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رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد 
اس��ت: در حالی که 40 میلیون نفر از جمعیت کش��ور را 

خانوارهای کارگری تشکیل می دهند، اعالم ...

سازمان آتش نشانی اصفهان توانست برای دومین بار 
در بین 10 آتش نشانی برتر دنیا قرار بگیرد.مدیرعامل 

سازمان آتش نشانی اصفهان با اعالم این خبر ...

از تفاهم نام��ه اح��داث س��د ش��فارود 12 س��ال 
 می گذرد، تفاهم نامه ای که با امض��ای وزرای نیرو و 

جهاد کشاورزی و در حضور رییس سازمان...

با برداشت بیش از 12 تن پسته در استان چهارمحال 
و بختیاری در سال جاری حاال دیگراین استان نیز به 

استان های تولید کننده پسته کشور پیوسته ...

حقوق 80 درصد کارگران 
به یک میلیون تومان نمی رسد

آتش نشانی اصفهان در بین 10 
آتش نشانی برتر دنیا

ایستادگی سازمان محیط زیست 
در برابر ساخت سد » شفارود «

بام ایران به استان های تولید 
طالی سبز، پیوست

توسعه  صنعتی  اصفهان
 گلوی  شهر  رامی فشارد

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
توس��عه صنعتی اصفهان را باید با تامل دنبال کرد، 

گفت: اگر امکان جابه جایی صنایع...
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آیت اهلل موحدی کرمانی:

دشمن برای انتخابات آتی برنامه دارد
ضربه قاچاق به تولید میوه

در حالی که همچنان واردات میوه به کشور ممنوع 
است، اما همچنان شاهد عرضه میوه های خارجی 
در ب��ازار هس��تیم و همین موضوع باعث ش��ده تا 
برخ��ی کش��اورزان از این موضوع متضرر ش��وند.

مصرف میوه های قاچاق به دلیل این که در قرنطینه 
واردات نیستند دارای س��موم و آفاتی هستند که 
ممکن اس��ت س��المت میوه و مصرف کننده را به 
خطر بیندازند.کارشناسان این حوزه بارها نسبت 
به ورود میوه های قاچاق هشدار داده اند اما برخی 
معتقدند دست هایی پش��ت پرده این قاچاق است 
که این محصوالت در بازار عرضه می شود. از سوی 
دیگر برخی معتقدند با شناسایی کانال های عرضه 
می توان به هسته مرکزی رس��ید، اما این موضوع 
نیازمند اهتم��ام دولت و مردم در کنار هم اس��ت.

اکن��ون مقام��ات وزارت جهاد کش��اورزی خبر از 
کنترل آفت مگس مدیترانه ای به دلیل ورود میوه 

قاچاق می دهند، اما این که این کنترل ...

 BRT
 به منطـقه سه شهـری می آیـد

آگهی مزایده

جواد جمالی – شهردار زرین شهر

شهرداری زرین شهر به استناد موافقت نامه ش��ماره 604 مورخ 94/08/23 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد نس��بت به واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه 
سنگین واقع در بلوار جانبازان زرین شهر به صورت اجاره برای مدت یک سال 
از طریق مزایده عمومی اق��دام نماید. لذا از متقاضی��ان دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مزایده و کس��ب  اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت اداری مورخ 94/09/14 به شهرداری مراجعه نمایند. 



ــمن براى  دبيركل جامعه روحانيت مبارز با بيان اينكه دش
انتخابات مجلس شوراى اسالمى و خبرگان رهبرى برنامه 
ــم بيدار جامعه باشد و نفوذ  دارد، گفت: بسيجى بايد چش

دشمن را رصد كند.
ــتر كه  ــنواره مالك اش ــدى كرمانى در جش ــت اهللا موح آي
در مجتمع پنجم آذر سازمان بسيج مستضعفين برگزار شد، 
ــيجى روز به روز در حال توسعه  اظهار داشت: فرهنگ بس
است و بسيج در هر مقطع توانسته انسان هايى شهادت طلب 

و واليى را تربيت كند.
وى افزود: شما بسيجيان خود را براى دفاع از كشور اسالمى 
و ارزش هاى اسالمى آماده كرده ايد و اين جايگاه شما است.
ــما بسيجيان در  خطيب موقت نماز جمعه تهران گفت: ش
صفى قرار داريد كه در راس آن صف انبياء و معصومين قرار 

دارند و اين مساله جدى است.
دبيركل جامعه روحانيت مبارز با اشاره به اينكه جايگاه ديگر 
بسيج، جايگاه مدافع رفيع است، خاطرنشان كرد: اگر دفاع 
ــمن تا آنجا پيش خواهد رفت كه كره زمين را  نباشد، دش

فرا بگيرد؛ جايگاه بسيج، جايگاه وسيع مدافع است.

وى با بيان اينكه گروه آمرين به معروف و نهى كنندگان از 
منكر، گروهى ممتاز در جامعه دينى هستند، گفت: آمرين 
به معروف، راه انبياء را ادامه مى دهند و شما عزيزان از اين 

گروه هستيد.
ــت كه نقش و جايگاه امر به معروف تا   در روايات آمده اس
ــك در جامعه در يك  ــت كه اگر تمام كارهاى ني حدى اس
ــوند و امر به معروف و نهى از منكر در مقابل  طرف جمع ش
آن باشد، نسبت اين دو مانند رطوبت دهان است در مقابل 

اقيانوس و شما جزو اين گروه هستيد.
خطيب موقت نماز جمعه تهران تصريح كرد: امام على (ع) 
فرموده اند كه « امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد». 
اگر مى خواهيد اين حكومت و انقالب بماند، امر به معروف 

و نهى از منكر بايد در جامعه زنده باشد.
موحدى كرمانى تصريح كرد: در جهان پرغوغاى كنونى با 
تبليغات دروغين، انسان ها را گمراه مى كنند. عده اى گمراه 
هستند و كارهايى انجام مى دهند و تصور مى كنند كه خوب 
ــت و نمونه  آن تكفيرى ها و داعش هستند كه خود را به  اس

اميد رحمت خدا مى ُكشند؛ اينها گمراه هستند.

وى با اشاره به تاثيرگذارى تبليغات گفت: تبليغات معاويه، 
ــاخته بود كه وقتى گفتند  چهره اى از اميرالمومنين (ع) س
ايشان در محراب شهيد شده اند، عده اى گفتند مگر ايشان 

نماز مى خوانده و اين گمراهى است.
دبيركل جامعه روحانيت مبارز با تاكيد بر اينكه در چنين 
دنيايى كه گمراه زياد است، كسانى كه ُمتمسك به قدرت 
خدا هستند، ناجى خواهند بود، افزود: اينها در زمان ائمه، 
ــتند و در زمان غيبت كبرى، در كنار ولى امر  كنار ائمه هس
خواهند بود. شما چنين هستيد و كنار ولى امر مى ايستيد و 

اين را بارها در دوران دفاع مقدس نشان داده ايد.
موحدى كرمانى، خطاب به بسيجيان گفت: اگر تصور كنيد 
يك امر مورد رضايت مقام معظم رهبرى نيست، آن را انجام 

نخواهيد داد.
ــام معظم رهبرى  ــى مى گويند اگر مق وى ادامه داد: برخ
ــتور ندهند، به  ــر دس ــرا مى كنيم و اگ ــتور دهند، اج دس
ــت؛  ــم كه اين يك خطر اس ــخيص خود عمل مى كني تش
ــدا را بدانيد و اگر  ــوش نكنيد و قدر خ جايگاه خود را فرام
انسان كرامت خود را تشخيص ندهد، براى دريافت درهم و 

دينار به جنگ امام حسين (ع) مى رود.
ــيج  ــارز با بيان اينكه اگر بس دبيركل جامعه روحانيت مب
ــته در حال خود سازى  ــود، بايد پيوس مى خواهد موفق ش
ــيجى بايد توجه كند كه بار سنگينى به  ــد، گفت: بس باش
ــازى كرده و خود را  دوش دارد و در مرحله اول بايد خودس

فراموش نكند.
ــرع را  ــتحق در ش موحدى كرمانى، بعضى از عبادات مس
چشمگير عنوان كرد و ادامه داد: بسيجى بايد در صف مقدم 
ــد و در نماز جماعت و نماز جمعه حضورى فعال يابد.  باش

بسيجى بايد در خانه و جامعه الگو باشد.
ــووالن  ــام معظم رهبرى بارها به مس وى با بيان اينكه مق
ــى، اقتصادى و  ــدار مى دهند كه مواظب نفوذ سياس هش
فرهنگى دشمن باشيد، گفت: شما بايد چشم بوده و بيدار 
باشيد و نفوذ دشمن را رصد كنيد. بسيجى بايد زمان خود 

و توطئه هاى دشمن را بشناسد.
دبيركل جامعه روحانيت مبارز در خصوص در پيش بودن 
ــالمى و مجلس خبرگان  ــوراى اس دو انتخابات مجلس ش
ــمن برنامه دارد.  رهبرى، گفت: براى اين دو انتخابات، دش
شايد بايد حواس خود را جمع كنيد كه مبادا خداى ناكرده 
يك مجلسى مثل مجلس ششم تشكيل شود كه مقابل رهبر 

ايستاد و خون به دل رهبر كرد.
ــت كه  ــت: اين خيلى مهم اس موحدى كرمانى  اظهار داش
چه كسانى در مجلس خبرگان باشند. شما بايد آگاه باشيد 
ــد گول بخورند.  ــوابقى دارند و مردم نباي كه گروه ها چه س
ــبت به وظايف خبرگان  ــند و نس مردم بايد زمان را بشناس

آگاه باشند.
خطيب موقت نماز جمعه تهران در پايان خاطر نشان كرد: 
نكته هايى كه مقام معظم رهبرى در مورد برجام گفته اند، 

بايد مورد توجه ما باشد.
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منوچهر متكى، سخنگوى كنفرانس بين المللى وحدت 
اسالمى شد.

ــالمى و  ــع تقريب مذاهب اس معاون بين الملل مجم
ــورمان در حكمى از سوى  وزير امور خارجه اسبق كش
آيت اهللا اراكى، دبير كل مجمع جهانى تقريب مذاهب 
اسالمى به عنوان سخنگوى بيست و نهمين كنفرانس 

بين المللى وحدت اسالمى منصوب شد .
ــالمى  ــدت اس ــس وح ــزارش، كنفران ــن گ ــر اي بناب
كه همه ساله به ميزبانى مجمع جهانى تقريب مذاهب 
اسالمى در تهران برگزار مى شود امسال عالوه بر سطح 
ــور برخى  ــى و با حض ــطح سياس علمى و دينى در س
ــورهاى اسالمى  ــاى جمهور و وزراى خارجه كش روس

برگزار مى شود.
ــس بين المللى  ــت و نهمين كنفران ــت بيس گفتنى اس
ــال جارى در سالن  وحدت اسالمى 6 الى 8 دى ماه س
ــالمى در تهران برگزار  كنفرانس سران كشورهاى اس

مى شود.

ــه منظور  ــراى برجام ب ــارت بر اج ــكا براى نظ نماينده آمري
شركت در نشست هايى در اين زمينه به پايتخت اتريش سفر

 مى كند.
ــد  ــول، هماهنگ كننده ارش ــتفان م ــنا ، اس به گزارش ايس
ــترك (برجام )،  ــدام مش ــه جامع اق ــراى برنام نظارت بر اج
ــى  ــت هايى براى بررس ــركت در نشس ــراى ش ــت ب قرار اس
ــفر  ــش س ــت اتري ــن پايتخ ــه وي ــام ب ــراى برج ــد اج رون

كند.
ــول  ــتفان م ــى، اس ــان آمريكاي ــفر كارشناس ــن س در اي
ــا  ــت ب ــرار اس ــا ق ــرد و آنه ــد ك ــى خواهن را همراه
ــدار و گفت وگو  ــام دي ــاى برج ــرف ه ــدگان ديگر ط نماين

كنند.
ــاس اين گزارش، رييس آژانس بين المللى انرژى اتمى  بر اس

نيز در اين ديدارها حضور خواهد داشت.
ــك توافق  ــارى به ي ــال ج ــروه 1+5 در تير ماه س ــران و گ اي
ــران در ازاى  ــاس آن اي ــر اس ــه ب ــد ك ــت يافتن ــع دس جام
ــاى  ــو تحريم ه ــته اى اش از لغ ــه هس ــت برنام محدودي

بين المللى برخوردار مى شود.
ــته اى اش  ــدى ايران به تعهدات هس اين توافق با تاييد پايبن
ــى خواهد  ــى اجراي ــرژى اتم ــس بين المللى ان ــط آژان توس

شد.

دبير كل حزب اراده ملت ايران (حاما)،  با اشاره به دستگيرى 
تعدادى از فعاالن رسانه اى اظهار كرد: جريانى با قراردادن خود 
بر جايگاه مفسر بيانات رهبرى از اين بيانات استفاده سياسى 

و جناحى مى كند.
ــده در مورد  ــورد اظهارات مطرح ش احمد حكيمى پور، در م
سرليستى اصالح طلبان در انتخابات مجلس خاطر نشان كرد: 
ــر ليستى   در ميان اصالح طلبان ظرفيت هاى زيادى براى س
وجود دارد و نيروهاى با تجربه و با كفايت بسيارى شايستگى 
اين موضوع رادارند، اما اينكه گاهى برخى ازدوستان اظهاراتى 
در مورد سرليستى برخى اشخاص مطرح مى كنند، صرفا نظر 

شخص آنها است.
ــاع اصالح طلبان  ــزب اراده ملت ايران گفت:  اجم دبير كل ح
براى ليست نامزدهاى تهران بر روى آقاى عارف است و همه ى 

دوستان اصالح طلب نيز تابع اين نظر هستند.
ــى اصالح طلب در ادامه درباره ى دستگيرى  اين فعال سياس
ــات  ــانه اى با بيان اينكه نبايد از فرمايش تعدادى از فعاالن رس
ــار كرد:   ــود، اظه ــى و جناحى ش ــتفاده سياس ــرى اس رهب
امروز برخى خود را در جايگاه مفسر بيانات رهبرى مى گذارند 
ــى و جناحى  ــان در جهت منافع سياس ــات ايش و از فرمايش
استفاده ابزارى مى كنند. اين در حالى است كه جايگاه رهبرى، 
جايگاهى ملى متعلق به همه مردم است و نبايد برخوردهايى 
ــن برخوردها جايگاه  ــود؛ چراكه اي اينچنينى با اين جايگاه ش

رهبرى را تضعيف مى كند.
ــه امنيت و  ــه چنين حركاتى ب ــا تاكيد بر اينك حكيمى پور ب
آرامش مردم لطمه مى زند گفت: هر چه به انتخابات نزديك تر 
ــويم جريانى خاص به دنبال ملتهب كردن جامعه است  مى ش
ــور  ــوع به نفع مصالح و منافع ملى كش در حالى كه اين موض

نيست.

عبدالكريم رجبى، عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى، از نهايى شدن گزارش تحقيق و تفحص از سهام عدالت 
تا دو هفته آينده خبر داد و گفت: در حال حال حاضر جلسات 
هيات تحقيق و تفحص از سهام عدالت به طور مستمر و طبق 
ــى در آن ايجاد  ــود و خلل برنامه ريزى هاى قبلى برگزار مى ش

نشده است.
ــهام  ــات  تحقيق و تفحص از س ــت هي وى با بيان اينكه نشس
عدالت در هفته آينده برگزار مى شود، افزود: قرار است در اين 
ــان را به هيات رييسه اين كميته  نشست اعضا گزارش هاى ش

ارائه كنند.
ــيون اقتصادى مجلس در پايان خاطر نشان كرد:  عضو كميس
گزارش نهايى تفحص از سهام عدالت، پس از تاييد هيات رييسه 
ــه مجلس  ــيون اقتصادى مجلس، تقديم هيات رييس كميس

خواهد شد.

متكى،  سخنگوى كنفرانس 
بين المللى وحدت اسالمى شد

سفر نماينده آمريكا به وين براى 
نظارت بر اجراى برجام

دبير كل حزب اراده ملت ايران:

جريانى خاص بـه دنبال ملتهب 
كردن جامعه است

عضو كميسيون اقتصادى مجلس از 
گزارش تفحص سهام عدالت خبر داد.

اخبار كوتاه

سومين اجالس سران مجمع كشورهاى صادركننده گاز روز 
ــنبه جارى (دوم آذرماه 94) با حضور سران 9 كشور به  دوش
رياست دكتر حسن روحانى رييس جمهورى اسالمى ايران در 

تهران برگزار مى شود.
تاكنون حضور روساى جمهورى هاى روسيه، ونزوئال، عراق، 
ــت وزير  ــتوايى، نيجريه و همچنين نخس ــه اس بوليوى، گين

الجزاير در اين اجالس قطعى شده است.
ــوان ميهمان ويژه  ــز به عن ــتان ني رييس جمهورى تركمنس

اجالس حضور مى يابد.
ــران مجمع كشورهاى  ــران س ــومين اجالس س برگزارى س
صادركننده گاز (GECF) در تهران داراى ويژگى هايى است 

كه آن را از اجالس هاى پيشين متمايز مى كند.
استقبال بى سابقه سران كشورهاى عضو، شرايط ويژه بازار گاز 
و وقوع تحوالت بزرگ در اين بازار و نزديك شدن به موعد لغو 

تحريم هاى ايران از ويژگى هاى اين اجالس است.
ــاى نهادهاى مهم بين المللى  در اين اجالس شمارى از روس

نيز شركت مى كنند.

ــه اجالس مهم گازى است.  ايران در هفته پيش رو ميزبان س
ــورهاى صادر  ــادى وزيران مجمع كش هفدهمين اجالس ع
 (Gas Exporting Countries Forum) ــده گاز كنن
ــايش يافت و اجالس فوق العاده وزيران نيز  ــنبه گش صبح ش

عصر همان روزكار خود را آغاز كرد.
ــدگان گاز، 42 درصد  ــع صادركنن ــو مجم ــورهاى عض كش
ــان،  ــر گازى جه ــد از ذخاي ــان، 67 درص ــد گاز جه از تولي
ــد از  ــه و 85 درص ــط لول ــا خ ــال گاز ب ــد از انتق 38 درص
ــى) را در اختيار ــده (ال ان ج ــع ش ــارت گازطبيعى ماي تج

 دارند.
كشورهاى الجزاير، بوليوى، مصر، گينه استوايى، ايران، ليبى، 
ــال و امارات  ــداد و توباگو، ونزوئ ــيه، تريني نيجريه، قطر، روس
ــمار  ــى اين مجمع جهانى به ش ــى، 12عضو اصل متحده عرب
مى روند و هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو به عنوان اعضاى ناظر 

در مجمع كشورهاى صادركننده گاز هستند. 

ــت: دولت بايد با  قائم مقام دبيركل جبهه پايدارى گف
ــش از اجراى  ــروط مقام معظم رهبرى پي توجه به ش

برجام از آمريكا تعهد مكتوب بگيرد.
ــه پايدارى،  ــام دبيركل جبه صادق محصولى قائم مق
ــم انقالب  ــر معظ ــرر رهب ــه تاكيدات مك ــاره ب با اش
ــالمى مبنى بر لغو يك جا و يك باره تحريم ها پس  اس
ــام معظم  ــت: همانگونه كه مق ــار داش از برجام، اظه
ــس جمهور بر  ــود به ريي ــروط خ رهبرى در نامه مش
ــتند، دولت نيز بايد  ــاره تحريم ها تاكيد داش لغو يك ب
با توجه به شروط رهبر معظم انقالب برجام را اجرايى 

كند.
ــران و آمريكا با برجام  ــه داد: كليت موضوع اي وى ادام
شروع نشده و قرار هم نيست كه با برجام به پايان برسد 
و علت آن هم اين است كه آنها هميشه و در هر شرايطى 

به دنبال اهداف ديگرى بودند.
ــدارى افزود: اگر از آمريكايى ها  قائم دبير كل جبهه پاي
به صورت مكتوب تعهدات الزم گرفته نشود، آنها خالف 

تعهد خود عمل خواهند كرد و تعجيل در اجراى برجام 
ــور  ــاراتى جبران ناپذير به كش ــد موجب خس مى توان
ــود زيرا در طول تاريخ،  آمريكا فقط بدعهدى كرده ش

 است.
ــت ايران را  ــت آمريكا مل ــح كرد: دول محصولى تصري
ــمن خود مى دانند و ملت ايران نيز در طول تاريخ  دش
معاصرضربات و آسيب هاى جدى از آنها ديده است و 

هرگز آن را فراموش نخواهند كرد.
ــكا و توجه به  ــت بايد با ات ــد كرد: دول محصولى، تاكي
ــتفاده از ظرفيت هايى داخلى  توانايى هاى داخلى و اس
كه مى توان آنها از بالقوه به بالفعل تبديل كرد در جهت 
حل مشكالت مردم استفاده كند و تا بتوانيم با پيشرفت 
ــمت تعالى، توسعه و رشد حركت  بيشتر كشور را به س

دهيم.

گسترش همكارى هاى كنسولى به ويژه تسهيل صدور رواديد 
ــرمايه گذاران ايران و سوييس در  براى دانشگاهيان، تجار و س
نشست گفتگوهاى كنسولى ميان دو كشور در برن مورد گفتگو 

قرار گرفت.
در جريان برگزارى گفتگوهاى كنسولى بين ايران و سوييس 
ــولى وزارت امور  ــر كل كنس ــت على چگنى، مدي كه به رياس
ــون آرب مدير كل  ــران و ف ــالمى اي ــورى اس ــه جمه خارج
ــوييس در برن  ــن المللى فدرال مهاجرت س همكارى هاى بي
ــد، پيرامون راه هاى گسترش  ــور برگزار ش پاييتخت اين كش

همكارى هاى كنسولى گفتگوشد.
ــاى  ــش ه ــران بخ ــور مدي ــا حض ــه ب ــت ك ــن نشس در اي
ــروى  ــدگان ني ــن نماين ــان و همچني ــور ايراني ــف ام مختل
ــهيل  تس ــاى  ه راه  ــد  برگزارش ــورمان  ــى كش انتظام
ــترش  ــاع و رفع موانع گس ــت و آمد اتب ــتر در رف هرچه بيش
ــادل نظر قرار ــور مورد تب همكارى هاى مردم با مردم دوكش

 گرفت.
ــاره  ــا اش ــورمان ب ــه كش ــولى وزارت خارج ــر كل كنس مدي
ــم اندازهاى  ــور و چش ــتانه  دو كش ــط تاريخى و دوس به رواب
ــاى الزم  ــاختن زمينه ه ــزوم فراهم س ــش رو، برل مثبت پي
ــور در  ــتر مردم دو كش ــل هر چه بيش ــت آمد و تعام براى رف
عرصه هاى مختلف علمى فرهنگى آموزشى و تحصيلى تاكيد

كرد.
ــكارى هاى  ــترده هم ــاى گس ــه ه ــه زمين ــاره ب ــا اش وى ب
ــا برجام  ــژه در دوران پس ــور به وي ــى دو كش اقتصادى و مال
ــهيل رفت آمد  ــتار يافتن راهكارهاى مناسب براى تس خواس
ــور  ــان صنايع دو كش ــذران و صاحب ــرمايه گ ميان تجار، س

شد.  
ــاى باالى دو  ــاره به ظرفيت ه ــت با اش چگنى، در اين نشس
ــگرى و جذابيت هاى متقابل آن براى  ــور درزمينه گردش كش
ــهيل در  ــريع و تس ــوييس، خواهان تس ــردم س ايرانيان و م
روندهاى جارى براى صدور رواديد براى گردشگران دو كشور 

شد.
ــاره به موج پناهندگى به سوى  ــت طرفين با اش در اين نشس
ــى از افراط گرايى بر وجود منافع مشترك  اروپا و خطرات ناش
ــه مهاجرت تاكيد ــش رو در زمين و همچنين چالش هاى پي

 كردند.
ــتى  ــروه هاى تروريس ــات و تهديدات گ ــى اقدام طرف ايران
ــت به  ــتفاده ار واژه هاى دينى دس ــوء اس ــه با س و افراطى ك
ــن نوع مهاجرت ها  ــه اصلى اي جنايت مى زنند را عامل و ريش
ــورت جدى و فراگير برخورد  خواند كه بايد با اين پديده به ص

شود.

ايران و سوييس روابط كنسولى 
خود را گسترش مى دهند
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آيت اهللا موحدى كرمانى:

دشمن براى انتخابات آتى برنامه دارد

تهران، دوشنبه ميزبان 
سـران 9 كشور 
صادر كننده گاز

قائم مقام دبيركل جبهه پايدارى:
دولت با توجه به شروط 

رهبرمعظم انقالب برجام را 
اجرايى كند

ــازمان ملل پيش نويس قطعنامه ى غير الزام آورى را  كميته حقوق بشر مجمع عمومى س
كه به پيشنهاد كانادا در مورد وضعيت حقوق بشردر ايران تهيه شده بود، به تصويب رساند. 
در حالى كه كشورهاى عمده جهان چون هند، چين، اندونزى و روسيه به قطعنامه سياسى 
كانادا راى منفى مى دهند، عمده راى مثبت به اين قطعنامه - كه اسراييل، آمريكا و اتحاديه 
اروپا از بانيان سنتى آن هستند - از سوى كشورهاى كوچك و ناشناخته جزيره اى و با فشار 

كشورهاى مذكور داده مى شود. 
ــه اين قطعنامه كه براى  ــور عضو تنها 76 عضو كميته ب در جريان راى گيرى، از 193 كش

سيزدهمين سال پياپى ازسوى كانادا ارائه مى شد، رأى مثبت دادند. 
در مقابل 117 كشور عضو سازمان، از حمايت از اين قطعنامه خوددارى كردند. 35كشور 
ــور نيز در جلسه راى گيرى  ــور نيز راى ممتنع دادند و 14 كش به آن رأى منفى و 68 كش

غائب شدند. 
غالمحسين دهقانى، سفير و معاون نماينده دائم جمهورى اسالمى ايران در سازمان ملل 
متحد، ارائه پيش نويس از سوى كانادا را عقب گردى آشكار در عملكرد ساز و كار هاى حقوق 
بشرى سازمان ملل و تالشى در جهت مخدوش كردن گزينشى و سياسى واقعيات مربوط 
ــال ها رفتار غيرمنصفانه  ــت و گفت اين قطعنامه براى مردم ايران ياد آور س به ايران دانس

بانى آن و مدعيان دفاع از حقوق بشر است.
وى گفت ارائه اين قطعنامه در زمانى صورت مى گيرد كه ايران سياست تعامل سازنده را كه 

ــتاوردهاى آن توافق اتمى اخير كه موفقيت تاريخى براى ديپلماسى و گفتگو  از جمله دس
محسوب مى شود، دنبال كند.

ــتقبال  ــن المللى از اين تحوالت اس ــه تمامى جامعه بي ــران افزود، در حالى ك نماينده اي
ــته عليه ايران ادامه مى دهد و  ــت خصمانه و غيرموجه گذش ــت، كانادا به سياس كرده اس
نه تنها توافق تاريخى هسته اى را انكار مى كند، بلكه سياست تقابل عليه ايران را با ارائه اين 

قطعنامه ادامه مى دهد. 
ــاس در قطعنامه، آن را نتيجه رويكرد كوتاه  نماينده ايران، با اشاره به طرح ادعاهاى بى اس
بينانه اى دانست كه عامدا تهديدات ناشى از افراط گرايى خشونت آميز را در منطقه ناديده 

مى گيرد و سعى در ترويج ايران هراسى دارد.
وى افزود، بسيارى از افرادى كه هم اكنون مرتكب بى رحمانه ترين اقدامات مى شوند متولد 
و بزرگ شده برخى كشورهاى بانى قطعنامه هستند كه در جوامع خود با بيگانه ستيزى و 
انزوا روبه رو بوده اند.امروزه ما با تهديدات جدى نسبت به بنيادى ترين حقوق بشر از سوى 

افراط گرايى خشونت آميز روبه رو هستيم.
دهقانى افزود: اميدواريم دولت جديد كانادا بر اساس تعهدات انتخاباتى خود به جاى پافشارى 
بر مشى كهنه سياسى كردن حقوق بشر، رويكرد سازنده تعامل و گفتگو را در پيش گيرد و 

از مسير بى فايده 13 سال گذشته فاصله بگيرد. 
ــرى  ــاز و كار هاى حقوق بش ــران در همكارى با س ــه اي ــورمان با بيان اينك نماينده كش
ــت ، تصريح كرد مردم و دولت ايران همواره به  ــازمان ملل از خود جديت نشان داده اس س
دنبال تعامل سازنده در حوزه حقوق بشر از طريق گفت و گو همراه با احترام و حسن نيت 
هستند. در اين رابطه ايران بر اين باور است كه اين قطعنامه نمى تواند مبنايى براى ارتقاء 
ــورهاى بالروس، اكوادور،كوبا،  ــد. در اين جلسه همچنين نمايندگان كش حقوق بشر باش
بوليوى، چين، روسيه، سوريه، ونزوئال، مكزيك و برزيل در مخالفت با كليت طرح قطعنامه ها 

در كميته سوم سازمان ملل و مشخصا اين قطعنامه سخنرانى كردند.

واكنش سفير كشورمان در سازمان ملل  :

قطعنامه، ترويج ايران هراسى است

خبر
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200 ميليارد تومانى كه يك ماه پيش وعده پرداخت آن از محل درآمد هدفمندى يارانه ها 
به صنعت داده شده بود، پس از آنكه از كاهش 150 ميليارد تومانى اين مبلغ سخن به ميان 
آمد، هنوز پرداخت نشده است. در حالى كه يكى از مهم ترين اهداف هدفمندسازى يارانه ها 
ــور بوده است، با گذشت بيش از سه سال از  كمك به بخش توليد براى توسعه صنعتى كش
اجراى اين طرح، صرفا به پرداخت يارانه نقدى منجر شد و تنها بخشى كه پولى از اين بابت 

دريافت نكرد، بخش توليد كشور بود.
ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعالم  از سال گذشته نيز محمدباقر نوبخت رييس س
كرد كه 500 ميليارد تومان به توليد به عنوان يارانه اين بخش پرداخت شده كه اين موضوع 
با واكنش وزير صنعت، معدن و تجارت همراه بود كه مدعى شد هيچ پولى به بخش صنعت 
ــد كه صنعت در سال گذشته مبلغى را  داده نشده است؛ هرچند كه پس از آن مشخص ش

بابت درآمد هدفمندى دريافت نكرده است.
در ادامه اين روند در سال جارى، از ابتداى سال دولت وعده پرداخت 200 ميليارد تومان به 

بخش صنعت كشور را داد، اين در حالى است كه بر اساس قانون، سهم بخش توليد از اين 
يارانه بيش از 5000 ميليارد تومان است اما به نظر مى رسد كه مسووالن صنعتى فعال به 

دريافت همين مبلغ نيز راضى شدند.
هرچند كه بازهم اظهارات درباره پرداخت اين 200 ميليارد تومان به بخش صنعت، ضد و 
نقيض بود و نعمت زاده و معاونانش هر كدام مطالب متفاوتى را درباره اين مبلغ عنوان كردند 
و سرانجام نيز مشخص نشد كه اين مبلغ به بخش صنعت داده شده يا خير، اما نوبخت حدود 
يك ماه پيش از ارائه 200 ميليارد تومان به صنعت، با توجه به مشكالت اين بخش در قالب 

طرح تسريع رونق اقتصادى خبر داد.
ــزى گفت: 200 ميليارد  ــور اقتصادى و دارايى و رييس كل بانك مرك وى همراه با وزير ام
تومان براى يارانه توليد به شكل مابه التفاوت سود تسهيالت در اختيار صنعت، 200 ميليارد 
تومان به همين صورت در اختيار بخش كشاورزى و 200 ميليارد تومان نيز براى تشويق 

صادرات قرار داده خواهد شد.
ــت زمان اندكى از اين اظهارات، روح اهللا عباسپور  عضو كميسيون صنايع مجلس  با گذش
ــالمى از كاهش دوباره يارانه بخش صنعت خبر داد و گفت: به گفته مسووالن  شوراى اس
وزارت صنعت، سازمان مديريت اعالم كرده است كه فقط توان پرداخت 50 ميليارد تومان 

از يارانه 200 ميليارد تومانى را دارد.

ــته پرداخت 10 هزار ميليارد تومان يارانه به بخش توليد  ــال گذش وى با بيان اينكه در س
مصوب شده بود كه اين رقم براى سال جارى به 5000 ميليارد تومان رسيد، اظهار كرد: طبق 
اعالم اخير سازمان مديريت قرار بود 200 ميليارد تومان يارانه به بخش صنعت پرداخت شود 

اما به ظاهر اين رقم باز هم آب رفته است.
عباسپور توضيح داد: به گفته معاونان وزير صنعت، مسووالن سازمان مديريت اعالم كرده اند 

كه توان پرداخت 50 ميليارد تومان يارانه به بخش صنعت را دارند،  نه 200 ميليارد تومان.
ــه 200 ميليارد تومانى از  ــته نيز بار ديگر از اختصاص ياران در عين نعمت زاده هفته گذش
محل هدفمندسازى يارانه ها به بخش توليد خبر داده كه در قالب يارانه سود تسهيالت به 
ــكل كمبود منابع روبه رو هستند، داده مى شود كه به نظر مى  واحدهاى صنعتى كه با مش
رسد هنوز مبلغى كه قرار بود يك ماه پيش پرداخت شود، پرداخت نشده است و نعمت زاده 

نيز مانند سال گذشته اعتراضى ندارد.
ــده بود از درآمدهاى هدفمندسازى براى رونق توليد و  وى در اين باره گفته است مقرر ش
ــت كه در اين زمينه در دولت گذشته اقدام قابل  ــود، اين درحالى اس بهره ورى استفاده ش
ــد.هرچند كه نعمت زاده معتقد است دولت قبل براى اختصاص يارانه به  توجهى انجام نش
بخش توليد اقدام قابل توجهى نداشته است اما به نظر مى رسد اكنون هم اقدام قابل قبولى 

در اين زمينه انجام نشده و همچنان سر بخش صنعت بى كاله مانده است.

ــده بنزين  ــى آخرين بازمان ــن 700 تومان بنزي
ــمار مى رود كه در سال هاى  ــهميه اى به ش س
ــارژ  ــوخت رانندگان ش اخير در كارت هاى س
ــاس  ــى و بر اس ــرايط فعل ــا در ش ــد ام مى ش
ــاى  ــش فرآورده ه ــى پخ ــركت مل ــالم ش اع
ــود و از  ــع مى ش ــهميه قط ــن س ــى، اي نفت
ــه صورت  ــد بنزين را ب ــان باي ــروز متقاضي ام
ــدارى ــان خري ــرخ 1000 توم ــا ن آزاد و ب

 كنند.
ــر از 400 ميليون  ــا، كمت ــر آخرين آماره بناب
ــن 700 تومانى در كارت هاى  ليتر ديگر از بنزي
ــش از 300 ميليون  ــوخت باقى مانده كه بي س
ليتر آن مربوط به خودروهاى نظامى و انتظامى 
است كه سهميه داشته اند و بايد گفت كه بيشتر 
ــود را مصرف  ــهميه 700 تومانى خ ــردم س م

كرده اند.
ــت عرضه تك نرخى  ــاس اعالم وزارت نف بر اس
ــت كه  ــى اس ــداف كالن ــه اه ــن از جمل بنزي
ــته  ــه ثمر نشس ــم ب ــى مه ــوان موفقيت به عن
ــجادى  ــيد ناصر س ــه گفته س ــى كه ب تا جاي
ــش فرآورده هاى  ــركت ملى پخ مدير عامل ش
ــه تك نرخى فرآورده هاى گام  نفتى ايران عرض
ــركت است  و موفقيتى مهم در كارنامه اين ش
ــده اى از  ــش عم ــم، بخ ــاق مه ــن اتف ــا اي و ب
ــرل  ــارت و كنت ــه نظ ــوط ب ــكالت مرب مش

ــاب و  ــويه حس ــى، تس ــرآورده نفت ــن ف اي
ــوخت،  ــارى عرضه س ــا صاحبان مج تعامل ب

حل و فصل شد.
ــوخت  ــمند س ــامانه هوش ــاره به س وى با اش
ــاس اين سامانه  اظهار كرد: عرضه بنزين براس
ــد از تك نرخى  ــا اينكه بع صورت مى گيرد و ب
ــردم كمتر از  ــدن بنزين (1000 تومان) م ش
ــتفاده كرده اند،  ــود اس ــوخت خ كارت هاى س
ــامانه هوشمند سوخت  اما تصميمى درباره س
ــر پايه  ــه بنزين ب ــت و عرض ــده اس گرفته نش
ــامانه انجام ــن س ــرى از اي ــا بهره گي قبل و ب

مى شود.
ــذ مبلغ  ــال اخ ــوص احتم ــجادى در خص س
ــتفاده از كارت  ــه با اس ــى از رانندگانى ك اضاف
ــد،  ــى كنن ــرى م ــوخت گي ــگاه داران س جاي
ــت و  ــد نيس ــن رون ــق اي ــت مواف ــت: دول گف
ــدگان گرفته ــه اضافى از رانن تمايل ندارد وج

 شود.
ــام  ــه اتم ــت ك ــوان گف ــى مى ت ــور كل  به ط
ــان عمر  ــاى پاي ــن به معن ــهميه هاى بنزي س
ــت و مالكان خودرو  ــوخت نيس كارت هاى س
ــد از كارت  ــوخت گيرى همچنان باي براى س
ــخصى و در صورت همراه نداشتن  ــوخت ش س
ــتفاده ــوخت جايگاه داران اس آن، از كارت س

 كنند.

ــهيالت  ــقف تس بانك مركزى با افزايش س
مسكن جوانان به 80 ميليون تومان موافقت

 كرد.
ــكن به  ــنهاد بانك مس بانك مركزي با پيش
ــكن  ــهيالت مس ــقف تس منظور افزايش س
ــقف  ــاس س جوانان موافقت كرد. بر اين اس
ــه  ــوط ب ــان مرب ــكن جوان ــهيالت مس تس
ــال 1394 مشمول  حساب هاي افتتاحي س
افزايش هاي پيش بيني شده اين بانك شدند.

ــنهادي  ــق جدولي پيش ــكن طب  بانك مس
ــت  ــش بيني كرده اس ــك مركزي پي به بان
ــال 1394 با  حساب هاي افتتاح شده در س

ــزار ريال در  ــل 200 ه ــز مبالغي حداق واري
ــمول افزايش سقف تسهيالت  سال اول مش
ــكن جوانان به مبالغ  صندوق پس انداز مس
ــال در پايان  ــون ري 450، 420 و 400 ميلي
سال پنجم به ترتيب در شهر تهران، شهرهاي 
ــهرها و همچنين افزايش  ــاير ش بزرگ و س
ــهيالت مزبور به مبالغ 800، 760  سقف تس
ــال پانزدهم  و 740 ميليون ريال در پايان س
ــهرهاي بزرگ و  ــران، ش ــهر ته به ترتيب ش
ــوند كه اين پيشنهاد از سوي  ساير شهرهاش
ــك مركزي مورد توافق  معاونت اعتبارات بان

قرار گرفت.

بنزيـن از امـروز
 تك  نرخـى مى شـود

بانك مركزى؛
تسهيالت مسكن جوانان 80 ميليون تومان شد

خبر

ــت: در  ــور معتقد اس رييس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى كش
ــور را خانوارهاى كارگرى  ــر از جمعيت كش ــه 40 ميليون نف حالى ك
تشكيل مى دهند، اعالم رقم دو ميليون تومان به عنوان متوسط درآمد 

ماهانه خانوار غير قابل پذيرش است.
ــى از كارگران  ــرد: در حال حاضر بخش اعظم فتح اهللا بيات اظهار ك
ــه حقوق ــتند و با پاي ــان هس ــه دو ميليون توم ــد ماهان ــد درآم فاق
ــد به اينكه پس انداز  700 هزار تومان امرار معاش مى كنند چه برس

 كنند.
ــداز  ن ــس ا ــان و پ ــون توم ــه دو ميلي ــم ماهان ــن رق ــر اي  بناب
ــاور ــل ب ــر قاب ــب و غي ــرى عجي ــال ام ــان در س ــزار توم 600 ه

 است.
ــايد 10 درصد كارگران كه  ــوول كارگرى مدعى شد: ش اين مقام مس
جزو مديران مجموعه هاى كارگرى و متخصصين هستند درآمد باالى 
ــند اما بيش از 80 درصد كارگران زير  ــته باش دو ميليون تومان داش
ــتمزد آنها به يك ميليون تومان هم  خط فقر قرار دارند و حقوق و دس

نمى رسد.
ــت  ــتمزد كارگران با وضع معيش ــوق و دس ــان اينكه حق ــات با بي بي
ــال هاى قبل  ــال همچون س ــدارد، اظهار كرد: امس ــا همخوانى ن آنه
ــود  ــه حقوق ترميم نش ــران مخصوصا پاي ــتمزد كارگ ــوق و دس حق
ــاى كارگرى ــى خانواره ــود زندگ ــه بهب ــوان اميدى ب ــر نمى ت ديگ

 داشت.
ــور، مصرف كنندگان  رييس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى كش
ــح كرد:هم اكنون  ــت و تصري عمده توليدات داخلى را كارگران دانس
ــود دارد كه وقتى  ــور وج بيش از 40 ميليون خانوار كارگرى در كش
ــان پايين مى آيد روى اقتصاد و توليد و صنعت داخلى  قدرت خريدش

تاثيرگذار خواهد بود.
ــدرت خريد  ــش ق ــا كاه ــه ب ــى ك ــن اتفاق ــد: اولي ــر ش وى متذك
ــود و  ــد داخل مصرف نمى ش ــت كه تولي ــران مى افتد، اين اس كارگ
ــن برگ  ــود و اي ــم تامين نمى ش ــت ه ــع آن درآمدهاى دول ــه تب ب
ــه  ــه منزل ــه ب ــت بلك ــت نيس ــان و دول ــت كارفرماي ــده موفقي برن
ــمت  ــه س ــد ب ــن باي ــت بنابراي ــى اس ــاد داخل ــت اقتص شكس
ــادى اتفاق ــق اقتص ــا رون ــم ت ــتمزدها بروي ــم دس ــالح و ترمي اص

 بيفتد.
ــط  ــى درباره  متوس ــار گزارش ــا انتش ــران ب ــار اي ــز آم ــتر مرك پيش
ــتايى در  ــهرى و روس ــاى ش ــاى خانواره ــه و درآمده هزين
ــهرى را حدود  ــوار ش ــك خان ــد ي ــط درآم ــته، متوس ــال گذش س
ــط  ــان در ماه و متوس ــون توم ــادل 2 ميلي ــان مع ــون توم 24 ميلي
ــادل يك ميليون  ــون و 486 هزار تومان مع هزينه را حدود 23 ميلي
ــال اعالم  ــزار تومان در س ــداز 645 ه ــان با پس ان ــزار توم و 950 ه

كرده بود.

ضربه قاچاق به توليد ميوه
حقوق 80 درصد كارگران به يك 

ميليون تومان نمى رسد

سر بى كاله صنعت همچنان منتظر يارانه 
قطره چكانى

خبر

رييس مركز امور اصناف و بازرگانان ايران از اتمام عمليات شناسايى 
برند هاى پوشاك در سراسر كشور خبر داد و گفت: براى 55 شركتى 
ــد رهگيرى براى  ــتند، ك ــور مبدا داش ــدارك و قرارداد از كش كه م
ــه اماكن معرفى  ــادر و 145 برند براى پلمب ب ثبت آنها در ايران ص

شد.
ــا برماموريتى كه به ما  يداهللا صادقى با اعالم اين خبر اظهار كرد : بن
محول شده است، عمليات شناسايى برند هاى پوشاك در كل كشور 

بر اساس مراجعات انجام شد.
ــتن برند از كشور هاى خارجى  وى افزود: 55 شركتى كه مدعى داش
بودند با مراجعه به ما، كد رهگيرى دريافت كردند تا بتوانند برند خود 

را در ايران ثبت كنند.
ــه داد:  مابقى  ــران، ادام ــاف و بازرگانان اي ــور اصن ــس مركز ام ريي
فروشگاه هايى كه تابلوى برند خارجى بر سر در خود نصب كرده بودند 
و تحت آن عنوان فعاليت مى كردند با هماهنگى وزارت ارشاد، اتاق 
اصناف ايران و اتحاديه صنف پوشاك به ادارات اماكن نيروى انتظامى 

معرفى شدند.
ــگاه ها بايد اقدام به  ــان كرد:  بر اين اساس اين فروش وى خاطر نش
تغيير فعاليت كرده  يا فعاليت خود را بدون نشان برند ادعا شده ادامه 
ــا برخورد و به پلمب  ــاس قانون با آنه دهند. در غير اين صورت براس

آنها اقدام مى شود.
صادقى تصريح كرد: در شهر تهران 200 نمايندگى شناسايى شد كه 
ــت اقدام است و با 145  تنها براى 55برند اقدامات ثبت برند در دس

مورد ديگر برخورد مى شود.
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــاس اقدام ــر اس ــه ب ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــته  نداش ــود  وج ــتانها  شهرس در  ــب  پلم ــراى  ب ــوردى  م
ــا  ــه و  ب ــات اولي ــتان ها در مراجع ــزود: در شهرس ف ــت، ا اس
ــع آورى  ــاز جم ــر مج ــاى غي ــوف  تابلوه ــود صن ــكارى خ هم

شد.
ــدى   ــان 55 برن ــزء هم ــد ج ــى ماندن ــه باق ــز ك ــى ني ــد هاي  برن
ــر تهران طى  ــا در دفت ــراى ثبت آنه ــات اوليه ب ــد كه اقدام بوده ان

شده است.
ــت  صادقى اظهار كرد:  اين 55 موردى كه اقدامات ثبت آنها در دس
ــته اند و صاحب  ــت با نمايندگان خارجى خود قرارداد داش اقدام اس

مدارك نمايندگى از كشور مبداء هستند.
ــاماندهى  ــامل س ــرح تنها ش ــن ط ــت:  اي ــوول گف ــن مقام مس اي
ــرايط  و  ــاس ش ــاير كاالها يا صنوف بر اس ــت و در س ــاك اس پوش
ــاماندهى انجام ــات الزم براى س ــود اقدام ــتور العمل خاص خ دس

 مى شود.
ــيدگى به امور مربوط به كاالى قاچاق و برند هاى  وى يادآورشد: رس
تقلبى بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق كاال است كه در ارتباط با پوشاك 

اين مسووليت بر عهده ما گذاشته شد.

55 برند پوشاك خارجى براى ثبت 
نمايندگى در ايران اقدام كردند

ــى كه همچنان  در حال
ــور  واردات ميوه به كش
ــا  ــت، ام ــوع اس ممن
همچنان شاهد عرضه 
ــاى خارجى در  ميوه ه
ــتيم و همين  بازار هس
ــده تا  موضوع باعث ش
برخى كشاورزان از اين 

موضوع متضرر شوند.
ــاى  ميوه ه ــرف  مص
ــه دليل اينكه  قاچاق ب
ــه واردات  در قرنطين
ــتند داراى سموم  نيس
ــتند كه  ــى هس و آفات
ــت سالمت  ممكن اس
ميوه و مصرف كننده را 

به خطر بيندازند.
كارشناسان اين حوزه 
ــه ورود  ــبت ب بارها نس
ميوه هاى قاچاق هشدار 
ــى  ــا برخ ــد ام داده ان
ــت هايى  معتقدند دس
پشت پرده اين قاچاق 
است كه اين محصوالت 

ــى معتقدند  ــوى ديگر برخ ــود. از س در بازار عرضه مى ش
ــته مركزى  ــايى كانال هاى عرضه مى توان به هس با شناس
ــت و مردم در  ــيد، اما اين موضوع نيازمند اهتمام دول رس

كنار هم است.
اكنون مقامات وزارت جهاد كشاورزى خبر از كنترل آفت 
مگس مديترانه اى به دليل ورود ميوه قاچاق مى دهند، اما 
ــه  اينكه اين كنترل تا كى ادامه دارد و چه زمانى بايد ريش
قاچاق سوزانده شود، چارچوب اصلى اين گزارش را تشكيل 

مى دهد.
مسووالن يك روزه مى توانند اين پرونده را مختومه 

كنند
در همين حال، مجتبى شادلو، نايب رييس اتحاديه باغداران 
گفت: با وجود تمام جلسات و نشست هايى كه در اين زمينه 
ــعه واردات  ــت، همواره شاهد رشد و توس برگزار شده اس
ــتيم كه بايد با نگرشى  غيرقانونى انواع ميوه ها بوده و هس
ملى با آن برخورد كنيم و دولت اگر واقعا تصميم به برخورد 
داشته باشد يك روزه مى تواند پرونده قاچاق ميوه را براى 
هميشه ببندد. شادلو درباره شناسايى محصوالت وارداتى 
و توليد ايران، گفت: با توجه به اين كه زمان برداشت و نوع 
محصوالت ايران كامال مشخص است، مسووالن با استفاده 
از همين قاعده ساده مى توانند نسبت به رصد محصوالت 
غيرقانونى و وارداتى اقدام كرده و زمينه جمع آورى آنها را 
فراهم كنند. چون از طريق مراكز فروش به انبارها خواهند 
رسيد و از طريق انبارها به واردكننده و مبادى ورودى، پس 

برخورد با اين پديده شوم و غيراخالقى كار بسيار ساده اى 
است كه فقط اراده اى ملى مى طلبد.

اين مقام صنفى ادامه داد: واردات ميوه همانند ديگر موارد 
از طريق چمدانى يا حتى از مناطق صعب العبور امكان پذير 

نيست.
مركبات خارجى در پوست داخلى

از سوى ديگر يكى از فعاالن بازار كه حاضر به درج نام خود 
در اين گزارش نشد، گفت: يكى از مبادى ورودى بسيارى از 
ميوه هاى قاچاق، عالوه بر مرزهاى اصلى، بازارچه هاى مرزى 
است كه صاحبان غرفه ها با استفاده از معافيت هاى قانونى 
ــده، اقدام به واردات ميوه در حجم هاى  كه به آنها داده ش
كوچك كرده و پس از انبار كردن آن و تغيير بسته بندى و 
برچسب اين ميوه ها به عنوان ميوه هاى ايرانى مرجوعى آنها 

را روانه بازار داخلى مى كنند.
وى با اشاره به انبوه توليد پرتقال و سيب در كشور تصريح 
كرد: با توجه به توليد انبوه مركبات و سيب در ايران، اكنون 
براى واردكنندگان يا قاچاقچيان صرفه اقتصادى ندارد كه 
ــا رصد بازار و  ــات وارد كنند، اما اين افراد ب بخواهند مركب
نيازهاى موجود، اقدام به واردات ديگر محصوالت كرده اند 
ــير اقدام كرده و  كه اكنون بيشتر به واردات خشكبار و س
ــوالت در بازار  ــاهد فروش انبوهى از اين محص به زودى ش
ايران مى شويم كه بعضا محصوالت بى كيفيت هم وارد شده 
ــوالت نه تنها محصوالت  و آفت هاى موجود در اين محص
ــه مى تواند آينده  ــد مى كند، بلك ــران را تهدي باكيفيت اي
صادراتى محصوالت ايران را به دليل آلودگى ناشناخته به 

چالش بكشد.
قاچـاق، خيانـت به 

توليد است
ــال رضا  ــن ح در همي
نورانى، رييس اتحاديه 
ــوالت  محص ــى  مل
ــران به  ــاورزى اي كش
ــت: توليد  جام جم گف
ــى از  ــوالت ايران محص
ــت و كميت  نظر كيفي
به ميزان قابل توجهى 
ــه  ــازى ب ــت و ني اس
ــن  ــوه در اي واردات مي
بخش نيست و افرادى 
ــوالت را  كه اين محص
ــورت غيرقانونى  به ص
وارد مى كنند، خيانت 
بزرگى را به توليد كشور 

خواهند كرد.
وى افزود: معموال كاالها 
از مرزهاى تركيه و عراق 
ــورت غيرقانونى  به ص
وارد كشور مى شود، اما 
برخى محصوالت مانند 
پرتقال مصرى و انگور شيلى در بازار به چشم مى خورد كه 
ــورهاى نام برده نبوده، بلكه كشورى  مبدا اين واردات كش
مانند امارات است كه در كشاورزى حرفى براى گفتن ندارد.

نورانى اضافه كرد: اكنون قاچاق ميوه به دليل پيك برداشت 
ــت  ــا در زمانى كه پيك برداش ــش يافته، ام مركبات كاه
ــاهد قاچاق انواع ميوه در بازار  محصوالت بگذرد دوباره ش

خواهيم بود.
ــاورزى ايران تصريح  رييس اتحاديه ملى محصوالت كش
كرد: ورود كاالى قاچاق باعث مى شود كه هم دولت متضرر 
ــود و هم مردم. دولت از اين منظر كه تعرفه قانونى خود  ش
را دريافت نمى كند و مردم از اين جهت كه سالمت ميوه و 

جامعه در خطر مى افتد.
رايزنى براى برخورد با ميوه هاى قاچاق

محمدعلى باغستانى ميبدى، رييس سازمان حفظ نباتات 
ــا قاچاق ميوه خبر  ــالش و رايزنى براى برخورد ب از ادامه ت
داد و گفت: آفت مگس ميوه مديترانه اى كه امسال هم در 
پى قاچاق ميوه به كشور وارد شد، در سه استان مازندران، 
كردستان و آذربايجان غربى كنترل شده است و از باغداران 
مى خواهيم براى پيشگيرى از ورود آفت و خسارات احتمالى 
ناشى از آن با دفاتر پيش آگاهى و كلينيك هاى گياه پزشكى 
ــند. بددهنوى افزود: مذاكرات  منطقه خود در ارتباط باش
ــا قاچاق مانند  ــتگاه هاى متولى برخورد ب ــيارى با دس بس
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز صورت گرفته و تاكنون چند 

محموله امحاء شده است.

ــوول در وزارت نيرو با اعالم اينكه ايران  يك مقام مس
ــران آب تبديل  ــال 2025 ميالدى به مركز بح در س
ــدها در سال  ــود، گفت: ورود آب به مخازن س مى ش

جارى آبى 42 درصد افزايش يافت.
ــرانه آب  ــال 1950 س جهانگير حبيبى گفت: در س
ــزار مترمكعب براى  تجديدپذير جهان بيش از دو ه
ــال 2025 پيش بينى مى شود  هر نفر بود اما براى س
كه ايران در مركز بحران آب بوده و اين سرانه به كمتر 
از يكهزار متر مكعب كاهش يابد معاون حفاظت و بهره 
بردارى مديريت منابع آب ايران اظهارداشت: سياست 
گذارى هاى ناكارآمد، نبود نگرش سيستمى، عملكرد 
ــب از عمده داليل  ــع قوانين نامناس جزيره اى و وض
ــور است. وى به  بروز بحران منابع آب زيرزمينى كش
ريزش هاى جوى ساالنه 366 ميليارد مترمكعبى در 
ــاره كرد و فزود: با توجه به حجم تبخيرها،  كشور اش
روان آب ها و نفوذ آب، مجموع آب تجديد شونده كشور 

فقط 115 ميليارد مترمكعب است.
ــدى بارش ها  ــد 59 درص ــن به رش حبيبى همچني
ــبت به  ــون نس ــارى تاكن ــى ج ــال آب ــداى س از ابت
ــاره كرد و گفت: تا  ــته اش ــال گذش ــابه س مدت مش
ــته ورودى آب به مخازن سدهاى  20 آبان ماه گذش
كشور در مقايسه با پارسال 42 درصد افزايش داشته 
است.اين مقام مسوول در وزارت نيرو ادامه داد: امروز 
ــتفاده از آب هاى زيرزمينى كشور در  ــترين اس بيش
ــت و 64 درصد آب شرب از اين  بخش كشاورزى اس

منابع تامين مى شود.
ــرى مخازن  ــش مهمى از كس ــان اينكه بخ وى با بي

ــال اخير اتفاق افتاده  ــور در 17س آب زيرزمينى كش
است، افزود: در 37 سال گذشته بيش از 109 ميليارد 
مترمكعب از ذخاير آبخوان هاى كشور از دست رفته 
كه دليل اصلى آن افزايش برداشت بى رويه از آب هاى 

زيرزمينى و خشكسالى ها بوده است.
ــت هاى  ــه دليل برداش ــان كرد: ب حبيبى خاطرنش
بى رويه از منابع آب، تعداد دشت هاى ممنوعه كشور 
ــت در سال 93  از 15 دشت در سال 47 به 320 دش
ــوول در وزارت نيرو عمده  رسيده است.اين مقام مس
ــور را مربوط به  ــاى زيرزمينى كش چالش هاى آب  ه
بهره بردارى بى رويه از اين منابع برشمرد و گفت: در 
ــط 40 درصد آبدهى  10 سال گذشته به طور متوس
ــه منجر به افت  ــع آب زيرزمينى كاهش يافته ك مناب
كيفى آب ها، نشست زمين، خشك شدن باغات و مزارع 
ــتاها به شهرها شده است. و افزايش مهاجرت از روس
ــى آب هاى  وى ادامه داد: اجراى طرح و تعادل بخش
زيرزمينى و شفاف سازى و پايش منابع و مصارف آب 
ــت اندركاران،  ــاركت دس حوضه ها با همكارى و مش
مهم ترين برنامه هاى وزارت نيرو در حوضه منابع آب 

زيرزمينى است.
ــن طرح ها جبران  حبيبى تاكيد كرد: هدف اصلى اي
ــازن آب هاى  ــرى مخ 500 ميليون متر مكعبى كس
ــت، جبران 5/7 ميليارد متر  زيرزمينى در سال نخس
مكعبى كسرى مخازن در يك برنامه پنج ساله و جبران 
ــازن آب هاى  ــرى مخ 130 ميليارد مترمكعبى كس
زيرزمينى در يك برنامه 15 ساله است كه با مشاركت 

وزارتخانه هاى نيرو و جهاد كشاورزى انجام مى شود.

بحـران آب 
بـه زيـر زمـين رفـت
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عكس روز 

دريچه خبر

ــد  ــه احداث س از تفاهم نام
ــال مى گذرد،  شفارود 12 س
ــه با امضاى  تفاهم نامه اى ك
وزراى نيرو و جهاد كشاورزى 
ــازمان  و در حضور رييس س
حفاظت محيط زيست وقت 
منعقد شد و سازمان مديريت 
ــز اعتبارات  و برنامه ريزى ني
ــدان اختصاص داد.  الزم را ب
ــال جاده ها و  ــن 12 س در اي
ــفارود در  ــد ش تونل هاى س
حالى احداث شد كه با روى 
ــت يازدهم و  كار آمدن دول
همزمان با ساخت بدنه سد، 

دستور توقف كار صادر شد.
ــى از مباحث جدى حول  يك
پروژه سد شفارود، اين است 
ــرفت 27  ــه دليل پيش كه ب
درصدى ساخت سد و صرف 

ــرمايه گذارى پيمانكاران در اين بخش،  اعتبارات مالى و س
ــروج آن از چرخه اجرا وجود  امكان توقف كامل پروژه و خ
ندارد، كه همين مساله محل اختالف نظر مديران سازمان 

حفاظت محيط زيست نيز است.
محمد درويش، مديركل دفتر آموزش و مشاركت مردمى 
ــد: اگرچه ادعا  ــت مى گوي ــازمان حفاظت محيط زيس س
مى شود سد شفارود به منظور تامين آب شرب 50 هزار نفر 
ساخته مى شود، اما الزم به ذكر است اگر اين سد منحصر 
به 93 هكتار هم باشد، حداقل 40 ميليون متر مكعب آب 
در آن جاى مى گيرد، اين در حاليست كه براى 50 هزار نفر 

تنها به پنج ميليون متر مكعب آب نياز داريم.
ــفارود در منطقه اى كه ريزش هاى  ــد ش وى مى افزايد: س
ــر حدود  ــا حف ــت و ب ــر اس ــمانى آن 2000 ميلى مت آس
ــيد و در كنار  ــانتى متر در خاك مى توان به آب رس 40 س
ــاخته و از اين طريق 90 هكتار از  درياى خزر قرار دارد، س

ارزشمندترين جنگل هاى هيركانى قطع مى شود.
ــوز  ــت مج ــدون درياف ــد ب ــفارود نباي ــد ش ــاخت س س
ــد به ادعاى سعيد متصدى،  زيست محيطى شروع مى ش
معاون محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست 
ــه گانه اى مانع خروج كامل پروژه سد شفارود از  عوامل س
ــت: اول اينكه اين طرح به تاييد و  ــده اس چرخه اجرايى ش
ــامل وزارى نيرو و جهاد  ــد كشور ش امضاى سه مدير ارش
ــازمان حفاظت محيط زيست وقت  كشاورزى و رييس س

رسيده، دوم اينكه تاكنون ميلياردها تومان براى ساخت سد 
شفارود هزينه و حقوق مكتسبه اى در اين پروژه ايجاد شده 
ــت و وزارت نيرو، به عنوان مجرى طرح اصرار به اجراى  اس
آن دارد و سوم اينكه سازمان حفاظت محيط زيست خود را 

براى تامين نياز آب شرب منطقه موظف مى بيند.
ــاركت  ــركل دفتر آموزش و مش ــت كه مدي اين درحاليس
ــت با تاكيد به اينكه  مردمى سازمان حفاظت محيط زيس
بهانه پيش آمدن حقوق مكتسبه براى ادامه طرح هايى كه 
ــتى دارد، ادله و اقدام اشتباهى است،  مشكل محيط زيس
ــفارود نبايد بدون دريافت مجوز  اظهار كرد: ساخت سد ش
زيست محيطى شروع مى شد و پيمانكاران اين پروژه به غلط 

در اين طرح سرمايه گذارى كرده اند.
درويش با بيان اينكه به شدت با اين مساله مخالف هستم، 
ــازمان  ــوع مجوزى از س ــدون دريافت هر ن كه مجريان ب
حفاظت محيط زيست به اجرايى و عملياتى كردن پروژه ها 
ــد شفارود، سد  اقدام مى كنند، اظهار مى كند: عالوه بر س
«ايالو» در زنجان نيز فاقد مجوز است و به سازمان حفاظت 
ــى  ــچ اطالع ــاخت آن هي ــورد س ــت در م ــط زيس محي
ــازمان را در  ــن س ــد اي ــد دارن ــت و قص ــده اس داده نش
ــه اينكه  ــاره ب ــد. وى با اش ــرار دهن ــده، ق عمل انجام ش
ــت، ادامه  ــد تنظيمى اس ــد ايالو، يك س ــود س ادعا مى ش
ــاخه اى  ــر ش ــان س ــى را در هم ــد تنظيم ــد: س مى ده
ــاخته مى شود،  ــد اصلى يعنى مراش س ــازند كه س مى س

در صورتى كه اين سد روى 
ــاخه ديگرى در حال  سر ش
ــت. مجريان كه  ساخت اس
ــازمان  ــران مخالفت س نگ
ــت با  ــت محيط زيس حفاظ
ــد بوده اند، بالفاصله  اين س
تمام نيروهاى خود را بسيج 
ــاعته،  ــه 24 س ــد ك كرده ان
ــيفت كار را  ــه ش ــى س ط
ــش ببرند كه  ــى پي به جاي
ــد كار  ــد روى اين س بگوين
ــه و بيت المال  ــرده ، هزين ك
صرف شده و بايد اجازه تمام 

كردن ساخت سد را بدهيد.
ــوزش و  ــركل دفتر آم مدي
ــاركت مردمى سازمان  مش
حفاظت محيط زيست تاكيد 
ــاق در همه  مى كند: اين اتف
ــور در حال وقوع  نقاط كش
است و اگر سازمان حفاظت محيط زيست بخواهد جلوى 
آنها را بگيرد، به سرعت و به راحتى آن را سركوب مى كنند، 
ــى الزم برخوردار ــتوانه اجتماع ــازمان از پش چون اين س

 نيست.
ــدى معصومه ابتكار،  ــاره به عزم ج درويش در پايان با اش
ــت براى جلوگيرى  ــازمان حفاظت محيط زيس رييس س
ــفارود مى گويد: در اين مدت هم سازمان  از احداث سد ش
ــت در مقابل فشارها ايستادگى كرده  حفاظت محيط زيس
ــاخت اين سد تحمل  و فشارهاى بسيارى را در جريان س

كرده است.
ــش كيلومترى جنوب غربى رضوانشهر  سد شفارود در ش
ــت، روى رودخانه شفارود در  در فاصله 65 كيلومترى رش

حال ساخت است. 
ــد، تامين آب شرب شهرستان هاى  هدف از احداث اين س
ــون مترمكعب  ــر به ميزان 5/7 ميلي ــهر و پره س رضوانش
ــزار و 830 هكتار  ــاورزى 10 ه ــال، تامين آب كش در س
ــون مترمكعب  ــزان 98 ميلي ــاى منطقه به مي از زمين ه
ــت به ميزان  ــاالنه مورد نياز صنع ــال، تأمين آب س در س
ــرژى  ــد ان ــن تولي ــب و همچني ــون مترمكع 12 ميلي
ــوان  ــال عن ــگاوات در س ــزان 70 گي ــه مي ــى ب برق آب
شده است. حجم مخزن سد 98 ميليون مترمكعب و حجم 
ــون و 500 هزار مترمكعب برآورد  حفارى آن نيز يك ميلي

شده است.

ــف كرده اند كه چربى عامل بقاى مرجان ها در مقابل  محققان كش
تغييرات جوى كنونى است.

ــته خود  ــال گذش ــگاه ايالتى اوهايو در تحقيقات س محققان دانش
ــان ها در  ــدت به بقاى مرج ــى در كوتاه م ــد كه چرب دريافته بودن
ــك  ــوا كم ــرات آب و ه ــى از تغيي ــى ناش ــار گرماي ــل فش مقاب

مى كند. 
اما در حال حاضر به نظر مى رسد كه در طوالنى مدت هم چربى ها 

نقش به سزايى دارند.
محققان در مطالعه اخير خود دريافتند كه گونه هاى مرجانى داراى 
ذخيره چربى كه در مطالعه مقاومت گرمايى سال 2014، بيشترين 
ــاير مرجان هايى  ــه با س ــان دادند، در مقايس مقاومت را از خود نش
ــال بعد كامال احيا شده ــتند، يك س كه ذخيره چربى كمترى داش

 بودند.
ــى گويد:  ــن باره م ــم تحقيق، در اي ــت تي ــوف»، سرپرس «ورنا ش
«مرجان هاى گرمسيرى، بى نهايت نسبت به فشار گرمايى حساس

 هستند.
 سه گرمايش بزرگ جهانى از دهه 1980 تاكنون روى داده است و 

احتماال در اواخر اين قرن، هرسال روى خواهد داد.
 از اينرو مهم است بدانيم كه چگونه مرجان هاى دريايى مى توانند 

در مقابل اين گرمايش ها دوام بياورند.»
ــى آيند كه  ــمار م ــيار مهمى به ش مرجان ها موجودات دريايى بس
ــى از طوفان ها و  ــيب هاى ناش ــتعد آس در صورت گرمازدگى مس

بيمارى ها خواهند بود.
ــى بقاى  ــى مولفه اصل ــت كه چرب ــان داده اس ــات اخير نش مطالع

مرجان ها در سال هاى بعد بوده است. 
حفظ تپه هاى مرجانى نقش به سزايى در حفظ اكوسيستم دريايى 

دارد.

ــگاه فضايى موفق به رشد گياهى شده اند  فضانوردان ناسا در آزمايش
ــتگاه پرورش  ــد كه تا به حال در اين ايس كه مى تواند اولين گلى باش

يافته است.
ــد گياهى را در آزمايشگاه فضايى انجام   فضانوردان ناسا آزمايش رش
ــال  ــن گل در اوايل س ــود اي ــى ش ــى م ــش بين ــه پي ــد ك داده ان
ــن گل در آغاز  ــدن اي ــكوفا ش ــد. ش ــكوفه بزن ــالدى ش 2016 مي
ــى  ــاوت و زيباي ــروع متف ــد ش ــى توان ــد م ــالدى جدي ــال مي س
 ISS ــى ــى فضاي ــن الملل ــتگاه بي ــوردان در ايس ــراى فضان را ب

رقم بزند.
رشد اين گل ها بخشى از آزمايشات فضانوردان ناسا به منظور رشد انواع 
مختلف گياهان در ايستگاه فضايى بين المللى است. اين پژوهش ها از 
آنجايى حائز اهميت هستند كه اگر ماموريت فضانوردان در فضا به درازا 
انجاميد و مجبور باشند مدت طوالنى ترى را در فضا اقامت داشته باشند 
بتوانند از گياهان طبيعى تغذيه كنند كه نه تنها داراى ارزش غذايى 
بااليى هستند بلكه مى توانند نياز به محموله هاى غذايى كه از زمين 

بايد براى فضانوردان فرستاده شوند را نيز از بين ببرند.
ــت كه در ماه آگوست  ــت گياه Zinnia يا گل آهار در حالى اس كاش
نيز سه فضانورد از ناسا رشد و پرورش كاهو را در ايستگاه فضايى بين 
المللى تجربه كرده بودند. Trent Smith يكى از محققان ناسا كه بر 
اين پروژه فعاليت دارد، مى گويد : « رشد يك گل از رشد گياهى مانند 
ــت زيرا گل ها براى رشد به عوامل زيست  كاهو بسيار با اهميت تر اس
محيطى بسيارى نيازمندند و در نتيجه رشد چنين گياهى نسبت به 

كاهو حساس تر است.»
ــد گياهان گلدار در فضا محققان ناسا در حال بررسى و چگونگى رش

 هستند.
ــى چگونگى  ــه بررس ــار ب ــد گل آه ــد با رش ــد دارن ــان قص  محقق
ــتگاه بپردازند. محققان ناسا از  ــانى آن در فضاى بسته ايس گرده افش
پروژه هاى بزرگ ترى براى پرورش گياهان خبر داده اند به طورى كه 
كارشناسان آژانس فضايى قصد دارند تا سال 2017 ميالدى به رشد 

گياهانى مثل گوجه فرنگى نيز بپردازند.

محققان ادعا مى كنند؛

چربى، عامل بقاى مرجان ها 
در مقابل تغييرات اقليمى

براى اولين بار ؛

پرورش گل در ايستگاه فضايى 
بين المللى

آبشارهاي قلعه تل شامل 2 آبشار، به نام هاى آبشار تنگ آبى اول 
و دوم در استان خوزستان قرار دارد. 

ــتان. اين شهر در بخش  ــهرى است در استان خوزس قلعه تُل، ش
مركزى شهرستان باغ ملك قرار گرفته است. 

ــط محمد تقى خان بختيارى در سرتلى در ناحيه  قلعه تل توس
ايذه بنا شده است. شهر قلعه تل در استان خوزستان و تقسيمات 
كشورى بخش مركزى شهرستان باغملك قرار داردومردمان آن 
بختيارى هستند. اين شهر از قديم مركز دهستان قلعه تل و محل 
آمد و رفت ساكنان اطراف و تأمين خدمات اوليه روستاهاى اين 

دهستان بوده است.
سكونت در شهر قلعه تل، با استناد آثار تاريخى به دست آمده در 
نشستگاه آن، به گذشته اى بسيار دور در دوره حاكميت پادشاهى 
عيالم باز مى گردد. اين پادشاهى كه در حدود 5000 سال پيش در 
پهنه اى از جنوب غرب و غرب ايران كنونى وجود داشت از چندين 
ــد كه معروف ترين آنها آنزان يا  شهر و ناحيه مهم تشكيل مى ش
آنشان بود كه گمان بر اين است كه منطبق بر منطقه اطراف شهر 

ايذه كنونى است. اهميت اين شهر و نزديكى شهر كنونى قلعه تل با 
آن و نيز احتمال عبور كاروان هاى بين شهر آنزان و شوش از مسير 
ميانكوهى منطبق بر دشت قلعه تل بر احتمال رونق حيات اين 

شهر در روزگار عيالميان مى افزايد.
اگر از حومه شهر قلعه تل به سمت شمال شرق برويم به تنگه اى 
طوالنى بر مى خوريم كه با شيبى تند دامنه جنوب غربى منگشت 
را شكافته و از باالدست آن انبوهى آب با جوش و خروش سرازير 
ــار زيبا كه ارتفاع بعضى از  ــير اين آب چندين آبش است. در مس
آنها بيش از 15 متر است به وجود آمده و به جز درختان معمول 
زاگرس از قبيل بلوط و بن و كلخونگ و … در اين تنگه درختان 
انجير و مو و گردو نيز به چشم مى خورد و در بعضى از جاها انبوه 

درختان مناظر شمال كشور را تداعى مى كند.
مسير اين تنگه طوالنى و سنگالخى و در بعضى جاها صعب العبور 
ــت و در طول راه بايستى به دفعات زياد عرض  و داراى پرتگاه اس
ــدارى از راه را بايد در داخل رود  ــرد و حتى مق رودخانه را طى ك

طى كرد.

آبشـارهـاى قلـعه 

دريچه

ايستادگى سازمان محيط زيست در برابر ساخت سد « شفارود »
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بحران مى تواند در يك مقياس خيلى كوچك در يك خانواده اتفاق 
بيفتد يا اين كه در مقياس بزرگ تر در يك شهر رخ بدهد؛ با اين حال 
اولين نكته در مقابله با بحران اين است كه مردم خودشان را كنترل 

كنند و آرامش داشته باشند.
ــت  ــت كه درباره حادثه اطالعات صحيح به دس دومين كار اين اس
ــد به خصوص هشدارهايى كه  بياورند؛ حواس شان به هشدارها باش
ــوم اين است كه به  ــمى به آنها داده مى شود. نكته س از مراجع رس

هشدارهاى داده شده عمل كنند.
اما پيش از مواجهه با بحران بهتر است خانواده ها بين خودشان درباره 
ــند. حداقل يكى از افراد  ــيم وظيفه كرده باش مديريت بحران تقس

خانواده كمك هاى اوليه و اطفاى حريق بلد باشد. 
در مورد حادثه هاى احتمالى با همديگر جلسه يا ميزگرد خانوادگى 
بگذارند. تقسيم وظيفه كنند تا مشخص شود هر كسى بايد چه كارى 
انجام بدهد. مثال پدرخانواده مسوول قطع كردن آب، برق و گاز باشد. 

مادر خانواده، بچه ها را حمايت كند.
ــان كيفى به اسم كيف نجات داشته باشند؛ در  حتما در خانه هاى ش
ــت بايد وجود داشته اين كيف هرآنچه براى حيات خانواده الزم اس

باشد.
قبل از هرچيز همه ما براى زنده ماندن به آب و مواد خوراكى احتياج 
داريم. مواد خوراكى بايد فاسد نشدنى بوده، كالرى زياد  و حجم و وزن 
كم داشته باشد؛ مثل خشكبار، بيسكو يت، خرما و حتى نان خشك. 

آب به مقدار كافى حداقل 1/5 ليتر براى هر نفر.
ــد و برايش  ــتفاده مى كن ــوى از خانواده داروى خاصى اس  اگر عض
ــخه از آن موجود  ــك نس ــف ي ــن كي ــت، حتما در اي ــى اس حيات

باشد.
ــيرهاى خروجى خانه و در معرض ديد   اين كيف بهتر است در مس

همه قرار بگيرد تا در مواقع ضرورى به درد بخورد.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه در اين وزارتخانه، بسته آموزشى 
ــد، گفت: مجموعه اى از  ــى جايگزين خواهد ش به جاى كتاب درس
ــته را تشكيل خواهد ــى، اين بس كتاب، نرم افزار و فيلم هاى آموزش

داد.
ــان اختتاميه  ــرورش در پاي ــوزش و پ ــر آم ــى وزي ــر فان على اصغ
ــد كه در سينماى  ــنواره بين المللى فيلم رش چهل و پنجمين جش
ــاتيد تعليم و تربيت  ــد، اظهار داشت: اس فلسطين تهران برگزار ش
اعتقاد دارند در يادگيرى از بين حواس پنج گانه، حس بينايى با 75 

درصد و حس شنوايى با 13 درصد بيشترين نقش را دارند.
ــم را منتقل مى كند و  ــم، مفاهي وى تصريح كرد: فيلم با كمك چش
نقش عمده اى در يادگيرى دارد و هر آنچه كه با چشم ديده مى شود، 

ماندگارتر است.
فانى با بيان اينكه در آموزش و پرورش بسته آموزشى به جاى كتاب 
درسى جايگزين خواهد شد، تصريح كرد: مجموعه اى از كتب درسى، 
نرم افزار و فيلم هاى آموزشى، بسته آموزشى را براى تحكيم يادگيرى 

و ياددهى در مدارس شكل خواهد داد.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به هوشمندسازى مدارس و كالس ها 
ــمند، اقداماتى صورت گرفته است  گفت: در حوزه كالس هاى هوش
و توليد فيلم ها و استفاده از آنها در توسعه مدارس و فرايند تدريس 

مورد توجه جدى است.
وى بابيان اينكه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به عدالت 
ــده است، خاطرنشان  ــى و ارتقاى كيفيت آموزش تأكيد ش آموزش
كرد: فيلم مى تواند نقش مؤثرى در تحقق اين سند استراتژيك ايفا 

كند.
ــد تأكيد كرد و افزود:  فانى بر تقويت جشنواره بين المللى فيلم رش
ــتاوردهاى جهانى در امر آموزش، تشويق معلمان و  استفاده از دس
دانش آموزان فيلمساز و تعميق مهارت هاى زندگى در دانش آموزان 

از جمله اهداف اين جشنواره است.
ــنودى از حضور دانشجومعلمان  وزير آموزش و پرورش با ابراز خش
ــت: اين  ــنواره اظهار داش ــگاه فرهنگيان در اين دوره از جش دانش
ــد در دوران  ــتند و باي ــده ما هس ــكاران آين ــجومعلمان، هم دانش
ــجويى بر يادگيرى چگونگى انتقال مفاهيم آموزشى از طريق  دانش

قدرت بصرى به دانش آموزان تالش كنند.
ــال هاى  ــدوارى كرد در س ــود اظهار امي ــخنان خ وى در پايان س
ــازان، معلمان، دانش آموزان  ــاهد حضور جدى تر فيلمس آينده ش
ــازى مبتنى بر  ــگاه فرهنگيان در عرصه فيلمس و دانشجويان دانش
ــاركت بيشتر  ــند تحول بنيادين آموزش و پرورش و مش اهداف س
ــتاوردهاى آنها در زمينه هاى آموزش در  كشورها و استفاده از دس

اين جشنواره باشيم.

ميزگردهاى خانوادگى
 براى مقابله با بحران

وزير آموزش و پرورش:

بسته آموزشى، جايگزين كتاب 
درسى مى شود

ــد بر اينكه امام   رييس كميته امداد امام خمينى(ره) با تاكي
خمينى(ره) نمى خواستند كميته امداد نهادى دائمى در نظام 
جمهورى اسالمى باقى بماند، گفت: اين نهاد امدادى قرار بود 

مشكالت ناشى از كاركرد رژيم شاهنشاهى را برطرف كند.
سيدپرويز فتاح در همايش وكال و حقوقدانان نيكوكار و روساى 
ــا تاكيد بر  ــداد امام خمينى(ره)، ب ــى كميته ام ادارات حقوق
تغييرات در اساسنامه، هيات امنا و رياست كميته امداد گفت: 
در اساسنامه ابالغى با صراحت عنوان شده قوه قضاييه بايد به 

جامعه هدف كميته امداد، مدد رسانى كند.
ــم رهبرى درخصوص  ــورد ديگر تاكيدات مقام معظ وى درم

كميته امداد افزود: همكارى سه قوه از ديگر تاكيدات است.
 وجود محرومان و مسـتضعفان در شـان جامعه 

اسالمى نيست 
رييس كميته امداد با بيان اينكه وجود محرومان و مستضعفين 
در جامعه در شان نظام جمهورى اسالمى نيست، گفت: امام 
خمينى(ره) با تاسيس كميته امداد كه جز نخستين نهادهاى 
تاسيسى در بدو انقالب است، قصد نداشتند فعاليت آن دائمى 

باشد.
ــائلى همچون جنگ تحميلى عليه ايران، تحريم ها و  وى مس
سوءمديريت ها را از جمله داليل ادامه دار شدن فعاليت كميته 

امداد برشمرد.
 وضعيت اقتصادى كشور فقرآفرين است

ــور فقرآفرين است،  فتاح با بيان اينكه وضعيت اقتصادى كش
ــى رويم نهاد كميته امداد را  گفت: با اين وضعيتى كه پيش م

نمى توان تغيير داد.
ــه بايد مقابل ــا تاكيد بر اينك ــداد امام(ره) ب رييس كميته ام
 ريشه هاى فقر بايستيم، بار ديگر تاكيد كرد: چرخه اقتصادى 

و نظام بانكى در كشور فقرساز است.
 قوه قضاييه، مشترى ساز كميته امداد است

ــداد امام  ــان كميته ام ــدف و مددجوي ــاره جامعه ه وى درب
خمينى(ره) گفت: داليل مختلفى براى مددجو شدن اين افراد 

وجود دارد و يكى از آن ها قوه قضاييه است.
فتاح افزود: قوه قضاييه مشترى ساز كميته امام خمينى(ره) 
ــت. رييس كميته امداد ادامه داد: قلمى كه حكم به زندان  اس
ــت خانواده مى دهد، با يك حكم نانوشته،  رفتن يك سرپرس

افراد آن خانواده را مشترى كميته امداد مى كند.
فتاح با بيان اينكه حدود سى تا پنجاه هزار نفر زنان سرپرست 
ــتند، گفت: در اين  ــه امداد هس خانواده از مددجويان كميت

شرايط زنان مجبور به تامين مايحتاج خانواده هستند.
 اعتيـاد و طالق، مشـترى سـازان كميتـه امداد 

هستند
ــه وجود اعتياد در  رييس كميته امداد همچنين با بيان اينك
ــكالت عديده اى مى شود، گفت:  ــبب بروز مش خانواده ها س
ــبب مى شود فرد  اعتياد توان اقتصادى خانواده را گرفته و س
ــر و فرزندان او با  ــپس همس معتاد از خانواده بيرون برود و س
نداشتن درآمد به سمت كميته امداد امام خمينى(ره) مى روند 

و از مشتريان اين نهاد مى شوند. 
رييس كميته امداد با اشاره به افزايش طالق در جامعه افزود: 
ــود زن و فرزند  ــايند فرهنگى سبب مى ش اين اتفاق ناخوش
ــوند و براى كسب درآمد به  طالق با نداشتن درآمد مواجه ش
سوى كميته امداد بروند كه اين موضوع نيز به دليل مشكالت 

مختلف كشور در حال افزايش است. 
 تصادفات هـم براى كميتـه امداد مشـترى مى 

تراشند
فتاح با اشاره به رشد فزاينده نرخ تصادفات در جاده هاى كشور 
ــت افراد مى  ــبب مرگ و مير و معلولي گفت: تصادفات كه س
شود، سبب مى شوند فرد و يا اعضاى خانواده او نتوانند كسب 
ــوى كميته امداد امام  ــن امر آن افراد را به س درآمد كنند و اي

خمينى(ره) مى كشاند.
ــرطان  وى همچنين حوادث، بيمارى هاى صعب العالج و س
ــاز كميته امداد امام خمينى(ره)  را از ديگر عوامل مشترى س

دانست.
فتاح گفت: اگر مى خواهيم ريشه هاى فقر و محروميت را در 
جامعه بخشكانيم بايد جلوى سرچشمه ها را بگيريم، در غير 
اين صورت تعداد خانواده هاى نيازمند و محروم در جامعه هر 

روز بيشتر و بيشتر مى شود.
وى با تاكيد بر اينكه كميته امداد بخشى از مايحتاج ضرورى 
همچون تحصيالت، مسكن و ازدواج خانواده هاى محروم را تا 
ــن امكانات با توجه به  ــى كند، افزود: اما اي حدودى برطرف م
جمعيت هدف بسيار كم است و موضوعى كه بايد به آن تاكيد 
شود، مسايل حقوقى پيچيده اى است كه خانواده هاى نيازمند 

و محروم با آن درگير هستند.
ــكالت حقوقى، اين  ــيارى از مش فتاح با بيان اينكه با بروز بس
ــوند،  افراد به دليل محروميت، از گرفتن وكيل محروم مى ش
گفت: بسيارى از اين افراد با معضالت حقوقى همچون طالق، 
ارث، حضانت و مهريه مواجه هستند و چون نمى توانند وكيل 

بگيرند مشكالت آنها بيشتر و پيچيده تر مى شود. 
رييس كمته امداد ادامه داد: اگر اين افراد محروم كه به دليل 
ــتند در ابتدا  ــكالت حقوقى به زندان افتاده اند مى توانس مش
وكيل بگيرند، ممكن بود اصال به زندان نرفته و مشكالت براى 

خود و خانواده اشان به وجود نمى آمد.
ــج  ــر از نتاي ــى ديگ ــى را يك ــى روان ــكالت روح ــاح مش فت
محروميت هاى اين افراد دانست و گفت: اساس كميته امداد 

بايد پيشگيرى باشد.
وى ادامه داد: اگر بتوانيم به موقع از مشكالت پيشگيرى كنيم،  
ــى را به حداقل ــيب هاى اجتماع ــيارى از معضالت و آس بس
ــت هاى جدى و  ــانيم. فتاح گفت: اگر بتوانيم حماي  مى رس
ــكالت جدى  ــد ارائه كنيم، ديگر مش پايه اى به افراد نيازمن

اجتماعى بروز نمى كند.
ــداد را فقط موضوعات  وى نيازمندى جامعه هدف كميته ام
اقتصادى و مادى ندانست و افزود: بسيارى از اين افراد نيازمند 

نيازهاى عاطفى و معنوى هستند.
رييس كميته امداد ادامه داد: اگر بسيارى از نيازهاى عاطفى و 
معنوى محرومان رفع شود، آنان مى توانند نيازهاى اقتصادى 

و مادى خود را برطرف كنند.
 60 درصد خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد 

زن سرپرست هستند
وى افزود: اين زنان به جز حل مشكالت داخلى خانه به دليل 
شرايط بايد مشكالت اقتصادى و تامين مايحتاج خانواده را نيز 

به دوش بكشند كه كار بسيار سختى است. 
ــال عاطفى نظام  ــه امداد بايد ب ــد بر اينكه كميت فتاح با تاكي
ــد، گفت: سرپرست خانواده چه  جمهورى اسالمى ايران باش

قاچاقچى و چه امنيتى، از قوه قضاييه حكم اعدام مى گيرد.
ــيارى از افراد تحت پوشش كميته امداد وى با بيان اينكه بس
ــنت، ارامنه و مسيحيان هستند،   امام خمينى(ره) از اهل س
گفت: نگاه ما حمايتى است و دين و مذهب براى ما مهم نيست.
ــش كميته امداد  ــداد افزود: افراد تحت پوش رييس كميته ام
ــا به جايى  ــتند و صداى آنه ــاى خاموش جامعه هس فرياده
نمى رسد و البته آنان انسان هاى بزرگى هستند كه يك حادثه 

و يك اتفاق سبب فقر و نيازمندى آنان شده است. 

دريچه خبر 

امام خمينى(ره) نمى خواستند كميته امداد
 نهادى دائمى باقى بماند

ابالغ راى
8/726 كالسه پرونده:517/94 ش33 شماره دادنامه:94/5/31-814 
مرجع رسيدگى: شــعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
حســن عرب صالحى نشــانى اصفهان – ميدان امام – بازار بزرگ 
اصفهان – ســراى اطلس – فروشــگاه پارچه كارنو وكيل: عليرضا 
حمزه نشــانى اصفهان – بلوار وحيد – حدفاصل پــل وحيد و خ.باغ 
درياچه – ساختمان تجارى ادارى امين – ط.اول خوانده: حميدرضا 
خدايارى چادرچــى مجهول  المكان خواســته: مطالبه گردشــكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و طى 
تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى حسن عرب صالحى با 
وكالت آقاى عليرضا حمزه به طرفيت حميدرضا خدايارى چادرچى 
به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجــه دو فقره چك به 
شماره هاى 505446-88/10/30و505470-88/12/20 و 13 فقره 
سفته به شماره هاى 0031141(ســرى/ع) و 0031139(سرى/غ) و 
0039998(سرى/غ) و 0031101(سرى/غ) و 0489229(سرى/ق) و 
0380943(سرى/ق) و 03080942(سرى/ق) و 0380941(سرى/ق) 
و 0380907(سرى/ق) و 0370650(سرى/ق) و 616685(سرى/ع) 
و 0031132 (ســرى/غ) و 0031138 (ســرى/غ) با توجــه به بقاى 
اصول مســتندات در يد خواهان و گواهى هاى عدم پرداخت صادره 
از سوى بانك محال عليه و ســفته هاى مورد ادعا كه داللت بر بدهى 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اينكه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نيافته و اليحه اى نيز 
ارائه ننموده و مصون ماندن مدارك ابرازى خواهان از اعتراض لذا 
شورا مســتندا به مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 
قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانــده به پرداخت 
مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه نشــر آگهى 
طبق تعرفــه و حق الوكاله وكيــل طبق كانون وكال و دويســت هزار 
ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين خســارت تاخيــر در تاديه از 
تاريخ سررســيد چكها (88/10/30و88/12/20) و سفته ها از تاريخ 
تقديم دادخواســت (94/4/3) كه محاسبه آن براســاس نرخ اعالمى
 از ســوى بانك مركــزى بر عهده اجــراى احكام مى باشــد در حق 
خواهان صــادر و اعــالم مى گــردد راى صــادره غيابــى ظرف

 مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد.م 
الف:22341 شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

8/727 كالســه پرونده:509/94 شــماره دادنامــه:94/5/31-802 
مرجع رسيدگى: شــعبه 11 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
حســن عرب صالحى نشــانى اصفهان – ميدان امام – بازار بزرگ 
اصفهان – ســراى اطلس – فروشــگاه پارچه كارنو وكيل: عليرضا 
حمزه نشــانى اصفهان – بلوار وحيد – حدفاصل پــل وحيد و خ.باغ 
درياچه – ساختمان تجارى ادارى امين – ط.اول – موسسه حقوقى 
عدل گستر خوانده: على براتى نشانى مجهول  المكان خواسته: مطالبه 
گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشــورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى حسن عرب 

صالحى با وكالت آقاى عليرضا حمزه به طرفيت آقاى على براتى به 
خواســته مطالبه مبلغ 40/200/000 ريال وجه 2 فقره حواله، 1 فقره 
چك حواله ها به شماره 881861و881862 و چك به شماره 579547 
به انضمام هزينه هاى دادرسى و تاخير در تاديه و حق الوكاله وكيل 
وكيل خواهان با ارائه اليحه به شماره ثبت 272-94/5/4 خواسته را به 
شرح دادخواست تقديمى اعالم نموده خوانده با وصف ابالغ قانونى از 
طريق نشر آگهى در جلسه حضور ندارد لذا شورا با توجه به مدارك 
و مستندات پرونده و اليحه وكيل خواهان و با عنايت به اصل تجريدى 
بودن اســناد تجارى، دعوى خواهان را ثابت دانســته و با استناد به 
مواد 310و311و314 قانون تجارت و مواد 515و519و522 ق.آ.د.م 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 40/200/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه 
و همچنين خســارت تاخير در تاديه بابت چك به شماره 579547 از 
تاريخ سررســيد مورخ 1388/2/7 و بابت 2 فقره حواله به شــماره 
هاى 881861و881862 از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 1394/4/3 
لغايت زمان وصول كه توســط اجراى احكام محاسبه مى گردد در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين شعبه و سپس ظرف 20 روز 
قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م 

الف:22344 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

8/728 كالسه پرونده:516/94ش33 شماره دادنامه:94/5/31-821 
مرجع رسيدگى: شــعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
حســن عرب صالحى نشــانى اصفهان – ميدان امام – بازار بزرگ 
اصفهان – ســراى اطلس – فروشــگاه پارچه كارنو وكيل: عليرضا 
حمزه نشــانى اصفهان – بلوار وحيد – حدفاصل پــل وحيد و خ.باغ 
درياچه – ساختمان تجارى ادارى امين – ط.اول – موسسه حقوقى 
عدل گســتر خوانده: محمود يزدانى نشانى مجهول  المكان خواسته: 
مطالبه گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به 
كالسه فوق و طى تشــريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى حســن 
عرب صالحى فرزند عباس بــا وكالت آقاى عليرضا حمزه به طرفيت 
آقاى محمد يزدانــى به خواســته مطالبه مبلــغ 42/000/000 ريال 
وجه 3 فقره حواله به شــماره هاى 506473-89/4/31و506490-
89/11/31و506493-89/10/30 و يك فقره چك به شماره 56075-
90/5/31 به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به بقاى اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهى هاى عدم پرداخت صادره از سوى 
بانك و موسســه محال عليه كه داللت بر بدهى خوانده و اســتحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى و عدم ارائه اليحه دفاعيه اى به شعبه و 
مصون ماندن مدارك ابرازى خواهان از اعتراض لذا شورا مستندا به 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 42/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه كانون وكال و يكصد و هشتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و همچنين خسارات تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 
(90/5/31) و حواله ها از تاريخ تقديم دادخواست (94/4/1) تا تاريخ 

وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر 
عهده اجراى احكام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همين شعبه مى باشد.م الف:22340 شعبه حقوقى 33 شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ راى

9309970352202126 شــماره  دادنامــه: 8 شــماره  /716
پرونده:9309986793400128 شــماره بايگانى شــعبه:930755 
خواهان: خانم زهرا مهدوى با وكالت آقاى مرتضى زارعى خوابجانى 
فرزند على محمد به نشانى اصفهان – خ.كاوه – پل چمران – ساختمان 
ادارى آفتاب – ط3- واحد12 خوانده: آقاى محسن معينى به نشانى 
شاهين شهر – دانشــگاه مالك اشتر – قســمت خدمات فضاى سبز 
– سيد حسن معينى خواسته: مطالبه نفقه گردشــكار: دادگاه پس از 
بررسى محتويات پرونده به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. راى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم زهرا مهدوى فرزند 
اصغر با وكالت آقاى مرتضى زارعى به طرفيت آقاى ســيد محسن 
معينى فرزند حسن به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاريخ 92/8/12 
لغايت صدور حكم با توجــه به متن دادخواســت تقديمى و فتوكپى 
مصدق مدارك اســتنادى و اظهارات طرفين مبنى بر اينكه در دوران 
عقد بوده و خواهان دوشيزه مى باشد و اينكه خوانده دليل و مدرك 
قابل قبولى دال بر پرداخت نفقه به زوجه به دادگاه ارائه ننموده و ساير 
محتويات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقى شده و خوانده 
به نظر دادگاه مشغول الذمه بوده لذا مستندا به مواد 1103-1102-
1104-1106-1107-1111 از قانون مدنى و مواد 303-199-198-
331-336 از قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 1379 نفقه خواهان 
در سال 92 هر روز 62/000 ريال و در سال 93 هر روز 80/000 ريال 
تعيين و خوانده جمعا به پرداخت مبلــغ 33/374/000 ريال به عنوان 
نفقه معوقه و بابت اصل خواسته در حق خواهان محكوم مى گردد راى 
صادره حضورى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر 
خواهى در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان اصفهان مى باشد.م 

الف:22388 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

9409970350300728 شــماره  دادنامــه: 8 شــماره  /717
پرونده:9409980350300240 شــماره بايگانى شــعبه:940282 
خواهان: آقــاى على نصرآزادانــى فرزند قربانعلى بــا وكالت آقاى 
ســعيد زمانى درچــه فرزند ابراهيم به نشــانى اصفهــان – خمينى 
شــهر – درچه – نبش چهارراه شــهيد مطهرى – دفتر وكالت سعيد 
زمانى خواندگان: 1- آقاى حسن حكمتى فرزند على به نشانى استان 
خراسان رضوى – شهرستان تربت حيدريه – پيشكو – صدف9 با 
كدپستى9517947474، 2- آقاى ســيد اصغر ميرحسينى به نشانى 
مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت 
تاخير تاديه 3- مطالبه خسارت دادرسى دادگاه با بررسى محتويات 
پرونده ختم رســيدگى را اعالم وبه شــرح ذيل مبــادرت به صدور 
راى مــى نمايــد. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى على 
نصرآزادانى فرزند قربانعلى با وكالت آقاى ســعيد زمانى به طرفيت 
آقايان 1- حســن حكمتى فرزند على 2- سيد اصغر ميرحسينى دائر 
برمطالبه مبلــغ 105/000/000 ريال وجه چك به شــماره 421022 
تاريــخ 93/05/16و421021 تاريــخ 93/05/16 عهــده بانك رفاه 
كارگران با احتساب خسارات دادرسى و تاخير تاديه با اين توضيح 

كه خوانده رديف اول چكهاى موصوف را بــه عنوان صادركننده و 
خوانده ديگر آن را ظهرنويسى نموده اند دادگاه با مالحظه مستندات 
تقديمى پيوست شامل رونوشت مصدق چكها و گواهى عدم پرداخت 
كه حكايت از اشــتغال ذمه خواندگان داشته و بقاى اصل چكها در يد 
خواهان نيز ظهور در اســتمرار مديونيت دارد و با عنايت به اينكه از 
ناحيه خواندگان دفاع موجهى به عمل نيامده ادعاى خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 310و312و313و314و315 قانون تجارت 
و مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى خواندگان را بصورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ 105/000/000 ريال بابت اصل خواسته با 
احتساب خسارت دادرسى به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررســيد چك محكوم نموده و اعالم مى نمايد راى صادره نسبت 
به خوانده رديف اول حضورى و ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر 
در مرجع تجديدنظر استان مى باشــد و نسبت به خوانده رديف دوم 
غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه 
و سپس قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.م 

الف:22382 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
اجرائيه

8/744 شــماره اجراييه: 9410420351300390 شــماره پرونده: 
9309980351300539 بايگانى شعبه:930599  بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره مربوطــه 9410090351303007 
و شــماره دادنامــه غيابــى 9309970351301446 محكوم عليهما 
1- سروش ميالنى فرزند محمود رضا به نشانى اصفهان، خ هاتف، 
روبروى پمپ بنزين، جنب دبيرستان سالمت، بن بست طيب اصفهانى، 
پ 599. 2- مهدى زارعى نژاد فرزند اباذر مجهول المكان محكوم است 
به حكم به محكوميت خوانده (مهدى زارعى) به پرداخت مبلغ يكصد و 
هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ پنج ميليون و دويست و 
شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد چك 84/9/5 تا زمان 
تاديه آن در حق خواهانها شــركت اركان ســاختار نوين انتخاب به 
مديريت امين منانى به نشانى اصفهان شهرك صنعتى مورچه خورت، 
خ ابوريحان سوم، ساختمان كوثر به وكالت فرهاد احمدى فرد فرزند 
رسول و مهدى داودى فرزند يداله هر دو  به نشانى اصفهان، سه راه 
سيمين، جنب پمپ بنزين، مجتمع پاسارگاد، ط ششم، واحد 30  ضمنًا 
حق االجرا از ماخذ محكوم به بر عهده محكوم عليه مى باشد. محكوم 
عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى 
نكنيد يا صورت خالف واقــع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى 
تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى 
از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشــد به قانون اجراى احكام مدنى 
و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون 
نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.

م الف:  23665 مديــر دفتر دادگاه حقوقى شــعبه 13 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان
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اخبار كوتاه

 رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسى با تاكيد بر ضرورت حفظ و حراست از 
زبان فارسى، گفت: هرچند اين وظيفه ملى است اما رسالت شاعران، به ويژه 

شاعران جوان در اين زمينه سنگين  تر است.
ــى حدادعادل،  ــا حضور غالمعل ــنواره ب ــم اختتاميه اين دوره از جش مراس
رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسى، ناصر فيض، فاضل نظرى و برخى ديگر 

از چهره هاى فرهنگى و ادبى در فرهنگسراى ارسباران در تهران برگزار شد.
رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسى در اين مراسم با تقدير از برگزاركنندگان 
ــن برنامه  هايى كه موجب  ــعر دانش آموزى، گفت: تداوم چني ــنواره ش جش
ــاعران جوان و تازه  كار و شعرخوانى آنان مى  شود،  شناسايى و گردهمايى ش
يك خدمت بزرگ فرهنگى است، چرا كه به غناى سرمايه شعر در اين مرز و 
بوم منجر مى  شود. وى همچنين در ادامه با تاكيد بر لزوم حفظ و تكريم زبان 
ــاعران به ويژه شعراى  ــى در برابر خطرات و ورود واژه  هاى بيگانه، از ش فارس
جوان كه تازه پا به عرصه شعر و شاعرى مى  گذارند، رعايت و پاس داشت زبان 
فارسى را خواستار شد. ابراهيم پور دبير اين جشنواره نيز در اين مراسم با بيان 
اينكه بيش از 1100 شعر توسط هيات داوران در اين جشنواره بررسى شد، 
يادآور شد: داورى مرحله نهايى را عليرضا قزوه، ناصر فيض، عباس محمدى، 

قادر طراوت پور، محمد صميمى و سجاد سامانى به عهده داشتند.
ــاعر برتر جوايز و لوح يادبود و همچنين  چهل شاعر  ــم 10 ش در ادامه مراس
ــتان حدادعادل دريافت كردند.  برگزيده، تقديرنامه ويژه جشنواره را از دس
شعرخوانى 10 شاعر برتر نوجوان، ناصر فيض، فاضل نظرى و  ديگرشاعران، از 

ديگر بخش  هاى اين مراسم بود.

ــارى به همت  ــال ج دوره هاى تخصصى آموزش مجازى قرآن در س
ــد كه حدود 70 نفر براى شركت در  ــازمان دارالقرآن راه اندازى ش س
دوره هاى تخصصى حفظ، مفاهيم، تجويد مقدماتى و آشنايى با مفردات 
قرآن كريم ثبت نام كردند. مركز آموزش  سازمان دارالقرآن به منظور 
نشر و ترويج آموزه هاى قرآن كريم اقدام به برگزارى دوره هاى مجازى 
ــنايى  قرآن كريم در بخش هاى حفظ، مفاهيم، تجويد مقدماتى و آش
ــن دوره ها كه در ــى در اي ــرآن كريم كرده است.نام نويس با مفردات ق
 12 جلسه و به مدت سه ماه در نظر گرفته شده است، از 25 مهرماه آغاز 

شد و نيمه دوم آبان ماه به پايان رسيد.
ــده حدود 70 نفر در رشته هاى مختلف نام نويسى  در مدت تعيين ش
ــته حفظ 15 نفر از بانوان و 4 نفر از آقايان،  كردند به طورى كه در رش
ــته تجويد ــته مفاهيم 7 نفر از بانوان و 11 نفر از آقايان، در رش در رش
 10 نفر از بانوان و 10 نفر از آقايان و در رشته آشنايى با مفردات 7 نفر از 
بانوان و 5 نفر از آقايان آمادگى خود را براى حضور در اين دوره ها اعالم 
كردند كه استان هاى تهران، خراسان رضوى و فارس بيش ترين تعداد 

متقاضى را داشته اند.

مهم ترين رسالت شاعران،
 حفظ و پاسداشت زبان فارسى است

نام نويسى 70 نفر در دوره هاى 
تخصصى آموزش مجازى قرآن

ــته در هنر خيلى  پرويز تناولى با بيان اينكه ايرانى ها از گذش
ــرو بودند، گفت: تلفيق هنر ايرانى و خارجى توسط آنها  پيش
ــت به  ــاهكارهايى را به وجود آورده كه خارجى ها را انگش ش
ــه كتاب «سراميك»،  ــم رونمايى از س دهان مى كند. مراس
ــه به  تازگى  ــار پرويز تناولى ك ــم» و «نمكدان» از آث «طلس
تجديد چاپ شده اند، با حضور اين هنرمند، عليرضا سميع آذر 
ــگر) و محمود بهمن پور (مدير نشر نظر)  (نويسنده و پژوهش
ــم  ــد.تناولى در اين مراس ــژ» برگزار ش ــرى «آرت الن در گال
ــه ى چاپ كتاب اظهار كرد: از  درباره ى فعاليت خود در زمين
ــت كه كتاب مى نويسم! آدم اگر كار حسابى  روى بيكارى اس
ــد كتاب چاپ نمى كند! بخشى از زمان من صرف  داشته باش
ــود، اما بخش ديگر به گردآورى و چاپ  مجسمه هايم مى ش
ــاص دارد. با خودم فكر  كتاب درباره ى هنرهاى ايران اختص
مى كنم اگر من اين كار را نكنم، چه كسى خواهد كرد؟ اشياى 
سنتى، فولكوريك و عاميانه ما در حال از بين رفتن هستند. 
ــرافى، دربارى و ناب ما در كاخ ها و مساجد ثبت  هنرهاى اش
ــت.  ــى به هنرهاى عاميانه توجه نكرده اس ــده اند، اما كس ش
هنرهايى كه مردم با دل خود و سليقه و عالقه انجام مى دهند.

ــه همراه  ــان را با گل ــران ش ــاير كه پس او افزود:  مادران عش
ــت هاى خود را به زيبايى روى بافته هاى  مى كردند، هنر دس
ــودم گفتم اگر من  ــته اند. با خ «نمكدان ها» به يادگار گذاش
اين ها را جمع آورى نكنم، چه كسى اين كار را انجام مى دهد؟ 
ــات توجه  ــى به اين موضوع ــا و آمريكايى ها خيل اروپايى ه
كرده اند، اما در ايران به مواردى مثل قفل ها، طلسم ها، سنگ 
قبرها و گرافيك سنتى توجهى نشده است. اين هنرها از دل 
ــانى كه اين ها را به  مردم برخاسته اند و مردمى هستند. كس
وجود آورده اند دانشگاه نرفته اند و تعليم پيش استاد نديده اند، 
اما خود به خود جوهر وجودشان كه با عشق بوده باعث شده 

آثارى به وجود بياورند كه اسم هنر را روى آن ها بگذاريم.
ــهر را  ــرد: حاال همه ش ــاز همچنين بيان ك ــن مجسمه س اي
سوييچ هاى ژاپنى و چينى پر كرده و ما ديگر كسى را نداريم 
ــوان اثر هنرى به  ــازد. امروز بايد به عن كه مثل قديم قفل بس
ــر بگويم ايران  ــيا نگاه كرد و از آن ها حفاظت كرد. اگ اين اش
ــور دنيا در زمينه هنرهاى مردمى است اغراق  غنى ترين كش
ــر به وجود  ــت برده اند، هن ــردم ما به هر چه دس نكرده ام. م
آورده اند. در وسيله هاى سواركارى، آشپزخانه، جهانگردى، 
اسلحه و هر چيزى كه فكرش را بكنيد ايرانى ها هنرشان را در 
آن جاى داده اند. اين اشيا صرفا كاربردى نبوده اند، بلكه نقش 

و نفسى از هنر در خود داشته اند.
تناولى با بيان اينكه آثار عاميانه همواره مورد الهام هنرمندان 
ــن نقوش الهام  ــا از عاميانه تري ــت، اظهار كرد: آن ه بوده اس
ــاى عاميانه ما  ــد. هنره ــا نهادن ــاپ آرت را بن ــد و پ گرفتن
ــد. تزئيناتى  ــم برويد، مى بيني ــت كه به بازار ه تزئيناتى اس
ــا را ميخكوب  ــا فرنگى ه ــد، ام ــايد براى ما عادى باش كه ش
ــينى  ــز يكنواخت و ماش ــرب همه چي ــون در غ مى كند، چ

شده است.
شاهكارهايى كه خارجى ها را انگشت به دهان كرد

ــدان» گفت:  اين كتاب  ــگر درباره ى كتاب «نمك اين پژوهش
ــترى اصلى آن خارجى ها هستند و به  ــت و مش دو زبانه اس
ــاير مربوط مى شود. اين ها دست بافته ها  دست بافته هاى عش
هيچ كدام شبيه هم نيستند. هر زن نقوشى كه دوست داشته 
ــت. آن ها با بافتنى و دست بافت مثل  روى آن ها كار كرده اس
هنر رفتار مى كنند و كپى و تكرار در آثار آنها نيست. متأسفانه 
ــرار نگرفته و كمى هم  ــتقبال ق اين هنرها در ايران مورد اس
تحقيرآميز به آن ها نگاه شده است، اما فرنگى ها قدر اينها را 
ــيون هاى شان از آنها نگه دارى  مى دانند و در موزه ها و كلكس
ــند و  ــت كه ايرانى ها از اين آثار غافل باش مى كنند. حيف اس

آن ها را نشناسند.
ــن هنرها  ــن درباره ى اي ــزود: م ــد همچنين اف اين هنرمن
كتاب هاى ديگرى هم چاپ كرده ام، اما قرار شد نشر «نظر» 
ــك كتاب كند.  ــروه از اين هنرها را ي به صورت كامل، هر گ
عشاير در گذشته خودكفا بودند. وقتى مى خواستند دخترى 
را شوهر بدهند همه وسيله هاى شان را خودشان مى ساختند 
ــتند كه متأسفانه با آمدن  و مى بافتند. اين هنرها آثارى هس
فرآورده هاى غربى، از زندگى ما رخت بربستند و كسى ديگر 
ــى كه عمرم كفاف  آن ها را نبافت. من تصميم گرفتم تا جاي
مى دهد اين ها را جمع آورى كنم و در دسترس عالقه مندان 
ــدن كتاب هايش نيز  ــد چاپ ش ــم.او درباره تجدي قرار بده
ــعر و ادبيات است و سالى نيست كه  گفت: كشور ما كشور ش
ــود، اما ما هرگز  ــعراى معاصر چاپ نش چند كتاب درباره ش
ــمى نبوده ايم. تا قبل از كتاب هاى من،  كشور هنرهاى تجس

فرآورده هاى ما در اين زمينه به صفر مى رسيد. مگر اينكه يك 
خارجى پيدا شود، كتابى درباره هنر ايران بنويسد و ما آن را 
ــده ايم و من خوشحالم  ترجمه كنيم. حاال ما دست به كار ش
ــتگان ما بوده كه  ــتقبال مى شود. غفلت گذش كه اين قدر اس
فكر نكردند بايد اينها را در دسترس ديگران قرار بدهند. حاال 
خوشحالم كه كتاب ها به چاپ هاى بعدى مى رسند و اميدوارم 

اين روند ادامه پيدا كند.
ــور  ــان فرنگى» در خارج از كش ــار كتاب «زن تناولى به انتش
ــال پيش شيفته  ــاره كرد و گفت: ايرانى ها 400، 500 س اش
ــرافيت سفارش  ــدند. پادشاهان و اش تصاوير زنان فرنگى ش
ــان را در كاخ ها كار كنند. بعد كه چاپ دادند كه نقش اين زن
ــا به عنوان  ــده از اين چهره ه ــود آمد تصاوير چاپ ش  به وج
ــوغاتى هاى گرانقدرى بود كه در خانه هاى اشرافيت يك  س
متاع گران قيمت محسوب مى شد. حاال اينها متروكه مى شود 
ــر من اين كار را نكنم، كس  و از بين مى رود. حس مى كنم اگ
ديگرى هم اين كار را نمى كند. در اين سال ها خيلى چيزها از 
بين رفته كه به دست من هم نرسيده است. من تنها توانستم 
در 50 سال اخير چند فقره از اين هنرها را مورد پژوهش قرار 
بدهم. صدها هنر بوده كه در سال هاى گذشته از دست رفته 
است.اين مجسمه ساز ادامه داد: ايرانى ها در هنر خيلى پيشرو 
بودند و تلفيق هنر ايرانى و خارجى توسط آن ها شاهكارهايى 

را به وجود آورده كه خارجى ها را انگشت به دهان مى كند.
او به وضعيت هنرهاى تجسمى ايران در سال هاى اخير اشاره 
ــاهد جهش هاى غيرقابل  و اظهار كرد: در چند سال اخير ش

ــش از اين وقتى  ــران بوده ام. پي ــمى اي تصورى در هنر تجس
ــر برايم نبود. چون  نمايشگاه مى گذاشتم، چيزى جز دردس
تماشاچى نبود و اگر هم مى آمدند روى خوش نشان نمى دادند 
و پيش خودشان مى گفتند كه اين مزخرفات چيست كه نشان 
مى دهى. هنر ما اين هايى كه تو مى سازى نيست. االن مردم 
ــت. ما  آثار جوانان را مى بينند و مى خرند.اين تازه اول كار اس

آينده درخشان ترى داريم.
كار تناولى، نوعى فرهنگ سازى است

ــت عليرضا سميع آذر –منتقد  در بخش ديگرى از اين نشس
ــاى تناولى گفت:  كتاب «نمكدان»  هنرى- درباره ى كتاب ه
شامل تصاوير و توضيحاتى درباره ى دستبافت هاى عشايرى 
ــت؛ هنر اصيلى كه عمدتا در دست زنان  و روستايى ايران اس
بوده و به همت آقاى تناولى گردآورى و تحليل شده است. دو 
كتاب ديگر با عنوان «طلسم» و «سراميك» توسط نشر بنگاه 

منتشر شده اند. 
كتاب ديگرى هم كه جلسه معرفى اش در لندن خواهد بود، 
به تصاوير زنان اروپايى در خانه هاى ايرانى مى پردازد.او افزود: 
ــاز مى شناسيم. ــتر به عنوان مجسمه س پرويز تناولى را بيش

ــت كه  ــه خاورميانه اس ــاز منطق ــزرگ ترين مجسمه س او ب
ــم، اما او  ــال هاى اخير ديده اي ــكوه ترين آثارش را در س باش
ــت كه  ميراث بزرگ ديگرى هم دارد و آن مجموعه هايى اس
گردآورى كرده است. كلكسيون هاى ارزشمندى از بافت هاى 
عشايرى، قفل، گبه، كليد و اشيايى كه مجسمه هاى كاربردى 
ــكل واقعى مجسمه ايرانى را  ما در طول تاريخ بوده اند، اما ش
دارند.سميع آذر با اشاره به ويژگى هاى هنرى اشياى كاربردى 
ــياى ما در گذشته بيشتر كاربردى  در گذشته اظهار كرد:اش
بودند، اما تمام ذوق، سليقه و فكر زيبايى شناختى در آنها به 
ــد و فراتر از يك شى كاربردى به شى هنرى  كار گرفته مى ش

تبديل شده اند.
ــى اى  ــود، به عنوان ش معموال وقتى مصرف آنها تمام مى ش
داراى ارزش هاى هنرى تلقى مى شود.بعد از مرگ كاربردى 
ــود. وقتى آنها را كنار هم  ــان آغاز مى ش آنها، حيات هنرى ش
مى بينيم به ارزش هاى هنرى شان پى مى بريم. اينها ميراث 
ــى كاربردى در خانه ها و محل ها  ملى ما هستند كه زمانى ش
بودند، ولى حاال در كنار يكديگر مجموعه بسيار نفيس اشياى 

هنرى مان را شكل مى دهند.
ــرد: كارى كه  ــگر همچنين بيان ك ــنده و پژوهش اين نويس
ــت،  ــازى اس ــاى تناولى كرده به نظر من نوعى فرهنگ س آق
ــيا به تنهايى كاربردى نيستند و حامل فرهنگ  چون اين اش
ــعه يافته فرهنگ  ــكل توس ــتند و ش و هنر مملكت مان هس
ــد.  ــور مى كنن ــناختى متبل ــاى زيبايى ش ــا را در ارزش ه م
ــم به آنها  ــيرهايى را ه ــا و تحقيق ها و تفس تناولى تحليل ه
ــه به خوبى مى تواند  اضافه كرده و آناليزهايى را ارائه داده ك
ــى و ابداع  ــاخت هنرى و خلق ش ــى ما را از بُعد س ميراث مل
ــيايى  ــرى را به گردآورى اش ــى كند. او عم و نوآورى متجل
ــتند،  ــادى ما هس ــا فرهنگ م ــال كالچر ي ــوه متري كه جل

گذرانده است.

شـاهكارهايى كه خـارجى ها 
را انگشت به دهـان مى كنـد

مزايده
8/638 اجراى احكام شعبه 13 حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده 
كالســه 940020 ج 13 له نادر منصورى عليه ماسيس اروجيان زرنه 
به نشانى اصفهان، خ خاقانى، جنب شيرينى آندلس، پ 69 به خواست 
مطالبه مبلغ 499/028/138 ريال بابت اصل خواســته خسارات مبلغ 
12/500/000 ريال بابت حق االجراى دولتى جلسه مزايده اى در روز 
سه شنبه مورخ 94/9/24 ســاعت 10/30 -10 در محل اجراى احكام 
شعبه 13 حقوقى اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت، 200 متر بعد 
از ساختمان مركزى، ساختمان اجراى احكام حقوقى، طبقه سوم واحد 
6 برگزار نمايد كه در اين خصوص مال مزايده عبارت است از: مقدار 
2/47 حبه مشــاع از 3 دانگ از 6 دانگ پالك ثبتى 2184/3 بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس، اصفهان، خ حكيم نظامى، كوچه شــماره 22 (كوى 
شهيد نبيان) بن بست شهيد نبيان (بن بست بنفشه) پالك 88 با كدپستى 
817587475153 ملكى شخص ثالث خانم تيكرانوهى نظريان به آدرس 
اصفهان، خ حكيم نظامى، كوچه مجيد نبيان، بن بست بنفشه پالك 88 كه 
در قبال بدهى محكوم عليه معرفى نموده است كه طبق نظر كارشناس 
دادگسترى ملك فوق عبارت است از يكباب منزل مسكونى، وياليى با 
قدمت حدود 35 سال شامل زير زمينى مسكونى و همكف مسكونى كه 
روى عرصه اى به مساحت حدود 287/5 متر مربع و با مساحت اعيانى 
حدود 235 متر مربع ساخته شده است. منزل مسكونى طبقه همكف با 
مساحت حدود 175 متر مربع و زير زمين مسكونى با مساحت حدود 
60 متر مربع به صورت يك واحد سوئيت 60 مترى با ورودى از حياط 
مى باشد. ساختمان داراى اســكلت ديوار باربر سقف تيرآهن و طاق 
ضربى مى باشد نماى ساختمان و حياط آجرى با آجرنماى 3 سانتى و 
كف حياط و پاركينگ موزائيك است. سطوح داخلى سالن و اتاق ها گچ و 
اندود رنگى و كف اتاق ها و سالن موزائيك مى باشد، درب هاى ورودى 
فلزى و درب هاى داخلى چوبى اســت. پنجره هاى پيرامون آلومينيوم 
با شيشه هاى تك جداره است. آشپزخانه كاشى و سراميك با كابينت 
فلزى مى باشد. سرمايش محل با كولر آبى و گرمايشى با سيستم پيكيج 
و رادياتور مى باشد. ملك فوق داراى اشتراكات برق، آب، گاز و تلفن و 
فاضالب شهرى است كه اشتراك برق 2 كنتور و تلفن دو خط و گاز و 
آب مشترك مى باشد. طبقه همكف در تصرفات مالى و طبقه زيرزمين 
در دست مستاجر مى باشد. لذا با توجه به موارد فوق كليه عوامل موثر 
در قضيه ارزش 3 دانگ ملكى شــخص ثالث مبلــغ 7/480/000/000 
ريال ميباشد. با توجه به مبلغ مورد مطالبه خواهان و حق االجرا جمعا 
511/528/138 ريال مى باشد معادل مقدار 2/47 حبه از3 دانگ پالك 
فوق مى شــود. طالبين خريد مى توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده از 
ملك فوق در آدرس اعالمى بازديد نمايند. كسانى حق شركت در جلسه 
مزايده را دارند كه حداقل 10 درصد از مبلغ مزايده را به همراه داشته 
باشند برنده مزايده فردى اســت كه باالترين قيمت را ارائه دهد. م الف 

23632 اجراى احكام شعبه 13 حقوقى اصفهان 
مزايده

8/338 اجراى احكام مدنى شــعبه اول دادگاه حقوقى اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزايده اى در خصوص پرونده اجرائى كالسه 940301 ج 
ح/ 1 خواهان (بتول كاويانى) و خوانده (سهراب احمديان باغبادرانى) 
مبنى فروش ششدانگ پالك ثبتى 9 فرعى از 2689 بخش 5 ثبت اصفهان 
به نشانى: اصفهان، خ توحيد ميانى، ك شهيدان اميرى، بن بست آبان، 
پالك 123 با وصف كارشناسى ذيل الذكر كه مصون از تعرض طرفين 
واقع گرديده اســت در مورخ 94/9/14 از ســاعت 9 تا 9/30 صبح در 
محل اين اجرا واقع در خيابان نيكبخت، 200 متر پايين تر از ساختمان 

مركزى دادگسترى، جنب بيمه پارســيان، طبقه 4، واحد اجراى احكام 
شــعبه 1 برگزار نمايد. در خصوص ملك مورد نظر اعمال ماده 111 
قانون اجراى احــكام مدنى صورت گرفته اســت. طالبين خريد 5 روز 
قبل از جلسه مزايده به نشــانى ملك قادر به بازديد از آن خواهند بود 
تا با توديع 10 درصد قيمت كارشناسى به حساب سپرده دادگسترى 
به شــماره 2171290210008 نزد بانك ملى دادگســترى اصفهان و 
ارائه فيش واريزى به اين اجرا در جلسه مزايده شركت نمايند. مزايده 
از مبلغ كارشناســى شــروع و پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهــد بود.  اوصاف ملك بر اســاس نظريه كارشناســى بر 
اساس مفاد كپى سند ارائه شده پالك مزبور داراى عرصه به مساحت 
423/30 متر مربع مى باشد. همچنين بر اساس مفاد كپى نامه شماره 
5/94/176940 مورخ 94/7/27 شــهردارى محترم منطقه 5 اصفهان 
پالك مزبور داراى كاربرى مســكونى و طبق ضوابط طرح بازنگرى 
گذر در دسترس حداكثر ارتفاع پالك مذكور دو طبقه روى پيلوت مى 
باشــد. خواهان اظهار مى دارد كه قبال در محل مزبور ســاكن بوده و 
مدتى اســت كه آنر ا تخليه كرده اســت و كف ها موزائيك و سراميك، 
بدنه ديوارهاى داخلى گچ و رنگ آميزى، دربهاى داخلى چوبى، درب و 
پنجره هاى بيرونى آلومينيوم و داراى ســرويس هاى بهداشتى حمام 
و توالت مى باشد. همچنين سيستم گرمايش ساختمان بخارى بوده و 
سيستم سرمايش كولر و داراى انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز 
مى باشــد. على ايحال با عنايت به مراتب فوق التوصيف و با توجه به 
موقعيت محل و ابعاد و مساحت و قدمت و نوع كاربرى و جميع جهات 
موثر در قضيه ارزيابى بدينوســيله قيمت پايه منزل مسكونى مزبور 
شامل عرصه و اعيانى و انشعابات منصوبه در شرايط عرضه و تقاضا 
و وضعيت فعلى جمعًا مبلغ (21/000/000/000) ريال برآورد و اعالم 
نظر مى گردد. م الف22354 اجــراى احكام شــعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 
مزايده اموال غير منقول 

8/509 اجراى احكام مدنى شــعبه ســيزدهم دادگاه حقوقى اصفهان 
در نظر دارد جلســه مزايده اى در خصوص پرونده اجرائى كالســه 
930536 ج/13 له محســن اســماعيل زاده و عليه محمود قاســمى به 
نشانى اصفهان، خ غرضى، خ ساكت اصفهانى، خ نير، بن بست ياسمن، 
كدپســتى 8159981599 به خواســته مطالبه مبلغ 1/911/267/530 
ريال بابت اصل خواسته و خســارات و مبلغ 75/000/000 ريال بابت 
حق االجراى دولتى مبنى فروش ســه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 13900/9038 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانى: اصفهان، 
اتوبان كاوه، جنب سوانح ســوختگى (كوى 42)، كوچه شهيد رحيمى، 
كوى امام محمدباقر، بن بست شهيد رجايى، كدپستى 8138894814 با 
وصف كارشناسى ذيل الذكر كه مصون از تعرض طرفين واقع گرديده 
اســت در مورخ 94/9/18 از ســاعت 10 تا 10/30 صبح در محل اين 
اجرا واقع در خيابان نيكبخت، 200 متر پايين تر از ســاختمان مركزى 
دادگســترى، جنب بيمه پارســيان، طبقه 3، واحد 6 برگزار نمايد. در 
خصوص ملك مورد نظر اعمال مــاده 111 قانون اجراى احكام مدنى 
صورت گرفته است. اوصاف ملك بر اساس نظريه كارشناسى مورد 
مزايده يكباب منزل مى باشد كه منزل فوق دو طبقه همكف يك خوابه و 
طبقه اول با اتاق روى پاركينگ دوخوابه، با ديوارهاى آجرى و سقف 
تيرچه بلوك، كف ساختمان يك دور موزائيك و بقيه سيمانى مى باشد. 
آشپزخانه اوپن و كف آشپزخانه و سرويس هاى بهداشتى سراميك و 
بدنه ديوارها كاشيكارى گرديده و سطح داخلى گچ و رنگ، به جز سالن 
كه از كف با ارتفاع 80 سانيتمتر سنگ شده، آشپزخانه با كابينت فلزى 

و نماى جنوبى ساختمان و ديوار حياط آجرى، كف حياط موزائيك و 
داراى اشتراكات آب و برق و گاز مى باشد و داراى سيستم گرمايشى 
بخارى گازى و سرمايشى كولر آبى مى باشد. منزل فوق به مساحت 
عرصه 105/99 متر مربع و زير بناى 155 متر مربع مى باشد. ملك فوق 
در حال حاضر در تصرف مســتاجر مى باشد. لذا با توجه به مواردى 
فوق و كليه عوامل موثر در قضيه ارزش 3 دانگ مشاع از6 دانگ پالك 
فوق ملكى محكوم عليه مبلــغ 980/000/000 ريــال ارزيابى گرديده 
است. طالبين خريد 5 روز قبل از جلســه مزايده به نشانى ملك قادر به 
بازديد از آن خواهند بود. كسانى حق شركت در جلسه مزايده را دارند 
كه حداقل 10 درصد مبلغ مزايده را به همراه داشــته باشند. مزايده از 
مبلغ كارشناسى شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواهد بود. م الف 23028 مدير اجراى احكام شعبه 13 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 
مزايده

8/640 شــعبه اول اجراى احكام شــوراى حل اختــالف اصفهان در 
خصوص پرونده كالســه 2152/92 ش ج / اول له خانم ســميه درى 
برنجگانى با وكالت خانم ندا اميرى عليــه آقاى اميد درى برنجگانى به 
آدرس اصفهان خ قائميه، كوى دســتغيب، منزل ششم از سمت راست 
منزل شخصى حميد درى بابت محكوم به و هزينه هاى اجرايى به مبلغ 
6/912/480/000 ريــال اموال توقيفى به شــرح توقيف ملك به پالك 
ثبتى 2524 فرعــى از 4483 اصلى بخش 5 اصفهــان واقع در خيابان 
قائميه ، مقابل كارخانه لوله، نبش بن بســت كيانى، محل فوق واقع در 
ضلع شرقى بر خيابان اصلى به صورت دو باب مغازه تجارى يكى به 
صورت همكف در ارتفاع 20+ سانتى مترى و ديگرى در زير زمين در 
ارتفاع 2/50 متــرى كه با ديوارهاى باربرى آجرى باربر ســقف هاى 
تيرآهن و داراى درب اصلى فلزى كركره ايى و درب هاى مجزاى فلزى 
نرده اى و شيشه اى با قدمت ساخت 30 ساله مى باشد. مغازه همكف 
با مســاحت مفيد حدود 29 متــر مربع با ديوارهــاى گچى، كف فرش 
موزائيك و در آن تصدى شغل كانال سازى كولر داير مى باشد. مغازه 
واقع در زيرزمين با مســاحت مفيد حدود 29 مترى مربع با ديوارهاى 
سيمانى نم كشــيده، كف فرش موزائيكى، درب فلزى بدون شيشه كه 
محل تخليه و فاقد هر گونه كسب و كار بوده اند  لذا با توجه به بررسى 
هاى به عمل آمده و در نظر گرفتن موقعيت محل قدمت ساخت و ساير 
عوامل جمعا ارزش كل ششــدانگ محل فوق مالكيت كسب پيشه برابر 
با 2/610/000/000 ريال (دويست و شــصت و يك ميليون تومان) و 
بنابراين ارزش ســهم آقاى اميد درى برنجگانى يك دانگ و پنج هفتم 
دانگ مشاع از شش دانگ برابر با مبلغ (745/714/285 ريال) (هفتصد 
و چهل و پنج ميليون و هفتصد و چهار ده هزار و دويســت هشــتاد و 
پنج ريال ) توسط كارشناس رسمى دادگسترى تعيين و اعالم گردده 
اســت كه مبلغ فوق الذكر معادل 79/627 قطعه سكه تمام بهار آزادى 
مى باشد كه مورد اعتراض هيچ يك طرفين قرار نگرفته است. در نظر 
دارد جلســه مزايده اى در مورخ 94/9/22 در ساعت 10 تا 9 صبح در 
محل اجراى احكام واقع در خيابان شيخ صدوق شمالى چهارراه وكال 
برگزار مى گردد طالبين شركت در مزايده مى توانند با واريز ده درصد 
از مبلغ پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملى و ارائه آن 
فيش به اجراى احكام از اموال بازديد نمايند. پيشــنهاد دهنده باالترين 
قيمت برنده مزايده خواهد بود. احتراما پيرو نامه 94/8/20-2152-92 
ش ج اول در خصوص دعويى خانم ســميه درى برنجگانى عليه اميد 
درى برنجگانى، چنانچه تاكنون صورتجلســه مزايده جهت ارســال

 بــه اداره ارشــاد اقــدام نگرديده اســت نســبت به ضميمــه كردن 

صورتجلسه جديد اقدام فرماييد. و نسبت به اعاده كردن صورتجلسه 
قبلى اقدام فرماييد. م الف 23681 مدير اجراى احكام شعبه اول شوراى 

حل اختالف اصفهان 
مزايده

8/513شعبه دوم شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
كالســه 3170/94 ش ج دوم له خانــم ام البنين عبدالهــى عليه حبيب 
كريمى فرزنــد على اصغــر بــه آدرس خ 24 مترى دوم كــوى بهار، 
بن بســت گلها پالك 325 بابت محكوم بــه و هزينه هــاى اجرايى به 
مبلــغ 2/626/060/000 ريال اموال توقيفى به شــرح خودرو توقيفى

 به شماره انتظامى 736 ج 93- ايران 53 كه توسط كالنترى به شماره 
94/5685/1 به پاركينگ منتقل گرديده است خودرو به شماره شاسى 
S14122 /82161658 و شــماره موتور M131612357 پرايد سفيد 
رنگ دو گانه سوز ( شركتى) سيستم كاربراتورى، اتومبيل فوق الذكر 
با توجه به مفيد بودن 50 درصد الستيك و شكسته بودن شيشه جلو 
و كيفيت بدنه حدودا 60 درصد ســالم و نياز به باطــرى و بيمه، مبلغ 
52/000/000 ريال توسط كارشناس رســمى دادگسترى برآورد و 
اعالم مى گردد. كــه مبلغ مذكور معادل 573 /5 قطعه ســكه تمام بهار 
آزادى مى باشد. كه مورد اعتراض هيچ يك از طرفين قرار نگرفته است. 
در نظر دارد جلســه مزايده اى در مورخ 94/9/17 در ساعت 12 تا 11 
صبح در محل اجراى احكام واقع در شــيخ صدوق شــمالى، چهارراه 
وكالى برگزار مى گردد. طالبين شركت در مزايده مى توانند با واريز 
ده درصد از مبلغ پايه حساب 2171350205001 بانك ملى و ارائه آن 
فيش به اجراى احكام از اموال بازديد نمايند. پيشــنهاد دهنده باالترين 
قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف 22967  مدير اجراى احكام شعبه 

دوم شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/735 شماره دادنامه: 791-94/5/31شماره پرونده: 508-94  مرجع 
رسيدگى: شعبه يازدهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حسن 
عرب صالحى با وكالت عليرضا حمزه به نشانى اصفهان، بلوار وحيد، 
حد فاصل پل وحيد و خ باغ درياچه، ساختمان تجارى ادارى امين، طبقه 
اول موسســه حقوقى عذل گســتر خوانده: محمد پدرام نژاد مجهول 
المكان  با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشــورتى اعضا شورا 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد: 
راى قاضى شورا: درخصوص دعوى محسن عرب صالحى با وكالت 
عليرضا حمزه به طرفيــت آقاى محمد پدرام نژاد به خواســته مطالبه 
مبلغ 43/000/000 ريال وجه حواله شــماره 848867 عهده موسسه 
مالى اعتبارى صالحين به انضمام مطلق خســارت قانونى، با توجه به 
محتويات پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و گواه عدم 
پرداخت صادره از سوى موسسه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد. و اين كه خوانده در 
جلســه به هر دليلى حضور نيافته و دليلى كه اعــالم برائت ذمه اش را 
اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198، 
519، 522 قانــون آ. د. م حكم بر محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
43/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 160/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ 94/4/1 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى 
از ســوى بانك مركزى بر عهده اجراى حكم  مى باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى به اين مرجع خواهد بود. م الف 22345 قاضى شعبه 11 

شوراى حل اختالف اصفهان 
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اخبار كوتاه خبر

مدير زراعت سازمان جهاد 
ــال  ــاورزى چهارمح كش
از  ــت:  گف ــارى  بختي و 
ــت  ــان برداش ــداى زم ابت
ــون ــد تاكن ــدر قن چغن

ــول  ــن محص ــزار ت 50 ه
ــاورزى  ــن هاى كش از زمي
استان برداشت شده است.

سيروس بيك بكان،سطح 
ــت چغندرقند را  ــر كش زي

يك هزار و 250 هكتار عنوان كرد.
وى اظهار داشت: حدود يك هزار تن چغندر قند نيز داخل زمين هاى 

كشاورزى موجود است كه هنوز برداشت نشده است.
بيك بكان، عيار متوسط قند اين محصول را در چهارمحال وبختيارى 
ــت چغندرقند  ــترين سطح زير كش 18 اعالم كرد. به گفته وى، بيش
ــتان هاى كيار،  ــارى شهرس ــال وبختي ــتان هاى چهارمح در شهرس
ــاورزى  ــازمان جهاد كش ــت.مدير زراعت س ــهركرد و لردگان اس ش
ــته در يكهزار و 200 هكتار  ــال گذش چهارمحال و بختيارى افزود: س
زمين چغندر قند كشت و حدود 47 هزار تن از اين محصول برداشت 
ــون و 500  ــارى بيش از يك ميلي ــاالنه در چهارمحال وبختي شد.س
ــود  ــيالت توليد مى ش ــى، زراعى، دامى و ش هزار تن محصوالت باغ
ــره بردار ــتان 270 هزار هكتار با 60 هزار به ــت اس ــطح زيركش و س

 است.

توليد گل شاخه بريده در چهارمحال و بختيارى هشت درصد افزايش 
يافت.

مدير باغبانى چهارمحال و بختيارى گفت: امسال 3 ميليون شاخه گل 
رز در اين استان توليد و روانه بازار شد.

آقاى نوربخش افزود: اين گل ها در هفت واحد توليدى شهرستان هاى 
شهركرد و اردل پرورش يافته اند.

به گفته وى توليد گل شاخه بريده در اين مدت، حدود 50 ميليارد ريال 
درآمدزايى داشته است.

ــدازى  ــن از راه ان ــارى همچني ــال و بختي ــى چهارمح ــر باغبان مدي
ــردارى  ــره ب ــا به ــزود: ب ــر داد و اف ــى خب ــه بلداج ــع گلخان مجتم
ــر  ــم دو براب ــت ك ــده، دس ــاخه بري ــد گل ش ــع، تولي ــن مجتم از اي

خواهد شد.

ــازى، تقويت و رفع  ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: توانمندس اس
ــكالت بخش خصوصى، زمينه  رونق اقتصادى و شكوفايى استان را  مش

فراهم مى كند.
ــوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى اظهار  قاسم سليمانى، در ش
ــدگان و بخش  ــكالت مختلف توليدكنن ــت: كمك براى رفع مش داش
خصوصى، زمينه ساز رونق اقتصادى و افزايش اشتغال در استان مى شود 

و در همين راستا بايد گام هاى مؤثر در اين مسير برداشته شود.
وى با اشاره به اينكه بايد 25 درصد سهم اقتصاد كشور را تعاونى ها تامين 
كنند، افزود: كمبود ارز، وجود تورم و اشكال در تأمين نقدينگى از جمله 
ــت كه در اين راستا مقرر  مشكالت اقتصادى توليدكنندگان كشور اس
ــهم اقتصاد كشور را  ــد با توجه به برنامه هاى توسعه اى،25 درصد س ش

تعاونى ها تامين كنند كه متاسفانه تاكنون محقق نشده است.
استاندار چهارمحال و بختيارى بيان كرد: كوتاه كردن دست وابسته ها 
يكى از راهكارهاى رونق اقتصادى است كه بايد مسووالن در سطح كالن 

راهكار مناسب براى رفع اين مشكل ارائه دهند.
ــائلى كه براى  ــكالت خودروسازان گفت: مس سليمانى با اشاره به مش
ــبب متوقف شدن فعاليت برخى از  قطعه سازان خودرو پيش آمده و س
آنها شده بيشتر به دليل ركود بازار خودرو بوده كه ارائه تسهيالت خريد 
ــكالت توليدكنندگان  ــتاى رفع مش خودرو و حركت هاى قوى در راس
ــازان بوده  ــكل خودروس خودرو از جمله طرح هاى دولت براى رفع مش

است.
ــكالت  ــاتحريم، مش ــان اينكه در ماه هاى آينده با توجه به پس وى با بي
ــرد: امروز  ــان ك ــود، خاطرنش ــتان رفع مى ش ــور و اس ــادى كش اقتص
توليدكنندگان نيازمند حمايت بيشترى هستند در همين راستا تزريق 
نقدينگى دولت به بنگاه هاى توليدى كشور نياز و ضرورت دارد تا عالوه بر 
رفع مشكالت موجود شاهد رفع معضالت بيكارى در جامعه نيز باشيم.

50 هزار تن چغندر قند 
در چهارمحال وبختيارى برداشت شد

افزايش توليد گل،
در چهارمحال و بختياري

استاندار :
رونق اقتصادى با تقويت 

با برداشت بيش از 12 بخش خصوصى فراهم مى شود
ــتان  ــته در اس تن پس
چهارمحال و بختيارى 
ــارى حاال  ــال ج در س
ديگراين استان نيز به 
استان هاى توليد كننده 
ــور پيوسته  پسته كش
و  ــت.چهارمحال  اس
ــوزه  ــارى در ح بختي
كشاورزى توانسته در 
ــا  ــيارى از عرصه ه بس
رتبه اول توليد كشور را 
به خود اختصاص دهد؛   
رتبه اول توليد بادام و 
ــردآبى  توليد ماهى س
ــور در حال حاضر  كش
ــتان  متعلق به اين اس
ــن در  ــت و همچني اس
ــارچ دكمه اى،  توليد ق
گردو، انگور و... نيز جزء 

استان هاى بر تر كشور است.اين استان به واسطه داشتن 
شرايط اقليمى متفاوت داراى آب و هواى مختلف است 
ــتان چهارمحال و بختيارى  به طورى كه قسمتى از اس

گرمسير و قسمتى از استان سردسير است.
ــاوت زمينه  ــى و آب و هواى متف ــرايط اقليم همين ش
ــاورزى در اين  ــت محصوالت مختلف كش را براى كاش
استان فراهم كرده است. به عنوان مثال در مناطق سرد 
ــود و در مناطق گرمسير آن  ــتان بادام كاشته مى ش اس
ــالى هم هست  ــته مى شود.اما چند س درخت انار كاش
ــاورزى و باغدارى ــوزه كش ــول ح ــه توليد دو محص ك

(پسته و زعفران) در استان چهارمحال و بختيارى مورد 
توجه قرار گرفته است.

پسته در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختيارى 
به واسطه داشتن آب و هواى گرم تر كاشته مى شود و تا 
ــطح اين شهرستان  به حال اين توليد بازده خوبى در س
داشته است به طورى كه  امسال حدود 12 تن پسته از 

باغات پسته اين شهرستان برداشت شده است. 
اختصاص 87 هكتار از اراضى شهرستان لردگان 

به كاشت درخت پسته
ــتان  ــتان لردگان اس ــاورزى شهرس ــاد كش مدير جه
چهارمحال و بختيارى درباره كاشت اين محصول اظهار 
داشت: درخت پسته در 87 هكتار از اراضى شهرستان 

لردگان كاشته شده است كه حدود 35 هكتار به بارورى 
رسيده است.

ريحان خانجانى عنوان كرد: امسال حدود 12 تن پسته 
از اراضى زير كشت درختان پسته برداشت شده است.

ــتان  ــتان لردگان اس ــاورزى شهرس ــاد كش مدير جه
ــته اين  ــه داد: ارقام پس ــارى ادام ــال و بختي چهارمح

شهرستان كله قوچى، اكبرى، فندقى و... است.
وى اظهار داشت: برداشت قابل توجه پسته مرغوب در 
اين شهرستان بيانگر اين است كه اين شهرستان توانايى 

توليد پسته را دارد.
ــتان  ــتان لردگان اس ــاورزى شهرس ــاد كش مدير جه
ــه داد: بايد زمينه تحقيق و  چهارمحال و بختيارى ادام
ــته و توسعه  ــت درختان پس پژوهش در خصوص كاش
ــتان مورد توجه بيشتر قرار  باغات پسته در اين شهرس

گيرد.
ــتانى كوهستانى با  ــتان چهارمحال و بختيارى اس اس
شرايط اقلمى مختلف است كه زمينه توسعه كشاورزى 
و باغدارى در اين استان وجود دارديكى از كارشناسان 
ــتان چهارمحال و  ــت: اس ــاورزى اظهار داش حوزه كش
بختيارى استانى كوهستانى با شرايط اقليمى مختلف 
ــاورزى و باغدارى در اين  ــعه كش است كه زمينه توس

استان وجود دارد.

ــوان  ــاهرخ عن ــيد ش رش
ــه  ــتان ب ــن اس ــرد: اي ك
ــتن آب و  ــط داش واس
ــز  حاصلخي ــاى  زمين ه
مى تواند در مسير توسعه 
ــاى  ــد ه ــدارى و واح باغ
ــوالت دامى  ــد محص تولي

قرار گيرد.
اين فارغ التحصيل حوزه 
كشاورزى عنوان كرد: بايد 
ــت محصوالت  زمينه كاش
ــند  ــازار پس ــودآور و ب س
ــتان فراهم شود تا  در اس
زمينه براى افزايش درآمد 

كشاورز فراهم شود.
ــته و  ــه داد: پس وى ادام
ــوالت  ــران از محص زعف
گرانقيمت حوزه كشاورزى 
به شمار مى روند كه كشت 
اين دو محصول در استان 
مى تواند درآمد خوبى براى كشاورزان استان فراهم كند.
اين كارشناس ادامه داد: افزايش درآمد كشاورز مى تواند 
قدرت خريد كشاورز را افزايش دهد و كشاورز مى تواند 
ــاورزى را خريدارى كند و همين امر  ادوات مدرن كش
موجب مى شود كه كشاورزى سنتى به سمت كشاورزى 
ــير  ــتان در مس ــاورزى اين اس مدرن پيش برود و  كش

توسعه قرار بگيرد.
ــت درختان  ــه داد: البته بايد در خصوص كاش وى ادام
غير بومى مانند پسته تحقيق و پژوهش بيشتر صورت 
بگيرد و از ارقام اصالح شده مختص آب و هواى استان 

استفاده شود.
اگرچه چهارمحال و بختيارى استانى كوچك به شمار 
مى رود اما وجود شرايط آب و هوايى خاص در اين استان 
يك نعمت به شمار مى رود كه بايد از اين ظرفيت ايجاد 

شده استفاده شود.
ــوا، زمين  ــد آب و ه ــتان مانن ــر از ظرفيت هاى اس اگ
ــاورزى و...  ــالن كش ــارغ التحص ــز، آب، ف حاصلخي
ــتان شاهد توسعه  بهره گرفته شود، كشاورزى اين اس
بيشتر خواهد شد كه همين امر سبب توسعه و پيشرفت 
ــاى بيرون  ــن يكى از راه ه ــود و اي ديگر بخش ها مى ش
ــتان هاى محروم كشور  ــتان از گروه اس آوردن اين اس

است.

آگهي تحديد حدود عمومى
8/729 پيرو آگهي هاي قبلي و به موجب دستور مادتين 14 و 15 ثبت تحديد 
حدود شش دانگ هر يك از امالك مشروحه ذيل واقع در شهر نطنز و قراء 
تابعه جزء بخش 9 و10و11 حوزه ثبتي نطنز به شرح ذيل در ايام معينه در 

ذيل آنها در محل شروع و به عمل خواهد آمد
اول)شماره هاى مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره يك– اصلي اوره ، فرعى ذيل
26مكرر-زهرا رجبى اوره فرزند على  و غيره ششدانگ يكباب خانه معروف 

باغچه ابراهيم 
2135 – آقاى رحمت اله سليمانى فرزند احمد ششدانگ قطعه زمين محصور 

مجزى شده از پالك 1856 فرعى
 ازشماره 33– اصلي شهر نطنز

2426–آقاى عباس عسگرى فرزند اسمعيل على ششدانگ قطعه باغچه
تاريخ تحديد   1394/09/22

از شماره 51- اصلى رهن
316 –محمود ترابيان فرزند فارس  ششدانگ قطعه زمين افتاده 

شماره فرعى از52– اصلي واقع دروشوشاد
2093–آقــاى مهــدى ميرعبــداهللا فرزنــد احمدششــدانگ قطعــه زمين 

محصورمفروز و مجزى شده از پالك 6 فرعى
از شماره 53- اصلى افوشته 

1256- خانم جان ريسه فرزند غالمرضا ششدانگ دو باب اطاق معروف 
محله ميرآب 

ازشماره 74 – اصلي ويشته ، فرعي ذيل 
673 – آقاى غالمحسين قاسمى ويشته فرزند حسن ششدانگ يكباب خانه 

مفروز و مجزى شده از شماره 228 فرعى
تاريخ تحديد  1394/09/23

از شماره 120 – اصلي خفر ، فرعى ذيل 
1403 – آقاى على پناهى خفرى فرزند حسين و  غيره ششدانگ يكباب خانه 

شماره هاى فرعى از127– اصلي واقع دردستجرد
941-زهرا عظيمى  فرزند حسن و غيره ششدانگ قطعه زمين 

1214– آقاى محسن كچويى دستجردى فرزند لطف اله  و غيره ششدانگ 
يكباب اطاق

1215–خانم رضــوان خداداد فرزند محمد و غيره ششــدانگ قطعه زمين 
مزروعى

شماره فرعى از129– اصليواقع در جزن
620- عباس احمدى جزنى فرزند نعمت اله ششدانگ يكدرب باغ  معروف 

دم جوى 
866–آقاى حسين احمدى فرزند محمدحسن  ششدانگ يكباب خانه و باغچه 

از شماره 144- اصلى  مزرعه كريم آباد  فرعى ذيل
4-آقاى رضا كريميان راد  فرزند شــكراله و غيره  ششــدانگ يكدرب باغ  

محصور و مشجر
تاريخ تحديد1394/09/24

دوم )شماره هاى مربوط به بخش 10 چيمه رود وبرزرود و قراء حومه
شماره هاى فرعى از يك – اصلي واقع در فريزهند 

877–آقاى حسين گلزارفر فرزندابوالقاسم ششدانگ قطعه زمين مزروعى 
و مشجر معروف پشت كشور

905 - آقاى حسين گلزارفر فرزند ابوالقاسم ششدانگ قطعه زمين مزروعى 
معروف سه دره 

2259 - آقاى حسين گلزارفر فرزند ابوالقاسم ششدانگ قطعه زمين مغرس 
درخت بيد 

از شماره 25 – اصلي چيمه ، فروعات ذيل
674-عزيز اله كاظمــى چيمه فرزند حبيب  و غيره ششــدانگ يكباب خانه 

معروف شتر خان و و دو قطعه باغچه  چهار قفيزى جنب آن 
1472 – آقاى على زمانيان فريزهندى فرزند غالمرضا و غيره  ششــدانگ 

يكباب خانه و باغچه 
1478 –  آقاى على زمانيان فريزهندى فرزند غالمرضا  و غيره ششدانگ 

يكباب خانه
2005-عباس شــريفى چيمه فرزند عبدالحســين ششــدانگ قطعه زمين 

مزروعى  معروف به باغ ارسى 
تاريخ تحديد 1394/09/25

شماره فرعى از38– اصلي واقع در ولوجرد
1041–خانم بتول محمدى مقدم ولوجردى فرزند رضاششــدانگ يكباب 

خانه
از شماره 41- اصلى مزرعه بيشه ولوجرد 

203- آقاى حسين فيض  فرزند مهدى ششدانگ دو قطعه زمين  مزروعى  
معروف  پشت باغچه 

204-آقاى حسين فيض فرزند مهدى ششدانگ  يك قطعه زمين  مزروعى  
مفروز از طرف غربى 

از شماره 44 – اصلى ابيانه، فرعى ذيل
528 – آقاى صادق خانقاهى ابيانه فرزند محمدحســين و غيره ششدانگ 

يكباب خانه 
تاريخ 1394/09/29

از شماره 101 – اصلي ده زيره ، فرعى ذيل
59 – آقاى نصراله رضايى فرزند على اكبرششدانگ يكباب خانه 

شماره فرعى از128– اصلي واقع در هنجن
260–آقاى حسين قيصرپور هنجنى فرزند شكرالهششدانگ يكباب خانه

725 –آقاى حســين زارع هنجنى فرزنــد عباس ششــدانگ قطعه باغچه 
محصور و بائره متصل به ان  

938– خانم هاجر كيهانيان فرزند محمد ششــدانگ يكــدرب باغ  معروف 
باال مير

1331 – آقاى على مقيمى هنجنى فرزند محمد ششدانگ يكدرب باغ 
1493- مســلم تقى زاده هنجنى  فرزند ماشاله ششــدانگ دو قطعه زمين  

متصل بهم  معروف كهق 
 1722-حسين محمد دادى برزى  فرزند محمد  و غيره ششدانگ قطعه زمين  

مزروعى  واقع در دشت تيرقان 
1752 - آقاى على مقيمى هنجنى فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين مزروعى

1394/09/30
ازشماره 134- اصلى يارند، فرعى ذيل

884 – خانم ام البنين حسن شريف فرزند نعمت اله ششدانگ يكباب خانه 
از شماره 149 – اصلي طره ، فرعى ذيل

3139 – خانم كبرى آبادئى فرزند اكبر ششدانگ يكباب اطاق و حصار جلو 
آن مفروز و مجزى شده از شماره 511 فرعى

شماره هاى فرعى از165- اصلى واقع دركمجان
332–آقاى على اكبر حسين زاده فرزند محمداسمعيلششدانگ قطعه زمين 

مشجر معروف رودخانه
518–آقاى على اكبر حسين زاده فرزند محمداسمعيل ششدانگ يكباب خانه 
668 – آقاى سيدمهدى شمس كمجانى فرزند سيدعلى آقا ششدانگ يكباب 

خانه تحتانى 
1500  – خانم زهرا حيدرى نظرى فرزند ماشااهللا ششدانگ يكباب خانه

تاريخ تحديد 1394/10/1
سوم )شماره هاى مربوط به بخش يازده طرقرود و قراء حومه 

شماره فرعى از يك– اصلي واقع درطار
1655 – آقاى عنايت اله رفيعى طارى فرزند على  و غيره ششــدانگ يكباب 

خانه 
شماره هاى فرعى از37– اصلي واقع دركشه

25-احمد رحيم ملك  و غيره ششدانگ يكدرب باغ  معروف بيست رجلى 
25- احمد رحيم ملك و غيره ششــدانگ قطعه باغچه  معروف استخر سه 

چهارم رجلى 

35-  ســهراب رياضتى  فرزند عنايت اله  و غيره ششدانگ هريك از قطعه 
زمين محصور جاى خانه 

54-عزيزاله آگاهى كشه فرزند يداله و غيره ششــدانگ  قطعه زمين بائره 
مشهور سينه كشه يك رجل و نيمى 

تاريخ تحديد 1394/10/02
58-فاطمه رحيمى كشه فرزند محمد ششدانگ يكباب خانه 

59- سيد عباس  كاظمى كشه فرزند ســيد ابراهيم  و غيره ششدانگ قطعه 
زمين مزروعى  در بخش  زير واره مرغزار 

80- فاطمه پريارى كشه فرزند عباس  ششدانگ يكباب اطاق در كوى پريار
96- آقاى  محمد بينايى  فرزند شــكراله و غيره  ششدانگ يكباب  در كوى 

باغ ال 
146-رضا آگاهى فرزنداكبر قطعه باغچه مشــجر در بخش بندر  يك رجل 

و نيم 
تاريخ تحديد 1394/10/06

264-عين اله شكيبائى كشه  فرزند سيف اله  ششدانگ يكباب خانه  در كوى 
پا كمر  جنب حسينيه 

265- عين اله شكيبائى فرزند سيف اله ششدانگ يكباب خانه در كوى پا كمر 
حسينيه  به استثناء يكباب اطاق 

350/4-آقاى خسرو اسدى كشه  فرزند شكراله و غيره ششدانگ قطعه باغ 
موستان   معروف يك رجلى  و نيمى بخش كوهاب 

359- آقاى  عباس  مبينى كشه فرزند محمد  ششدانگ قطعه زمين  معروف 
دو رجلى در بخش كوهاب 
تاريخ تحديد 1394/10/07

706– آقاى على اصغر شكيبايى كشــه فرزند ميرزا ششدانگ قطعه زمين 
محصور 

893 – آقاى اصغر مبينى كشه فرزند حسن ششدانگ يكباب خانه 
996 – آقاى عبداهللا پريارى كشه فرزند حسين ششدانگ قسمتى از يكباب 

خانه 
999–آقاى حبيب اله عقيلى فرزند ميرزا ششدانگ قطعه زمين محصور 
1000–  خانم اعظم پريارى فرزند حسين ششدانگ قطعه زمين محصور

شماره فرعى از 38– اصلي واقع درمرجوران كشه ،
50 – خانم اعظم عقيلى فرزند عزيزاله ششدانگ قطعه زمين مشجر محصور 

ازشماره 41– اصلي ورگوران ، فرعى ذيل
50 – دولت جمهورى اسالمى ايران به نمايندگى اداره آموزش و پرورش 

نطنز ششدانگ يكباب واحد آموزشى
تاريخ تحديد 1394/10/09

ازشماره141 – اصلي واقع در باغستان پايين طرق 
643-نعمت اله صفر طرقى فرزند شعبان ششــدانگ يكدرب باغ معروف 

كارگر 
814- نعمت اله صفر طرقى فرزند شعبان  ششدانگ  يكباب خانه 

1091– آقــاى محمدجعفرنجفــى فرزند عباس ششــدانگ يــك قطعه باغ 
محصور و مشجر معروف دو رجل بخش آبدر 

ازشماره 147 – اصلي مزده ، فرعى ذيل 
124- صديقه  مومنى  مزده  فرزند عباس  ششــدانگ يكدرب باغ  معروف 

كوچه 
181 – آقاى داريــوش، آگاهى زاده نيه فرزند ولى اله و غيره  شــش دانگ 

يكباب خانه 
تاريخ تحديد 1394/10/12

ازشماره 152 – اصلي نيه ، فروعات ذيل 
207– خانم مريم، مهابادى مهاباد فرزند محمد ششدانگ يكدرب باغ 

1365-آقاى عباس محمدبيگى نيه فرزند ابوالقاسم شش دانگ قطعه زمين محصور 
از شماره 182- اصلى ابيازن 

129- محسن خدادادى ابيازنى  فرزند ماشاله ششدانگ يكباب  بهاربند و 
طويله و حصار متصل به آن 

613-يوسف ســروى  ابيازنى  فرزند غالمحسين  ششدانگ قطعات  زمين 
مزروعى و بائره  زير دشت گوهر  جنب سول كنار 

1732-ابوالقاسم اسماعيلى  ابيازنى  فرزند صادق  ششدانگ يكباب خانه 
شماره هاى فرعى از183– اصلي واقع درميالجرد

253– آقاى منوچهر آزاد ميالجردى فرزند خليل آقا ششدانگ يكدرب باغ 
465 – خانم بتول رفيعى ميالجردى فرزند ولى اهللا ششــدانگ قطعه زمين 

مزروعى 
1732-آقاى ابوالقاسم اسماعيلى ابيازانى فرزند صادق شش دانگ يكباب 

خانه 
تاريخ تحديد 1394/10/13

شماره هاى فرعى از  193- اصلي واقع در طرق
469- غالمعلى  زمرد عابدى و غيره ششــدانگ قطعــه زمين مزروعى در 

دشت برزن 
1564- عليرضا ضابطيان طرقى و غيره  ششــدانگ يكبــاب خانه  خانه  و 

باغچه در كوى راسته كوچه 
2523–  آقاى قدم عبدالهى طرقى فرزند على و غيره ششــدانگ يكدرب باغ 

محصور ومشجر 
3257- عليرضا ضابطيان طرقى و غيره  ششدانگ قطعه باغ  در بخش ابارج

تاريخ تحديد 1394/10/14
4499- عليرضا ضابطيان طرقى و غيره ششدانگ قطعه فضاى بائره  داخل 

خانه  در كوى راسته كوچه 
4834–خانم فاطمه محمدحسينى طرقى فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين 

محصور
4835–آقاى محمد محمدحسينى طرقى فرزند حسينششدانگ قطعه زمين 

محصور
4836 - آقاى ماشــااله آقامحمدى طرقى فرزند عزيزاله و غيره ششدانگ 
قســمتى از يكباب خانه بمســاحت 4/18 مترمربع كه با پالك 4673 فرعى 

تشكيل يكباب خانه را مى دهد 
تاريخ تحديد 1394/10/15. 

شماره فرعى از212- اصلي واقع دردشت بزرگ طرق 
425–آقاى عباس غفارى فرزند ميرزا و غيره ششدانگ يكدرب باغ

1076- ابراهيــم شــكوهى  طرقى  فرزند حســن  ششــدانگ قطعه زمين  
مزروعى  دشت گل سياه  كوچه عماد رئيس 

ازشماره 215- اصلي الدريجه ، فروعات  ذيل  
153 – آقاى عليرضا كاويان پور فرزند محمد ششدانگ يكباب خانه  مفروز 

ومجزى شده از پالك 131 فرعى
154 – آقاى اميــر كاويان پور فرزند محمد ششــدانگ يكباب خانه مفروز 

ومجزى شده از پالك 131 فرعى
155-آقاى حســن كاويان پور فرزند محمد شش دانگ يكباب خانه مفروز 

ومجزى شده از پالك 131 فرعى
تاريخ تحديد 1394/10/16

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به وســيله اين آگهي بــه صاحبان امالك و 
مجاورين آنهــا اخطار مي گردد كــه در اول ســاعت اداري روزهاي ذكر 
شده در ذيل آنها در وقوع ملك حضور به عمل رسانند و چنانچه هر يك از 
صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در محل حاضر نباشند مطابق ماده 
15 قانون ثبت ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود 
در صورتيكه صاحبان امالك و مجاورين در موعد مقرر  خواهد شد ضمنا ً
در محل حاضر نباشــند مي توانند مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده تعيين تكليف پرونده هــاي ثبتي مصوب 1373/2/25 از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدي اعتراض خود ظرف مدت 30 روز به اين اداره و 
دادگاه محل تسليم نماييد مضافًا در صورت تعطيلي غير مترقبه در روزهاي 

مندرج در اين آگهي تحديد حدود روز پس از تعطيلي انجام مي گيرد.
تاريخ انتشار :1394/09/01

عباسعلى عمرانى رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

با برداشت بيش از 12 تن پسته در استان؛

بام ايران به استان هاى توليد طالى سبز، پيوست
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مفاد آرا
8/606 آگهى آرا  صادره موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رسمى
نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات  حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد وامالك شــهر ستان نائين باستناد اســناد رسمى مالكيت 
مشاعى و اسناد عادى تسليمى تصرفات مفروزى و مالكانه متقاضيان 
زير را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى وماده 13 آئين نامه اجرائى آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد تا 
در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايستى  پس از انتشار اولين نوبت آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم نمايند و معترض بايد از تاريخ تسليم اعتراض به واحد 
ثبتى ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائى نمايد و گواهى تقديم دادخواست را از مراجع قضائى اخذ و به 
اداره ثبت محل تحويل دهد دراين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه 
حكم قطعى دادگاه است در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه را به ثبت محل 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1-راى شماره139460302031000596-94/8/12 آقاى مسعود على 
بنويدى فرزند ماشاءاله ششدانگ يك باب خانه به پالك ثبتى 14054  
اصلى واقع دربنويد علياء  بخش2  ثبت نايين به مساحت 135 متر مربع 

خريدارى عادى از وراث على بنويدى
2-راى شــماره 139460302031000597-94/8/12 خانــم فاطمه 
جاللى خرمدشتى فرزند اسماعيل ششــدانگ يك باب خانه مفروزى 
احداثى در پالك ثبتى قســمتى از 497 اصلى واقع درروستاى موسى 
آباد  بخش 19 اصفهان الحاقى به ثبت نايين به مســاحت431/70 متر 
مربع خريدارى عادى از عيســى باقرى وقربانعلى حيدرى وحســين 

نجيمى 
3-راى شــماره 139460302031000610-94/8/20 خانــم رباب 
پوربافرانى فرزند على يك سهم و هفت دهم از يك سهم  از هفتاد ودو 
سهم ششدانگ به استثناء ثمنيه اعيانى  قطعه زمينى كه درآن احداث بنا 
شده از پالك ثبتى باقيمانده 13 فرعى از 25 اصلى واقع در نائين بخش 
2 ثبت نايين به مساحت ششدانگ 164/15 متر مربع خريدارى رسمى 

از خانم انيس دهقانى
4-راى شماره 139460302031000611-94/8/20 خانم مينا حسين 
زاده مزرعه شاهى فرزند حسينعلى ششــدانگ  قطعه زمين مفروزى 
كه درآن احداث بناشده  از پالك ثبتى قسمتى از 5282 اصلى واقع در 
روستاى مزرعه امام بخش 2 ثبت نايين به مساحت 244/65 متر مربع 

خريدارى عادى از وراث رقيه شهرتى مالك رسمى
5-راى شــماره139460302031000612- 94/8/20 آقاى شكراله 
ارجكى فرزند اسداله سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مفروزى 
كه درآن احداث بناشــده ازپالك ثبتى قســمتى از 20127 اصلى واقع 
درنايين بخش 2 حوزه ثبت نايين بمساحت ششدانگ 551/30 مترمربع 

نسبت به سهم االرث مشاعى از اسداله ارجكى
6-راى شــماره139460302031000613- 94/8/20 خانم سلطان 
ارجكى فرزند بنده على  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمين 
مفروزى كه درآن احداث بناشده ازپالك ثبتى قسمتى از 20127 اصلى 
واقع درنايين بخش 2 حوزه ثبت نايين بمســاحت ششدانگ 551/30 

مترمربع خريدارى عادى مع الواسطه از اسداله ارجكى

7-راى شــماره139460302031000614-94/8/20 آقاى مسعود 
عبائى فرزند حميد ششدانگ اطاق به پالك ثبتى 2604 اصلى واقع در 
محمديه بخش 2 حــوزه ثبت نايين بمســاحت 30 مترمربع خريدارى 

عادى از وراث فاطمه ابراهيم دخت
8-راى شماره139460302031000615-94/8/20 آقاى محمد على 
پوربافرانى فرزند حسينعلى سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 
مفروزى احداثى درپالك ثبتى قسمتى از 6338 اصلى واقع دربافران 
بخش 2 حوزه ثبــت نايين بمســاحت ششــدانگ 124/80 مترمربع 

خريدارى عادى مع الواسطه از محمد رضا وهاجر پوربافرانى
9-راى شــماره139460302031000616-94/8/20 خانــم فاطمه 
خجســته مقدم فرزند محمد رضا ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يك 
باب خانه مفــروزى احداثى درپــالك ثبتى قســمتى از 6338 اصلى 
واقع دربافران بخش 2 حوزه ثبت نايين بمساحت ششدانگ 124/80 
مترمربع خريدارى عادى مع الواسطه از محمد رضا وهاجر پوربافرانى
10-راى شــماره139460302031000617-94/8/20 خانــم 
زهرامحمدى محمدى فرزند حسين ششدانگ يك باب خانه مفروزى 
احداثى در پالك ثبتى باقيماده 2 فرعى از 19725 اصلى واقع درمحمديه 
بخش 2 حوزه ثبت نايين بمساحت 43/75 مترمربع خريدارى عادى از 
محمود شهريارى زاده ومع الواسطه از فاطمه ورضا وخليل ووراث 

بتول همگى كوشك 
11-راى شــماره139460302031000618-94/8/20 آقاى محمود 
كربالئى محمدى فرزند على اكبر ششــدانگ يك بــاب خانه مفروزى 
احداثى در قســمتى از پالك ثبتى 3228 اصلى واقع در محمديه بخش 
2 حوزه ثبت نايين به مســاحت 385/45 مترمربع خريدارى رســمى 

مشاعى از حبيب پوررضايى 
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/9/1

تاريخ انتشارنوبت دوم: 94/9/16
م الف246    اباذرمهيمن رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نائين

ابالغ راى
8/721 شــماره دادنامــه:9409970352300574 شــماره پرونده: 
9309980352301161 شــماره بايگانى شــعبه: 931351 خواهان: 
خانم الهام فريدون پور فرزند اسماعيل به نشانى شهرستان اصفهان 
– خ.زينبيه – ايســتگاه يزدان – كوچه پرويــن – كوچه55- پروين2- 
بن.بســت مهدى – پ14 خوانده: آقاى مهدى فيض آبادى به نشــانى 
شهرستان اصفهان – خ.زينبيه – محله منتظرالمهدى – ك.ميالد – بعد 
از بن بست ياسر – مجهول المكان خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص 
دادخواســت تقديمى خانم الهام فريدون پور بــه طرفيت آقاى مهدى 
فيض آبادى به خواســته صدور حكم طالق به لحاظ تحقق شــروط 
ضمن عقد نكاح ضمن احراز رابطه زوجيت دائمى نامبردگان حســب 
سند رسمى شماره 4496 دفتر ازدواج 11 اصفهان به شرح دادخواست 
تقديمى خواهان و اظهارات وى و گواهانــش در دادگاه و توجه به اين 
امر كه خوانده از طريق درج آگهى در روزنامه كثيراالنتشار دعوت و 
نسبت به خواسته همسرش ايراد و دفاعى معمول نداشته و در دادگاه 
نيز حاضر نشده اســت ترك زندگى زناشويى از ناحيه خوانده و عدم 
ايفاء وظايف زوجيت و تحقق بندهاى يك و هشتم از شروط ضمن عقد 
نكاح زوجين احراز دعوى خواهان ثابت تشــخيص و مستندا به ماده 
1119 قانون مدنى و رعايت مواد 26و29 قانون حمايت خانواده حكم به 
احراز شرايط اعمال وكالت در طالق را صادر و اعالم مى نمايد خواهان 

مى تواند پس از قطعيت دادنامه به يكى از دفاتر رسمى طالق مراجعه و 
طبق بند ب از شروط ضمن عقد نكاح نوع طالق را معين و خود را مطلقه 
نمايد خواهان در اين پرونده مطالبه حقوق مالى خويش را ننموده لهذا 
دادگاه در اين خصوص با تكليفى مواجه نمى باشد زوجين فاقد فرزند 
مشترك مى باشند راى صادره ظرف ســه ماه از تاريخ ابالغ دادنامه 
قطعى قابل اجراء و رعايت ترتيب شرعى اجراى صيغه طالق به عهده 
سردفتر مجرى طالق مى باشد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز 
قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.م 

الف:22361  شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

8/722 شــماره دادنامــه:9409970352700636 شــماره پرونده: 
9309980362601148 شــماره بايگانى شــعبه:931224  شــاكى: 
شــهردارى منطقه 6 اصفهان به نشانى شــهردارى منطقه6 اصفهان 
متهم: آقــاى مهدى رضوانى فرزند مرتضى به نشــانى شهرســتان 
اصفهان – خ.اشراق – ك.اخوان13/1 – پ ندارد اتهام: تخليه پسماند 
دادگاه پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم دادرســى را 
اعالم و با اســتعانت از خداوند قــادر متعال و به شــرح ذيل مبادرت 
به صدور راى مى نمايــد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مهدى 
رضوانى فرزند مرتضى و فعال با قــرار التزام به حضور آزاد داير بر 
تخليه غيرقانونى پسماند نظر به محتويات پرونده گزارش شهردارى 
اصفهان اقرار مقرون به واقع متهم صفحه 9 پرونده و با توجه به عدم 
حضور متهم در مرحله رسيدگى و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحيه 
ايشان و با توجه به عكســهاى گرفته شــده از محل بنا بر اين دادگاه 
وقوع بزه از سوى ايشان را محرز دانسته مستند به ماده 16 از قانون 
مديريت پسماند متهم را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاى نقدى در حق 
صندوق دولت محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
قابل واخواهى در اين شعبه و ســپس ظرف بيست روز قابل اعتراض 
در محاكم تجديدنظر استان اصفهان است.م الف: 22352 شعبه 101 

دادگاه كيفرى 2 اصفهان 
ابالغ راى

شــماره   9409976837100072 دادنامــه: شــماره   8 /720
پرونــده:9409980352300309 شــماره بايگانى شــعبه:940161 
خواهــان: خانم معصومــه رحيمى فرزند محمدعيســى به نشــانى 
اصفهان – خيابان امــام خمينى – گز مولوى – كوچــه ا... – پالك12 
خوانده: آقــاى عنايت رحيمــى فرزند محمدرضا به نشــانى مجهول 
المكان خواســته: طالق به درخواســت زوجه دادگاه پس از بررسى 
اوراق و محتويــات پرونده ختم دادرســى را اعالم و با اســتعانت از 
خداوند قادر متعال و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
دادگاه:در خصوص دادخواســت تقديمى خانم معصومه رحيمى به 
طرفيت آقاى عنايت رحيمى هر دو شعيه و تبعه افغانستان به خواسته 
صدور حكم طــالق ضمن احراز رابطــه زوجيت دائمــى نامبردگان 
حسب سند عادى پيوست دادخواســت خواهان مدعى گرديده است 
از مردادماه ســال 1393 شــوهرش با درگيرى و قهر منزل مشترك 
را ترك و به منزل برنگشــته و مجهول المكان مى باشد و در طول اين 
مدت نفقه ايشان را پرداخت نكرده است خوانده از طريق درج آگهى در 
روزنامه كثيراالنتشــار دعوت كه در دادگاه حاضر نگرديده و نسبت 
به خواسته همســرش ايراد و دفاعى ننموده است شهود خواهان در 
دادگاه حاضر و ادعاى خواهان را تاييد نموده است على هذا عدم انفاق 
خوانده نسبت به همسر و فرزندانش را احراز دعوى خواهان را ثابت 

تشخيص به لحاظ عدم توفيق دادگاه و داوران انتخابى در امر سازش 
بين زوجين و با اعالم موافقت با نظر مشاور محترم قضايى و مستندا 
به مواد 191و193 قانون مدنى كشور افغانستان رعايت مواد 26و29 
قانون حمايت خانواده حكم به طالق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
خواهان مى تواند پس از قطعيت دادنامه نســبت به طالق خويش اقدام 
نمايد نوع طالق خواهان در حكم رجعى نوبت اول مى باشد خواهان در 
اين پرونده مطالبه حقوق مالى خويش را ننموده اســت لهذا دادگاه در 
اين خصوص با تكليفى مواجه نمى باشد راى صادره ظرف شش ماه 
از تاريخ ابالغ راى فرجام خواهى با انقضاء مهلت فرجام خواهى قابل 
اجراء مى باشد حضانت فرزندان مشترك به نامهاى محمد متولد 1380 
و زينب متولد 1392 با مادرشان اســت و فرزندان مشترك كه از سن 
حضانت خارج مى باشند بنامهاى صديقه متولد 1374 – زهرا 1385 و 
فاطمه متولد 1378 نزد مادرشان زندگى مى نمايند راى صادره غيابى
 و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در هميــن دادگاه 
و ســپس ظرف بيســت روز قابــل تجديدنظــر خواهــى در محاكم
 تجديدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف:22362  شعبه11 دادگاه 

خانواده اصفهان 
ابالغ راى

شــماره   9409970350401252 دادنامــه: شــماره   8 /719
پرونــده:9409980350400358 شــماره بايگانى شــعبه:940383 
خواهان: آقاى ســيد مهــدى رنجبران فرزند ســيداصغر به نشــانى 
اصفهان – خ.مدرس – سرچشمه – كوى شهيد بيگى – پ61 خوانده: 
آقاى حسن پورياى ولى به نشــانى مجهول المكان خواسته: الزام به 
تنظيم سند رسمى ملك گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى سيد مهدى رنجبران به طرفيت 
آقاى حسين پورياى ولى به خواســته اصالح سند مالكيت پالك ثبتى 
13648/15 بخش پنج ثبت اصفهان با اين توضيح كه در ســند مالكيت 
مذكور تصريح گرديــده مالك حق ندارد در طبقه فوقانى ســاختمان 
بسازد و درخواست حذف اين شرط را از ســند مالكيت و اصالح آن 
را داشــته اســت با تعيين وقت رســيدگى و دعوت طرفين خوانده با 
استحضار از وقت رســيدگى حضور به هم نرسانده و دفاعى به عمل 
نياورده است برابر نظريه كارشناس رســمى دادگسترى در پرونده 
كالسه 930498 اين دادگاه علت اين محدوديت ارتفاع براى پالك ثبتى 
فوق الذكر را از ســوى خوانده در زمان تنظيم ســند انتقال قطعى به 
شماره 24835 مورخه 1340/6/8 دفترخانه اسناد رسمى شماره 34 
اصفهان دانسته پالك بدون اينكه اين محدوديت ارتفاع به نفع اشخاص 
يا شخص ثالث مدنظر قرار گيرد و نظر به اينكه شرط مذكور مبنى بر 
محدوديت ارتفاع در ســند مرقوم و نهايتا در سوابق تغيير پالك فوق 
الذكر از جمله شروط باطل است كه در آن نفع و فايده اى براى فروشنده 
(خوانده) نداشته اســت و با تصويب قوانين و مقررات موضوعه در 
زمينه اصول شهرسازى ميزان ارتفاع به عدد كميسيون ماده 5 قانون 
شــورايعالى شهرســازى و معمارى مى باشــد و در مانحن فيه اين 
محدوديت ارتفاع مغايرت با اين اصول حاكم بر شهرسازى دارد بنا به 
مراتب دعوى خواهان وارد تشخيص مستندا به مواد 232 قانون مدنى 
و 198 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به حذف شرط مذكور در سند 
مالكيت پالك 13648/15 بخش پنج ثبت اصفهان و اصالح آن صادر و 
اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشــد.م الف:22363 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان 

ــاخته ــام «روبوبيز» س ــاى جديدى با ن روبات ه
ــكان يابى ــتفاده از توانايى م ــا اس ــده اند كه ب  ش
 مى توانند به نجات جان قربانيان حوادث بپردازند.

ــيارى براى  ــات هاى بس ــال هاى اخير، روب در س
انجام فعاليت هاى خطرناك و جايگزينى با انسانها 
ساخته شده اند اما برخى از آنها مى توانند به نجات 
جان انسان ها بپردازند. محققان امريكايى با الهام 
ــاخت و توسعه روبات هاى  از حشرات، موفق به س
ــده اند كه مى توانند در  پرنده و در اندازه زنبور ش
ــان  ــداد و نجات به كمك انس ــاى ام ماموريت ه
ــا RoboBees نام  ــات ه ــن روب ــتابند. اي ها بش

گرفته اند.
ــان  ــات هاى زنبورى نيز نش ــات قبلى روب تحقيق
ــورت هماهنگى با ــات ها در ص داده بود، اين روب
ــتگاه هاى ديگر به پرواز پرداخته و در هنگام   دس
فرود در آب نيز مى توانند به حرك خود ادامه دهند. 
اين روبات ها در گذشته فاقد ادراك عميق بودند اما 
اين چالش نيز با توسعه نسخه ليزرى رادارى روى 

روبات ها حل شده است.
ــخيص و  ــه lidar )يا تش ــاورى جديد ك اين فن
ــتفاده از امواج  طيف سنجى نور است، به جاى اس
ــعات نورى  ــار تشعش راديويى در رادارها به انتش
نامرئى مى پردازد. سنسورهايى كه در اين روبات 
ــدازه گيرى مدت  ــود دارند به ان هاى كوچك وج
زمان عبور نور طول پرداخته و در نتيجه مى توان 
ــكل  ــرى فاصله، اندازه و همينطور ش به اندازه گي

اشياء پرداخت.

Karthik Dantu  از دانشگاه بوفالوى نيويورك 
ــبيه به  ــيار ش ــد: «اين فناورى جديد بس مى گوي
ــه در ــت ك ــاورى  Kinect�Microso اس فن

 بازى هاى ايكس باكس قرار داده شده تا حركات 
ــخيص دهد. اين  ــازى را تش ــران در هنگام ب كارب
ــان ها نيز  فناورى مى تواند به زندگى روزمره انس
ــتم ليدار در نمونه هاى اوليه  ــود.»از سيس وارد ش
خودروهاى بدون سرنشين نيز استفاده شده است. 
ــن فناورى  ــرح مى گويد: «اي ديگر محقق اين ط

ــت كه براى اطمينان از عدم  مشابه فناورى اى اس
ــين نصب ــاى بدون سرنش ــادف در خودروه تص
ــكه ــود، تنها بايد اين فناورى را به اندازه س  مى ش
ــاورى از  ــدار در اين فن ــى كوچك كرد.لي  يك پن
ــتفاده مى كند. اشعه نورى  ــعه نور اس بازخورد اش
ــده و به شىء برخورد كرده  كه از سنسور خارج ش
ــرعت زيادى برمى  ــى كند و با س و بازتاب پيدا م
ــن فناورى مى توان  گردد. محققان معتقدند از اي
براى نجات جان قربانيان حوادث مختلف بهره برد.

ــا، نمونه  ــتول در بريتاني ــگاه بريس تيمى از دانش
مفهومى از روباتى با نام Row-bot را ساخته اند 
كه قابليت حركت روى آب درياچه ها و بركه هاى 
ــى خورد تا بتواند به راه  كثيف را دارد و ميكروب م

خود ادامه دهد.
اين روبات زمانى كه روى درياچه يا بركه هاى كثيف 
حركت مى كند، ميكروب ها را وارد شكم مصنوعى 
ــپس با تجزيه آنها در شكمش،  خود مى كند و س
انرژى مورد نياز خود را توليد مى كند. با اين روش، 
انرژى كافى براى پيدا كردن ميكروب هاى بيشتر و 

از بين بردن آنها به دست مى آورد.
دو قسمت اصلى دارد: يك مكانيسم پيشرانش كه 
باعث حركت آن به جلو مى شود به اين صورت كه 
روبات با حركت پدال ها مى تواند به هر طرفى كه

ــم دوم شكمش   مى خواهد حركت كند و مكانيس
 (MFC) ــوختى ميكروبى است كه يك سلول س
است و انرژى الكتريكى مورد نيازش را براى حركت 

پدال ها به آن مى دهد.
 كل اين سيستم زمانى كار مى كند كه روبات كمى 
ــك ميكروب هاى  ــا بتواند با كم آب قورت دهد ت
درون آب و به وسيله سلول سوختى ميكروبى اش 
ــد و پدال هايش را براى  انرژى الكتريكى توليد كن
حركت تكان دهد. همين مكانيسم باعث مى شود 
ــاى كثيف تر به راحتى حركت  كه روبات در آب ه
كند و وجه تمايز آن با ديگر روبات هاى مينياتورى 
اين است كه تاكنون براى حركت روى آب طراحى 
ــده اند.بدنه اين روبات توسط پرينتر سه بعدى  ش

درست شده است و از جنس يك غشاى االستيك 
است تا پدال ها بتوانند به راحتى ميان آب فرو بروند 

و سريع تر حركت كنند.
مكانيسم سلول سوختى ميكروبى اين گونه است 
ــرايط  ــم ها در ش كه هنگامى كه ميكرو ارگانيس
ــيژن) قرار مى گيرند  هوازى (به دليل حضور اكس
ــيد كربن و آب  ــوند و دى اكس با قند تغذيه مى ش

توليد مى كنند.
با اين حال، در وضع بى هوازى (زمانى كه اكسيژن 

ــن، پروتون و  ــيد كرب وجود ندارد) فقط دى اكس
الكترون توليد مى شود. در اين حالت، جريان برق 
ــيته توليد  بين دو  الكترودى كه جريان الكتريس

مى كنند، برقرار مى شود.
ــيل آن  ــن روبات پتانس ــان معتقدند كه اي محقق
ــاى خودران  ــيارى از روبات ه ــه در بس را دارد ك
ــتفاده قرار بگيرد تا بتواند روزها و يا شايد  مورد اس
ــه ماموريت  ــارژ يا انرژى ب ــدون نياز به ش ماه ها ب

خود بپردازد.

ــع متخلخلى  ــه توليد ماي ــمندان موفق ب ــى از دانش تيم
ــترده اى از  ــف گس ــه طي ــد ب ــى توان ــه م ــد ك ــده ان ش
ــن كمك  ــذب كرب ــه ج ــد از جمل ــاى جدي ــاورى ه فن

كند.
ــيمى دانشگاه  ــيمى و مهندسى ش محققان دانشكده ش
ــاير  ــگاه ليورپول و س ــمندان دانش كوئينز به همراه دانش
ــان يك مايع جديد ابداع كرده اند و  شركاى بين المللى ش
دريافتند كه اين مايع مى تواند مقادير عظيم و غيرمعمولى 
ــاى مايع جا ــوراخ ه ــود حل كند كه در س از گاز را در خ

 مى گيرند.
ــراى فرآيندهاى  ــد راه را ب ــاله مى توان ــه س اين پروژه س

ــت  ــط زيس ــا محي ــازگارتر ب ــر و س ــيميايى كارآمدت ش
ــه  ــد ك ــوار كن ــن را هم ــذب كرب ــرد ج ــه رويك از جمل
ــه  ــى از جمل ــع اصل ــيدكربن از مناب در آن، دى اكس
ــده  ــع آورى ش ــيلى جم ــوخت فس ــاى س ــروگاه ه ني
ــرى  ــو جلوگي ــه ج ــره آن، از ورودش ب ــا ذخي و ب

مى شود.
ــكده شيمى و مهندسى  پروفسور استوارت جيمز از دانش
ــواد داراى  ــرد: م ــار ك ــز اظه ــگاه كوئين ــيمى دانش ش
ــتند و از  ــاظ فناورانه مهم هس ــوراخ هاى دائمى از لح س
ــوالت از بطرى  ــى از محص ــاخت طيف اين  مواد براى س
ــتفاده مى شود و اما  ــتيكى گرفته تا بنزين اس هاى پالس

ــامل جامدات  تا چندى پيش، اين مواد متخلخل تنها ش
ــدند.كارى كه ما انجام داديم، طراحى مايع خاصى  مى ش
است كه طى آن، شكل مولكول هاى سازنده مايع طورى 

طراحى شده تا مايع نتواند كل فضا را بگيرد.
ــه  ــى ك ــاى خال ــوراخ ه ــر س ــه خاط ــزود: ب وى اف
ــاده م ــن  ي ا ــم  دريافتي ــم،  دادي ــرار  ق ــع  درماي

ــل كند.  ــادى از گاز را در خود ح ــر زي ــد مقادي ــى توان م
ــواد  ــه م ــن گون ــراى درك اي ــترى ب ــات بيش تحقيق
ــاى ــده كاربرده ــان دهن ــج، نش ــوده و نتاي ــاز ب ني

ــردن گاز تكيه  ــت كه بر حل ك  طوالنى مدت جالبى اس
دارند.

ابداع
 مايعى 

كه سوراخ دارد

اين روبـات، با خوردن ميـكروب شـارژ مـى شودروبـات هاى چشم ليزرى به نجات قربانيان حوادث مى شتـابند
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ــهر با نصب بنر در سطح شهر و امضاى  مردم انقالبى و شهيدپرور شاهين ش
طومارى به طول 10 متر از اجرايى شدن اصل هشتم قانون اساسى جمهورى 
ــهر با امضاء  ــهيدپرور شاهين ش ــالمى حمايت كردند. مردم انقالبى و ش اس
طومارى به طول 10 متر از تالش ها و زحمات فرماندار، امام جمعه و دادستان 
ــتم  ــدن اصل هش ــهر در رابطه با پلمپ قليان خانه ها و اجرايى ش شاهين ش
ــالمى قدردانى و از اين حركت حمايت كردند.  ــى جمهورى اس قانون اساس
ــون، ائمه جماعت  ــالب، روحاني ــه جمعى از ط ــار 10 مترى ك در اين طوم
ــيجيان و امت حزب اهللا شاهين شهر  ــووالن هيات مذهبى، بس مساجد، مس
در نزديكى محل مصالى نماز جمعه آن را امضا كرده اند؛ آمده است: با توجه 
ــتم قانون اساسى  ــدن اصل هش ــوره مباركه توبه ، از اجرايى ش به آيه 71 س
ــتگى ناپذير  ــالمى از تمام تالش ها و مجاهدات صادقانه و خس جمهورى اس
ــر عليرغم تمامى  ــروف و نهى از منك ــل به فرضيه امر به  مع طاليه داران عم
ــه بعضا به پاتوق  ــارهاى پيدا و پنهان در برخورد با مراكز عرضه قليان ك فش
فساد نيز مبدل شده بود مراتب حمايت  قلبى، زبانى و عملى خود را به عمل 
ــجاعانه  مى آوريم.امضاكنندگان اين طومار، حمايت قاطع خود را از اقدام ش
ــهر و ميمه،  ــتان شاهين ش ــرى، فرماندار شهرس ــا بصي و فرهنگى عليرض
ــعيدى، دادستان  ــن بوس ــهر، محس مرتضى ملكيان، امام جمعه شاهين ش

شهرستان در پلمپ مراكز عرضه قليان خانه ها اعالم كردند.
ــتان، ــراهاى اين شهرس ــال اجراى طرح تعطيلى قليان س همچنين به دنب
ــت و قدردانى از اين  ــته ها و بنرهاى متعددى با مضامين حماي  پارچه نوش
اقدام نيروى انتظامى و شوراى تامين شهرستان شاهين شهر و ميمه از سوى 
طيف ها و گروه هاى مختلف مردم در چندين نقطه پرتردد و ميدان هاى اين 

شهر نصب  شده است.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج نطنز گفت: غفلت از ايجاد بسيج بيست ميليونى، 
سقوط در دام استكبار جهانى خواهد بود.

ــتى فرمانده ناحيه مقاومت بسيج  ــين آقادوس ــدار حس ــرهنگ دوم پاس س
ــالمى  ــدار و صالبت جمهورى اس ــر اقت ــيج بيانگ ــت: بس نطنز اظهار داش
ــادت،  ــان دهنده رش ــى و همچنين نش ــمنان خارج ــر دش ــران در براب اي
ــتى  ــت. آقادوس ــران زمين اس ــردان و زنان اي ــرت م ــا و غي جوانمردى ه
ــتاوردهاى  ــه فرهنگى غرب و لزوم حفظ دس ــرد: با توجه به هجم تصريح ك
ــيج در  ــلح و بس ــوان نيروهاى مس ــدرت و ت ــالمى و نمايش ق ــالب اس انق
ــراى برنامه هاى ــدام به اج ــور اين ناحيه با همكارى ادارات اق ــطح كش س
ــپاه نطنز؛ غبار روبى گلزار شهداء، شركت  ــيج مى كند.فرمانده س  هفته بس
ــت با بسيجيان،  ــى، نشس ــيجان در ميقات صالحين، برنامه هاى ورزش بس
برگزارى مسابقات فرهنگى، برپايى همايش هاى تبيين جايگاه واليت،را از

 شاخص ترين برنامه هاى سپاه نطنز در هفته بسيج عنوان كرد.

مردم شاهين شهر، طومار قليان سراها 
را پيچيدند 

غفلت از بسيج، سقوط در دام 
استكبار جهانى خواهد بود

آران و بيدگل رتبه نخست امانت 
كتاب در كشور را دارد

مدير آموزش و پرورش شهرستان خبر داد:

توزيع شير رايگان در مدارس 
تيران و كرون

ــيج كاشان گفت: اقتدار  فرمانده ناحيه مقاومت بس
ــالمى محصور در مرزهايش نيست و  جمهورى اس
ــيجى و انقالب اسالمى به اقصى  امروز فرهنگ بس

نقاط جهان صادر شده است.
 باقر فرهنگ اظهار كرد: اگر بخواهيم فرهنگ بسيج را 
در جامعه و در ميان نوجوانان و جوانان اشاعه و ترويج 
ــگ در دوران  ــه نقش آفرينى اين فرهن كنيم بايد ب
ــال دفاع مقدس و بركات آن براى كشور  ــت س هش

گذرى بزنيم.
ــور را دوران جنگ تحميلى  ــه كش وى با بيان اينك
فرهنگ بسيجى اداره كرد گفت: اين فرهنگ نشات  
گرفته از عاشورا، واليت مدارى، شجاعت، شهامت، 
ــور را در آن دوران  عشق و ايثار بود كه توانست كش

سخت حفظ كند.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج كاشان با اشاره به تعابير 
مقام معظم رهبرى در مورد بسيج تصريح كرد: اگر 
امروز مقام معظم رهبرى در جمالتى به تبيين جايگاه 
ــبهاتى است كه به اين  بسيج مى پردازند به دليل ش
نهاد ارزشى وارد مى شود چه از طريق دشمنانى كه 
تير نيت هاى خصمانه خود را به سوى اين مجموعه 
ــانه گرفته و آن را با حركات شبه  نظامى  ارزشى نش
برخى افراد مرتبط مى كنند چه به واسطه بعضى از 

پياده نظام هاى آنها كه به اين مسائل دامن مى زنند.
فرهنگ خطاب به مستكبران بيان كرد: اگر حركات 
مذبوحانه اى انجام مى شود به واسطه نيات شوم شما 
و اقدامات خبيثانه  شما در خارج و بعضا داخل كشور 
است پس چگونه بسيج را اين چنين متهم مى كنيد؟.

وى تأكيد كرد: نهاد ارزشمند بسيج پس از گذشت 
37 سال از انقالب اسالمى، با عزت، اقتدار و افتخار 
ــارات نظام  ــس داده و جزو افتخ ــود را پ امتحان خ

محسوب مى شود.
ــان با يادآورى  ــيج كاش فرمانده ناحيه مقاومت بس
ــالمى  فرمايش امام راحل مبنى بر صدور انقالب اس
عنوان كرد: امروز شاهد آن هستيم انقالبى كه نشات 
گرفته از همين فرهنگ ارزشى و بسيجى بود به فراتر 
از مرزها رفته و فعاليت اين مجموعه ارزشمند تنها 

منحصر به داخل كشور نيست.
فرهنگ با اشاره به نقش آفرينى بسيج در عرصه هاى 
مختلف نظير آبادانى، توليد، الگوى مصرف و... گفت: 
پس از آنكه مقام معظم رهبرى اقتصاد مقاومتى را 
به عنوان اقتصاد درون زا و مبتنى برنگاه به درون به 
عنوان راه حل مشكالت كشور توصيه مى كنند شاهد 
آن هستيم كه بسيجيان به خصوص در شهرستان 

كاشان با اهتمامى ويژه، اقدامات سازنده و مؤثرى را 
در اين حوزه انجام داده اند.

ــانى حداقل در 12  وى با بيان اينكه بسيجيان كاش
عرصه توليدى فعاليت دارند عنوان كرد: اختصاص 
وام هاى اقتصاد مقاومتى نيز با نگاه رونق توليد ملى به 

بسيجيان اعطا مى شود.
ــان با تأكيد بر  ــيج كاش فرمانده ناحيه مقاومت بس
ــيج و تحقق بسيج  رويكرد جذب حداكثرى در بس
ده ها ميليونى يادآور شد: بر اساس همين نگاه در اين 
شهرستان شاهد حضور بيش از 40 درصد جمعيت 
ــگ در ادامه  ــتيم. فرهن هدف در اين مجموعه هس
ــتيزى و  ــخنان خود به موضوع نفوذ و استكبارس س
تعابير مقام معظم رهبرى در اين خصوص پرداخت 
و گفت: بسيارى در مراسم 13 آبان امسال به دنبال 
آن بودند كه به واسطه مذاكرات جمهورى اسالمى 
ــته اى، شعار مرگ بر  با آمريكا در سطح مساله هس
آمريكا را حذف و يا حداقل كمرنگ كنند اما مشاهده 
كرديم كه چگونه ملت ايران با بصيرت و موقع شناسى 

خود، اين توطئه را خنثى كردند.
ــش كه دليل عزم آمريكا براى  وى با طرح اين پرس

تحميل خواسته خود و ايجاد نفوذ در كشور چيست، 
ــد كه اقتدار  ــرد: آمريكايى ها خوب مى دانن بيان ك
ــت بلكه  ــالمى محصور به ايران نيس جمهورى اس
ــاط جهان صادر  ــيجى به اقصى نق اين فرهنگ بس

شده است.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج كاشان تصريح كرد: اگر 
امروز جبهه مردمى در منطقه مقابل دشمنان تا بن 
دندان مسلح ايستاده و سگ هار داعش نيز كه توسط 
مستكبران به جان جبهه مقاومت انداخته شده نيز 
راه به جايى نبرده به بركت گسترش فرهنگ بسيج 

است.
ــه خارج از مرزهاى  فرهنگ تأكيد كرد: اگر جنگ ب
ــده بود به طور يقين تهديدها متوجه  ما كشيده نش
ــى و اصلى در اين  ــورمان بود چراكه هدف نهاي كش

بحران آفرينى ها جمهورى اسالمى است.
ــگ ايثار، جهاد،  ــد: تا زمانى كه فرهن وى متذكر ش
ــرى در ميان  ــه وظيفه و واليت پذي اخالص، عمل ب
ــد  ــيجيان حاكم باش ــاد جامعه به خصوص بس آح
ــالمى راه به جايى  آمريكا و ساير دشمنان ايران اس

نمى برند.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج كاشان:

اقتدار جمهورى اسالمى ، محصور در مرزهايش نيست

ابالغ راى
9409970350801056 شــماره  دادنامــه: 8 شــماره  /715
پرونده:9409980350800032 شــماره بايگانى شــعبه:940037 
خواهان: آقاى مرتضى كاروان فرزند حســين با وكالت آقاى رضا 
ترابى فرزند ايرج به نشــانى اصفهان – خ.بزرگمهــر – ابتداى خ22 
بهمن – دفتر وكالت خواندگان: 1- آقاى ابراهيم شهبازى بروجردى 
2- آقاى فرود احمدى همگى به نشــانى مجهول المكان خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارت 
تاخير تاديه راى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان آقاى مرتضى 
كاروان با وكالت آقاى رضــا ترابى به طرفيت خوانــدگان 1- فرود 
احمدى 2- ابراهيم شــهبازى به خواســته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج 
ميليون ريال كه به استناد يك فقره چك به شماره 833292 به تاريخ 
1390/04/26 و گواهى عدم پرداخــت بانك محال عليه تقديم گرديده 
دادگاه نظر به دادخواست تقديمى خواهان و تصوير مصدق مستندات 
ابرازى خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نسبت خواهان مى 
نمايد و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر 
نگرديده و ايراد و دفاعــى در قبال دعوى خواهان بــه عمل نياورده 
اســت فلذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانســته و مستندا به مواد 
198و515و519 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 310و313و249 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون چك حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هشــتاد و پنــج ميليون ريال به 
عنوان اصل خواســته و مبلغ 3107200 ريال بابت هزينه دادرســى 
و مبلغ 3060000 ريال بابــت حق الوكاله وكيــل در مرحله بدوى و 
خسارت ديركرد وفق شاخص اعالمى بانك مركزى از تاريخ صدور 
چك لغايت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين دادگاه 
و سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 
استان اصفهان مى باشد.م الف:22391 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
مزايده

8/512 شــعبه دوم اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونده كالســه 2917/94ش.ج/دوم له گروه 44 توپخانه 
نزاجا بــه نمايندگى محمد موســى ونــد به آدرس اصفهــان – فلكه 
ارتش عليه محمدعلى ثابت ورنامخواستى به آدرس مجهول المكان 
بابت محكوم به و هزينه هــاى اجرايى به مبلــغ 22/936/284 ريال 
اموال توقيفى به شــرح 1- ســارافون دخترانه تعداد 36 عدد قيمت 
كارشناســى ---/3/600/000 ريال. 2- بيلرســو بچگانه در اندازه 
هاى مختلف تعداد 8 عــدد قيمت ---/720/000 ريال. 3- بيلرســو 
بچگانه كوتاه 7 عدد ---/560/000 ريال. 4- بلوز شلوار دخترانه 6 
عدد به مبلغ ---/480/000 ريال. 5- بلور شــورت پسرانه 8 عدد به 
مبلغ ---/104/000ريال. 6- مايو شنا دخترانه 6 عدد ---/360/000 
ريال. 7- لباس يكســره پســرانه توپى 4 عدد ---/280/000 ريال. 
8- شورت پســرانه 10 عدد به مبلغ ---/100/000 ريال. 9- شورت 
ورزشــى پســرانه 9 عدد به مبلغ ---/90/000 ريال. 10- بلوز تك 
دخترانه 97 عدد به مبلــغ --/3/880/000 ريال. 11- بلور شــورت 
پســرانه 3 عدد به مبلغ ---/150/000ريال. 12- بلوز تك پســرانه 
83 عدد به مبلغ 2/490/000 ريال. 13- ژيله و دامن دخترانه بچگانه 
2 عدد به مبلغ --/80/000 ريال. 14- بلوز شــلوار پســرانه كوچك 
24 عدد به مبلغ ---/960/000 ريال. 15- بليرســو پســرانه 5 عدد 
به مبلغ ---/75/000ريال. 16- لباس ســه تكــه دخترانه يك عدد به 

مبلــغ ---/120/000ريال .17- شــلوار تك بچگانه 6 عــدد به مبلغ 
---/180/000ريال. 18- تاپ مجلســى دخترانه 3 عدد به مبلغ ---
/90/000ريال. 19- تاپ معمولى دخترانه بچگانه 3 عدد به مبلغ ---

/45/000ريال. 20- تاپ و شورت 3 عدد به مبلغ ---.60/000ريال. 
21- شلوار يكسره ركابى 1 عدد به مبلغ ---/35/000ريال. 22- تاپ 
حلقه اى 7 عدد به مبلغ ---/56/000ريال.23- شــلوارك پسرانه 11 
عدد به مبلغ ---/440/000 ريال. 24- كاپشــن شلوار 8 عدد به مبلغ 
---/560/000ريال. 25- كاپشــن ورزشى پســرانه 2 عدد به مبلغ 
---/100/000ريال. 26- شــلوار ورزشى پســرانه 6 عدد به مبلغ 
---/100/000 ريال. 27- شلوار خانگى پسرانه 16 عدد به مبلغ ---

/400/000ريال. 28- شورت تريكو 3 عدد به مبلغ ---/60/000ريال. 
29- دامن بچگانه آلوده شــده به خاك يك عدد به مبلغ ---/10/000 
ريال. 30- شــلوار قواصى 8 عدد به مبلــغ ---/24/000ريال. 31- 
شلوار لى بچگانه 24 عدد به مبلغ ---/1/680/000 ريال. 32- شلوار 
كتان بچگانه 9 عدد به مبلغ ---/315/000 ريال. 33- سويئى شرت 
پسرانه 5 عدد به مبلغ ---/100/000ريال. 34- شلوارك دخترانه 5 
عدد به مبلغ ---/50/000ريال.  35- كــراوات بچگانه 8 عدد به مبلغ 
---/8/000 ريال. 36- كاله بچگانــه 15 عدد به مبلغ ---/225/000 
ريال. 37- شورت عينكى بچگانه 8 عدد به مبلغ ---/320/000ريال. 
38- جوراب نوزادى 38 عدد به مبلــغ ---/76/000ريال. 39- كاله 
نوزاد كثيف و آلوده شــده 3 عدد به مبلــغ ---/36/000ريال. 40- 
ســربند نوزاد 6 عدد به مبلــغ ---/30/000 ريــال. 41- قنداق بچه 
آلوده شده و بســته بندى باز شــده يك عدد به مبلغ 120/000ريال. 
42- پارچه روى كتى كوچك يك عدد به مبلغ ---/2/000ريال. 43- 
سرويس حوله نوزاد آلوده شده 3 عدد به مبلغ ---/180/000ريال. 
44- نيم تنه دخترانه (بچگانه) 10 عدد بــه مبلغ ---/100/000ريال. 
45- پاپــوش بچگانه 4 عدد به مبلــغ ---/24/000ريال. 46- ركابى 
پســرانه 39 عدد به مبلغ 390/000ريال. 47- شــال و كاله بافتنى 5 
عدد به مبلــغ ---/225/000ريال. 48- دامن زنانــه يك عدد به مبلغ 
---/50/000ريال. 49- قنداق فرنگى 2 عدد به مبلغ 240/000ريال. 
50- حوله حمام آلوده شده 3 عدد به مبلغ 120/000ريال. 51- جوراب 
بچگانه كامپيوتــرى 128 عدد به مبلــغ ---/1/536/000ريال. 52- 
جوراب نــوزادى 66 عدد به مبلغ ---/132/000ريال. 53- گوشــى 
شــنا 6 عدد به مبلغ --/18/000ريال. 54- دستمال سر نوزاد 5 عدد 
به مبلغ ---/10/000ريال. 55- شــورت زيرلبــاس 19 عدد به مبلغ 
---/47/500ريال. 56- كيف كوچك پارچه اى بچگانه كمرى 6 عدد 
به مبلغ ---/12/000ريال. 57- كمربند پالستيكى بچگانه 92 عدد به 
مبلغ ---/110/400ريال. 58- كفش هاى پالستيكى بچگانه 51 عدد 
به مبلغ ---/1/53/000ريال(برخى تك لنگه مى باشــد). 59- كفش 
دخترانه پالستيكى كثيف شده 5 عدد به مبلغ ---/22/500ريال. 60- 
كفش هاى مختلف نامرغوب بچگانــه 50 عدد به مبلغ ---/100/000 
ريال. 61- دستكش بچگانه بافتنى يك عدد به مبلغ ---/5/000 ريال. 
62- هدبند بچگانه يك عدد به مبلــغ ---/2/000ريال كه جمع كل 62 
رديف توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ ---/22/698/400 
ريال معادل (بيســت و دو ميليون و ششــصد و نود و هشــت هزار 
چهارصد ريال) ارزيابى و اعالم مى گردد كه مورد اعتراض هيچيك 
از طرفين قرار نگرفته اســت در نظر دارد جلسه مزايده اى در مورخ 
94/9/17 در ســاعت 11 تا10 در محل اجراى احكام واقع در خيابان 
شيخ صدوق شمالى – چهارراه وكال برگزار مى گردد طالبين شركت 
در مزايده مى توانند با واريز 10 درصد از مبلغ پايه شــماره حساب 

(2171350205001) بانك ملى و ارائه آن فيــش به اجراى احكام از 
اموال بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد  
بود.م الف:22969 شعبه دوم حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف اصفهان 
مزايده

8/511 شــعبه دوم اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونده كالســه 2917/94ش.ج/دوم له گروه 44 توپخانه 
نزاجا بــه نمايندگى محمد موســى ونــد به آدرس اصفهــان – فلكه 
ارتش عليه محمدعلى ثابت ورنامخواستى به آدرس مجهول المكان 
بابت محكوم به و هزينه هــاى اجرايى به مبلــغ 22/936/284 ريال 
اموال توقيفى به شــرح 1- ســارافون دخترانه تعداد 36 عدد قيمت 
كارشناســى ---/3/600/000 ريال. 2- بيلرســو بچگانه در اندازه 
هاى مختلف تعداد 8 عــدد قيمت ---/720/000 ريال. 3- بيلرســو 
بچگانه كوتاه 7 عدد ---/560/000 ريال. 4- بلوز شلوار دخترانه 6 
عدد به مبلغ ---/480/000 ريال. 5- بلور شــورت پسرانه 8 عدد به 
مبلغ ---/104/000ريال. 6- مايو شنا دخترانه 6 عدد ---/360/000 
ريال. 7- لباس يكســره پســرانه توپى 4 عدد ---/280/000 ريال. 
8- شورت پســرانه 10 عدد به مبلغ ---/100/000 ريال. 9- شورت 
ورزشــى پســرانه 9 عدد به مبلغ ---/90/000 ريال. 10- بلوز تك 
دخترانه 97 عدد به مبلــغ --/3/880/000 ريال. 11- بلور شــورت 
پســرانه 3 عدد به مبلغ ---/150/000ريال. 12- بلوز تك پســرانه 
83 عدد به مبلغ 2/490/000 ريال. 13- ژيله و دامن دخترانه بچگانه 
2 عدد به مبلغ --/80/000 ريال. 14- بلوز شــلوار پســرانه كوچك 
24 عدد به مبلغ ---/960/000 ريال. 15- بليرســو پســرانه 5 عدد 
به مبلغ ---/75/000ريال. 16- لباس ســه تكــه دخترانه يك عدد به 
مبلــغ ---/120/000ريال .17- شــلوار تك بچگانه 6 عــدد به مبلغ 
---/180/000ريال. 18- تاپ مجلســى دخترانه 3 عدد به مبلغ ---
/90/000ريال. 19- تاپ معمولى دخترانه بچگانه 3 عدد به مبلغ ---

/45/000ريال. 20- تاپ و شورت 3 عدد به مبلغ ---.60/000ريال. 
21- شلوار يكسره ركابى 1 عدد به مبلغ ---/35/000ريال. 22- تاپ 
حلقه اى 7 عدد به مبلغ ---/56/000ريال.23- شــلوارك پسرانه 11 
عدد به مبلغ ---/440/000 ريال. 24- كاپشــن شلوار 8 عدد به مبلغ 
---/560/000ريال. 25- كاپشــن ورزشى پســرانه 2 عدد به مبلغ 
---/100/000ريال. 26- شــلوار ورزشى پســرانه 6 عدد به مبلغ 
---/100/000 ريال. 27- شلوار خانگى پسرانه 16 عدد به مبلغ ---

/400/000ريال. 28- شورت تريكو 3 عدد به مبلغ ---/60/000ريال. 
29- دامن بچگانه آلوده شــده به خاك يك عدد به مبلغ ---/10/000 
ريال. 30- شــلوار قواصى 8 عدد به مبلــغ ---/24/000ريال. 31- 
شلوار لى بچگانه 24 عدد به مبلغ ---/1/680/000 ريال. 32- شلوار 
كتان بچگانه 9 عدد به مبلغ ---/315/000 ريال. 33- سويئى شرت 
پسرانه 5 عدد به مبلغ ---/100/000ريال. 34- شلوارك دخترانه 5 
عدد به مبلغ ---/50/000ريال.  35- كــراوات بچگانه 8 عدد به مبلغ 
---/8/000 ريال. 36- كاله بچگانــه 15 عدد به مبلغ ---/225/000 
ريال. 37- شورت عينكى بچگانه 8 عدد به مبلغ ---/320/000ريال. 
38- جوراب نوزادى 38 عدد به مبلــغ ---/76/000ريال. 39- كاله 
نوزاد كثيف و آلوده شــده 3 عدد به مبلــغ ---/36/000ريال. 40- 
ســربند نوزاد 6 عدد به مبلــغ ---/30/000 ريــال. 41- قنداق بچه 
آلوده شده و بســته بندى باز شــده يك عدد به مبلغ 120/000ريال. 
42- پارچه روى كتى كوچك يك عدد به مبلغ ---/2/000ريال. 43- 

سرويس حوله نوزاد آلوده شده 3 عدد به مبلغ ---/180/000ريال. 
44- نيم تنه دخترانه (بچگانه) 10 عدد بــه مبلغ ---/100/000ريال. 
45- پاپــوش بچگانه 4 عدد به مبلــغ ---/24/000ريال. 46- ركابى 
پســرانه 39 عدد به مبلغ 390/000ريال. 47- شــال و كاله بافتنى 5 
عدد به مبلــغ ---/225/000ريال. 48- دامن زنانــه يك عدد به مبلغ 
---/50/000ريال. 49- قنداق فرنگى 2 عدد به مبلغ 240/000ريال. 
50- حوله حمام آلوده شده 3 عدد به مبلغ 120/000ريال. 51- جوراب 
بچگانه كامپيوتــرى 128 عدد به مبلــغ ---/1/536/000ريال. 52- 
جوراب نــوزادى 66 عدد به مبلغ ---/132/000ريال. 53- گوشــى 
شــنا 6 عدد به مبلغ --/18/000 ريال. 54- دستمال سر نوزاد 5 عدد 
به مبلغ ---/10/000ريال. 55- شــورت زيرلبــاس 19 عدد به مبلغ 
---/47/500ريال. 56- كيف كوچك پارچه اى بچگانه كمرى 6 عدد 
به مبلغ ---/12/000ريال. 57- كمربند پالستيكى بچگانه 92 عدد به 
مبلغ ---/110/400ريال. 58- كفش هاى پالستيكى بچگانه 51 عدد 
به مبلغ ---/1/53/000ريال(برخى تك لنگه مى باشــد). 59- كفش 
دخترانه پالستيكى كثيف شده 5 عدد به مبلغ ---/22/500ريال. 60- 
كفش هاى مختلف نامرغوب بچگانــه 50 عدد به مبلغ ---/100/000 
ريال. 61- دستكش بچگانه بافتنى يك عدد به مبلغ ---/5/000 ريال. 
62- هدبند بچگانه يك عدد به مبلــغ ---/2/000ريال كه جمع كل 62 
رديف توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ ---/22/698/400 
ريال معادل (بيســت و دو ميليون و ششــصد و نود و هشــت هزار 
چهارصد ريال) ارزيابى و اعالم مى گردد كه مورد اعتراض هيچيك 
از طرفين قرار نگرفته اســت در نظر دارد جلسه مزايده اى در مورخ 
94/9/17 در ســاعت 11 تا10 در محل اجراى احكام واقع در خيابان 
شيخ صدوق شمالى – چهارراه وكال برگزار مى گردد طالبين شركت 
در مزايده مى توانند با واريز 10 درصد از مبلغ پايه شــماره حساب 
(2171350205001) بانك ملى و ارائه آن فيــش به اجراى احكام از 
اموال بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد  
بود.آقاى محمدعلى ثابت ورنامخواســتى چنانچه مايليد در جلســه 
مزايده مورخه 94/9/17 در ســاعت 11تا10 صبــح در محل اجراى 
احكام واقع در خيابان شيخ صدوق شمالى – چهارراه وكال حضور 
يابيد.م الف:22968 شعبه دوم حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/730 آقاى على اصغر مرادى داراى شناســنامه شــماره 26681 
به شــرح دادخواست به كالســة 4477/94 از اين دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان 
عفت عباسى مجيدى بشناســنامه 23250 در تاريخ 94/7/7 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1- حســين مرادى قلعه شــاهرخى ش.ش 377 پســر 2- 
مصطفى شاهرخى نيا  ش.ش 257 پسر 3- على اصغر مرادى ش.ش 
26681 پسر 4- اكبر مرادى ش.ش 347 پســر 5- عزت مرادى قلعه 
شــاهرخى ش.ش 1242 دختر 6- اشــرف مرادى قلعه شــاهرخى 
ش.ش 1583 دختر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبــور را در يــك نوبت آگهى مــى نمايد تــا هر كســى اعتراضى
 دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــى نــزد او باشــد از تاريــخ 
نشــر آگهى ظــرف يــك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف:23530 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 

ــير رايگان در  ــتان تيران و كرون از توزيع ش مدير آموزش و پرورش شهرس
ــتان خبرداد. عليرضا مرزبان با اشاره به طرح توزيع شير  مدارس اين شهرس
رايگان در مدارس اظهار داشت: اين طرح نيز از آبان ماه در شهرستان تيران 
ــت.وى افزود:  12 هزار دانش آموز و نوآموز مراكز پيش  و كرون آغاز شده اس
دبستانى شهرستان تيران و كرون تحت پوشش اين طرح قرار گرفته اند و از 
اين طرح بهره مى برند.مدير آموزش و پرورش شهرستان تيران و كرون بيان 
ــتانى شهرستان تيران و كرون  داشت: 106 آموزشگاه و 40 مركز پيش دبس
ــير رايگان هستند و تمامى دانش  تمامى آن ها تحت پوشش طرح توزيع ش
آموزان آن ها شير رايگان را دريافت و مصرف مى كنند.وى با اشاره به اهميت 
تغذيه سالم تصريح كرد:  تغذيه سالم عالوه بر سالمت جسمى دانش آموزان 
به پيشرفت تحصيلى آن ها نيز كمك مى كند و در صورت تامين اعتبار براى 

دولت طرح توزيع شير رايگان در طول سال تحصيلى قطعا اجرا مى شود.

ــدگل گفت: كتابخانه هاى  رييس اداره كتابخانه هاى عمومى آران و بي
عمومى آران و بيدگل رتبه  اول تا چهارم امانت كتاب را به نسبت عضو در 
كشور دارد. جواد رنجكش اظهار كرد: هم اكنون بيش از چهار هزار نفر 
عضو كتابخانه هاى عمومى آران و بيدگل هستند كه اين تعداد ماهانه 
ــاره به وجود بيش از ــه امانت مى گيرند.وى با اش 10 هزار جلد كتاب ب

300 هزار جلد كتاب در كتابخانه هاى نهادى و مشاركتى آران و بيدگل 
ــرانه مطالعه و افزايش تعداد  افزود: در چند سال اخير براى افزايش س

اعضاى كتابخانه هاى شهرستان برنامه هاى ويژه اى را اجرا كرديم.
ــرح «مادران  ــى آران و بيدگل از ط ــس اداره كتابخانه هاى عموم ريي
ــراى ترويج كتابخوانى  قصه گو» به عنوان يكى از طرح هاى اين اداره ب
ــنبه داير  نام برد و اضافه كرد: در اين طرح كه كالس هاى آن هر پنجش
مى شود، به مادران آموزش داده شد كه چگونه براى كودكان خود قصه 
بگويند و آنان را با كتاب آشنا كنند تا از اوايل كودكى با كتاب و مطالعه 

خو بگيرند.
وى از ايجاد بخش كودكان و نوجوانان به عنوان يكى از كارهاى جديد 
ــتفاده  ــى كه مورد عالقه و اس ــح كرد: كتاب هاي ــه ياد و تصري كتابخان
ــى جداگانه گرد آمده تا آنان بتوانند استفاده  ــت، در بخش كودكان اس
ــند.رنجكش در خصوص طرح هاى اين اداره  ــته باش بهترى از آن داش
ــتر  ــرد: براى ترغيب هرچه بيش ــاب اظهار ك ــويق اهداى كت براى تش
ــورت جداگانه به  ــى در كتابخانه ها به ص ــداى كتاب، بخش مردم به اه
ــت تا نام اهداكنندگان  نگهدارى اين كتاب ها اختصاص داده شده اس

حفظ شود.
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ــت برخى ميوه ها نظير موز و پرتقال داراى مواد مغذى قدرتمند  پوس
ــند، بنابراين  ــتند كه به لحاظ دارويى بسيار حائز اهميت مى باش هس
ــا را دور  ــت اين ميوه ه ــرف بعدى خود پوس ــود در مص توصيه مى ش

نريزيد.
 پوست پرتقال

يك پرتقال متوسط حاوى 60 فالونوئيد و 170 غذاى گياهى متفاوت 
است كه براى پوست، سيستم بدن و همچنين خانه شما بسيار سودمند 
ــت. فالونوئيد مذكور بدن را در برابر سرطان و پوكى استخوان بيمه  اس

مى كند. 
از آنجا كه پوست پرتقال تلخ است، هضم غذا را بهبود بخشيده و سرعت 
سوخت و ساز را باال مى برد. همچنين به تهوع، استفراغ و سوزش سردل 

كمك مى كند.
پودر شده پوست پرتقال نيز ميزان سرفه و آسم را كاهش داده و به بهبود 

سيستم تنفسى كمك مى كند.
ــت كلسترول  ــت پرتقال قادر اس ــان داده است كه پوس مطالعات نش
ــه مصرف  ــت ك ــدان معناس ــد. اين ب ــل كن ــيريد را ح ــرى گليس و ت
ــيار مفيد  ــترول باال بس ــا كلس ــراد چاق ب ــراى اف ــت اين ميوه ب پوس

است.
ــازى و تعادل روغن  ــت اين ميوه، خواص فوق العاده اى در پاكس پوس
ــود افراد داراى پوست چرب به  ــت صورت دارد، كه توصيه مى ش پوس
ــت خود را صاف و نرم كنند. بايد گفت كه خواص  وسيله اين ميوه پوس
ــيار مناسبى براى  ــت پرتقال گزينه بس ضد التهابى و ضد قارچى پوس

جوش و آكنه است.
ــى عالى آن  ــوان به طعم ده ــت پرتقال مى ت ــواص خوراكى پوس از خ
ــده از پوست پرتقال اشتها را بهبود  اشاره كرد. آب نبات هاى ساخته ش
مى بخشند و به دليل دارا بودن ويتامين ث، سيستم دفاعى بدن را نيز 

تقويت مى كند.
پوست موز

ــا، موادمعدنى و  ــيدان ه ــار از آنتى اكس ــز سرش ــت اين ميوه ني پوس
ــان كرده و به  ــى بيمارى ها را درم ــت كه به طور طبيع ويتامين ها اس

بازسازى سلول ها كمك مى كند.
پوست موز در تسكين پوست، كاهش خارش در هنگام گزش حشرات 

و بهبود سريع زخم ها و كبودى ها بسيار موثر است. 
ــورت باعث  ــر روى گونه و ص ــراردادن ب ــن، مصرف منظم و ق همچني
ــروك همراه ــود و با كاهش چين و چ ــت مى ش ــدن پوس ــفت ش س

است.
ــت موز بر روى دندان ها  ــيار جالب اينجاست كه با ماساژ پوس نكته بس
ــفيد كردن دندان  ــاهد تاثيرات عجيب آن در س به مدت چند هفته ش

خواهيد بود.
اگر از وجود زگيل در بدن خود رنج مى بريد، كافى است تكه اى از پوست 
اين ميوه را هرشب تا صبح بر روى آن قرار دهيد. اين كار را به مدت يك 

هفته انجام دهيد.
شواهد نشان داده است كه پوست موز در كاهش سردرد فوق العاده عمل 
مى كند، تنها كافى است آن را بر روى پيشانى قرار داده و اجازه دهيد تا 

مواد مغذى جذب پوست شود.

ــه ميزان تخلفات  ــكى ايران، با تاكيد بر اينك ــازمان نظام پزش رييس كل س
پزشكى در كشور پايين است، وجود «پليس پزشكى» را منتفى دانست.

دكتر عليرضا زالى، به راه اندازى مركز پيشگيرى از قصور جرائم پزشكى در 
يك سال گذشته اشاره كرد و گفت: به دليل ماهيت اين مجموعه، اغلب افراد 
ــناس و افرادى از سيستم قضائى در مركز  غير پزشك، حقوقدان، جامعه ش
ــكى دور هم آمده اند. وى با اعالم اينكه اين  ــگيرى از قصور جرائم پزش پيش
مركز تاكنون سه جلسه برگزار كرده است، افزود: اين افراد مشغول طراحى 
ــتماتيك، به  ــتند كه ما با يك برنامه جامع و سيس و تهيه پروتكل هايى هس
ــكى  حركت كنيم. زالى در ادامه با فعال خواندن  سمت كاهش خطاى پزش
ــكى، تاكيد كرد: دبير اين مركز، معاون  مركز پيشگيرى از قصور جرائم پزش
وزير دادگسترى  است. رييس كل سازمان نظام پزشكى ايران به برنامه هاى 
ــاره كرد و افزود: برنامه هاى اين  آموزشى اين مركز براى جامعه پزشكى اش

مركز در راستاى كاهش خطاهاى پزشكى، تهيه و تعريف مى شود. 
ــن مركز، ما مجموعه قوانين  به طورى كه در وهله اول، به دنبال مصوبات اي
و مستندات مربوط به بحث نظام نامه هاى انتظامى پزشكى را در قالب يك 

كتابچه براى سراسر كشور ارسال كرده ايم.
ــاره به انجام آخرين تغييرات در كتابچه مربوط به نظام نامه هاى  زالى با اش
انتظامى پزشكى، گفت: ويرايش نوين بر روى اين كتابچه انجام شده است. 
همچنين، يك نشست با روساى هيات هاى بدوى انتظامى در سال گذشته 
با حضور معاون اول قوه قضائيه برگزار كرديم كه كارگروه دو روزه بود كه يك 
بخش از اين كارگروه ها به بحث پيشگيرى از جرائم و قصور پزشكى اختصاص 

داشت.
وى در ارتباط با لغو پروانه مطب پزشكان متخلف در كشور، توضيح داد: لغو 
پروانه بر اساس تصميم سازمان نظام پزشكى، به استان ها تفويض اختيار شده 
است. بنابراين، آمار كشورى در ماه هاى بهمن و اسفند آماده مى شود.رييس 
كل سازمان  نظام پزشكى ايران در واكنش به ضرورت تشكيل پليس  پزشكى 
در كشور، اظهارداشت: مطلقا نيازى اين نوع پليس نيست. زيرا، ميزان خطا در 
جامعه پزشكى بسيار ناچيز است.  به طورى كه تعزيرات استان تهران، آمارى 

كه در حوزه پزشكى داده با آمار سازمان نظام پزشكى خيلى نزديك  است.

اهميت پوست پرتقال و موز

رييس نظام پزشكى مطرح كرد؛

تشكيل «پليس پزشكى» 
منتفى است

بيشتر بدانيم

ــرايط پوشش بيمه  ــت در انتقاد دوباره از ش وزير بهداش
درمانى در كشور، تاكيد كرد: بخشى از پولى كه مردم و به 
ويژه كارگران در بخش درمان پرداخت مى كنند در بخش 

هاى مستمرى و بازنشستگى هزينه مى شود.
دكتر سيدحسن هاشمى در سفر به يكى از محروم ترين 
نقاط كشور از نظر بهداشتى و درمانى در استان سمنان، 
گفت: به رغم كمبودها در تجهيزات و تعداد پزشك اگر در 
گذشته توزيع مناسبى صورت مى گرفت شاهد بى عدالت 

در سالمت نبوديم.
ــفانه منابع زيادى كه در گذشته  وى تصريح كرد: متاس
ــالمت و پيشگيرى شود در  مى توانست صرف حوزه س
حوزه هاى ديگرى هزينه شد اما خوشحاليم كه در قالب 
طرح تحول نظام سالمت توانستيم بخشى از اين آرزو را 

محقق كنيم.
هاشمى افزود: الزم است تا از طرح تحول و دستاوردهاى 
آن مراقبت كنيم كه آسيبى به آن وارد نشود در عين حال 
نيز حلقه هاى ديگر اين طرح به تدريج تكميل مى شود 
و ضرورى است تا همه مسئوالن و دستگاه ها به نيازهاى 
ــتى و درمانى مردم كه از نان شب واجب تر است  بهداش

توجه ويژه نشان دهند.
وزير بهداشت با بيان اينكه اميدواريم افرادى كه تريبون 
دارند به صورت منصفانه نقد كنند، افزود: منتقدان بايد 

ــكالت و  در مناطق محروم و مرزى حضور يابند و از مش
گرفتارى هاى مردم آگاهى پيدا كنند و اينگونه نباشد كه 

در تهران بنشينند و نقد كنند.
هاشمى در خصوص پرداخت حق بيمه توسط مردم اين 
منطقه و عدم بهره مندى از خدمات درمانى، خاطرنشان 
كرد: متاسفانه بخشى از پولى كه مردم و به ويژه كارگران 
ــد در بخش هاى  ــى كنن ــان پرداخت م در بخش درم

مستمرى و بازنشستگى هزينه مى شود.
وزير بهداشت ادامه داد: بعضى از مجموعه هاى حمايتى 
و اجتماعى اگر در مسير بنگاه دارى حركت نمى كردند 
شاهد شرايط متفاوتى از نظر دسترسى مردم به خدمات 
درمانى بوديم و به قول قديمى ها ماهى را هر وقت از آب 

بگيريد تازه است بنابراين ما به گذشته توجهى نداريم.
هاشمى گفت: طبق قانون منابعى كه مردم و دولت براى 
ــد در يك صندوق تجميع  درمان پرداخت مى كنند باي
ــود از سوى ديگر نيز  ــود و در محل ديگرى هزينه نش ش
بايد در بودجه عمومى بيمه ها را تقويت كرد تا مشكالت 

مردم كاهش يابد.
ــالمت  ــت با بيان اينكه طرح تحول نظام س وزير بهداش
ــت،  ــط مردم اس ــاب دكتر روحانى توس محصول انتخ
ــرح كمك ها و حمايت  افزود: مجلس و دولت در اين ط
ــتند چرا كه اين طرح بزرگ و ملى است  هاى خوبى داش

بنابراين اگر همه جانبه فكر نكنيم و به پيشگيرى و درمان 
ــت هاى ما متناقض  ــته باشيم سياس مردم توجه نداش
ــمى ادامه داد: به عنوان نمونه چندين  خواهد بود. هاش
سال است كه عنوان مى شود پرداخت يارانه به اين صورت 
اشتباه و به ضرر اشتغال و توسعه است اما در زمان تصميم 

گيرى گرفتار حاشيه ها مى شويم.
وزير بهداشت با بيان اينكه در گذشته در روستاها پزشك 
ــت و... وجود نداشت، افزود:  خانواده، بهورز، خانه بهداش
ــكان، ماماها و بهورزان حضور دارند  در حال حاضر پزش
اما در خدمات تخصصى نظير دندانپزشكى به دليل عدم 
ــكالت زيادى وجود  ــا، در تهران نيز مش حمايت بيمه ه

دارد. 
ــود در كاروان نورآوران  ــمى در خصوص حضور خ هاش
سالمت، يادآور شد: من هر سه ماه يكبار بايد حضور پيدا 
كنم و اين مجموعه براى خود قوانين خاصى دارد اما در 
ــته به دليل گرفتارى كمتر، حضور پررنگ ترى در  گذش
كاروان نورآوران سالمت داشتم و به تعداد محدود عمل 
ــا حضور در اين  ــك روز اكتفا نمى كردم ام جراحى در ي

مجموعه بسيار آرام بخش و لذت بخش است.
وزير بهداشت در پايان در پاسخ به اين سئوال كه دستاورد 
ــد: بهترين پاداش و  ــفر چيست، يادآور ش شما از اين س

دستاورد براى من دعاى خير مردم است.

ــت به نوعى كه از درمان انواع بيمارى ها تا   خواص آويشن بسيار گسترده اس
ــتفاده كرد. اين گياه دارويى  ــت و مو مى توان از آن اس سالمت و زيبايى پوس
بهترين درمان براى عفونت هاى تمام قسمت هاى بدن است. آويشن يكى از 

گياهان پرخاصيت دارويى است كه از زمان هاى قديم مصرف آن به شيوه هاى 
مختلف براى درمان انواع بيمارى ها توصيه شده است. اين گياه علفى و معطر، 
داراى خواص دارويى بسيارى است و از آن در صنايع غذايى ، دارويى، بهداشتى 

و آرايشى استفاده متنوعى مى شود. 
تاثير مثبت آويشن بر درمان انواع بيمارى ها

خواص فوق العاده و بسيار آويشن:
محمد زكرياى رازى معتقد است آويشن نفخ شكن، موجب حرارت بدن و هضم 
غذا است. آويشن به عنوان گياهى ضدعفونى كننده شناخته شده است. محلول 
ــد در درمان عفونت لثه موثر است و  ــوى دهان كه حاوى آويشن باش شستش
ــدان ها نيز به كار  ــويه ها، خمير دن به همين دليل براى تهيه برخى از دهانش

مى رود.
ــم  ــيت و آس ــن در درمان بيمارى مجارى تنفس فوقانى از قبيل برونش آويش

تاثيرات مفيدى دارد و براى معالجه سرفه و گلودرد استفاده مى شود.
جوشانده آويشن براى درمان اسهال و پيچش روده بسيار توصيه مى شود.

 چاى دم كرده آن را نيز براى درمان عفونت گوش ميانى، نفخ و تهوع استفاده 
مى كنند.

افرادى كه دچار گرفتگى و دردهاى عضالنى و مفصلى به خصوص روماتيسم 
هستند  حمام آويشن براى شان بسيار مفيد است. 

 آويشن يكى از بهترين داروهاى گياهى براى تقويت اعصاب، درمان افسردگى، 
خستگى و بى خوابى مفيد است و مصرف آن موجب كاهش فشارخون و چربى 

خون مى شود.
 آويشن ضدتشنج و ضد صرع و ضد نفخ بوده و براى تقويت بينايى و معده هم 

مفيد است.
ــم، رفع تنگى نفس و سرفه و  ــنتى از اين گياه به عنوان ضد اسپاس در طب س
ــرماخوردگى،  ــيت، عفونت ريه، س ــوء هاضمه ودرمان سياه سرفه، برونش س

آنفلوآنزا و براى درمان نفخ و گرفتگى هاى عضالنى استفاده مى شود. 
ــن داراى اثرات ضدقارچى و ضدباكتريايى قوى است و اين خاصيت به  آويش

دليل وجود تيمول و كارواكرول در اسانس اين گياه است
ــررا با محلول رقيق اسانس  براى درمان و كاهش ريزش مو كافيست موى س
آويشن شستشو دهيد تا سبب افزايش جريان خون در پوست سر و قوى شود 

و از ريزش مو جلوگيرى كند. 
ــروز آلبومين در ادرار  ــرا باعث ب ــن نبايد زياده روى كرد زي در خوردن آويش

مى شود. همچنين مصرف آن براى زنان حامله و باردار توصيه نمى شود.
در التهاب  حنجره و لوزه ها و براى درمان آفت به صورت غرغره كردن استفاده 
شود. براى اين منظور، يك استكان از پودر گياه را در چهار استكان آب جوش 
آهسته به مدت 20 دقيقه جوشانيده و پس از صاف كردن، براى شست وشوى 

دهان استفاده شود.
يك دمنوش عالى براى درمان بسيارى از بيمارى ها

اگر 10 گرم اويشن را در يك ليتر آبجوش دم كرده و با كمى عسل به بيماران 
ــياتيك و خونريزى هاى  مبتال به تنگى نفس و كليه و مثانه و درد مفاصل و س
رحم و ترشحات غير طبيعى زنان بدهيد در دفع بيمارى آنها موثر واقع خواهد 

شد.
مصرف آويشن براى اين افراد ممنوع است

ــن يا عصاره آن در  ــت كه مصرف زياد آويش ــده اس در بعضى منابع اشاره ش
دوران باردارى مى تواند احتمال سقط جنين را افزايش دهد. بنابراين توصيه 
ــاه خوددارى  ــت از مصرف اين گي ــت كه خانم هاى حامله بهتر اس ــده اس ش

كنند.
مطالعات نشان مى دهد كه  آويشن مى تواند روند انعقاد خون را با تاخير مواجه 
كند. بنابراين كسانى كه قرار است تحت عمل جراحى قرار بگيرند،  از دو هفته 

قبل از عمل جراحى، نبايد آويشن استفاده كنند. 

خواص آويشن براى سالمت و درمان 
انوع بيمارى ها

كوهنوردى يكى از ورزش ها يى است كه عالوه بر استفاده از فوايد 
بسيار آن براى سالمت جسم ، به دليل حضور در طبيعت از فوايد 

روانى آن نيز مى توان بهره مند شد.
ــورها  ــيارى از كش ــت كه در بس كوهنوردى از فعاليت هايى اس
ــد،  ــى مطرح باش ــته ورزش ــه عنوان يك رش ــش از آن كه ب بي
ــت بدانيد در  ــوب شده و جالب اس يك فعاليت تفريحى محس
بسيارى از كشورها فدراسيونى به عنوان فدراسيون كوهنوردى 
وجود ندارد. اين فعاليت مفرح و لذت بخش به عنوان بخشى از 
فعاليت هاى روزهاى پايانى هفته براى بسيارى از مردم محسوب 
ــتى و نشاط راهى دلپذيرتر  مى شود. براى دست يابى به تندرس
ــاى نزديك  ــه ها و كوه ه ــى در تپ ــوردى آرام و طوالن از كوهن
ــوص اينكه هزينه ى  ــكونى وجود ندارد. به خص منطقه ى مس
ــت.از طرفى محيط هاى  ــى الزم نيس زيادى براى چنين ورزش
ــه در تپه ها  ــه در كوه ها و چ ــت و آب ، چ طبيعى و پر از درخ
ــم و روح انسان) به طور حتم بر روى تمام ارگان هاى بدن (جس
ــتگى كمتر تاثير مطلوب  ــترو خس به منظور كار و فعاليت بيش
ــى بايد تمرينات  ــردارى از اين ويژگ دارد.براى حداكثر بهره ب
كوه پيمايى را به طور منظم انجام دهيم در غير اين صورت بدين 

مقصود نخواهيم رسيد.
كوهنوردى مى تواند به صورت راهپيمايى، كوه روى، كوهپيمايى 

و صعود به قلل مختلف و يا صخره نوردى انجام گيرد.
فوايد كوه پيمايى و كوهنوردى

كوه نوردى و يا كوه پيمايى مانند هر ورزش ديگرى يراى درمان 
ــارى ها مفيد  ــيارى از بيم ــگيرى و كنترل بس و همچنين پيش
ــرايط محيطى كه اين ورزش مى طلبد،  ــت كه با توجه به ش اس
ــب تر و جذاب تر مى كند.تعدادى از فوايد  ــيار دلچس آن را بس

جسمى و روانى اين ورزش دلپذير را مورد بررسى قرار داده ايم.
بهبود عملكرد مويرگ هاى بدن

مويرگ هاى بدن در شرايط عادى و در موقع استراحت به مقدار 
ــتند ولى در حين  ــان باز و فعال هس 15درصد ظرفيت خودش
كوه نوردى مويرگ ها 95درصد فعال مى شوند ، چون اكسيژن 
ــه نقاط مختلف  ــق مويرگ ها ب ــورد نياز بدن از طري و غذاى م
ــدن و فعال تر شدن مويرگ ها ،  بدن مى رسد، بنابراين با باز ش
ــرعت بيشترو كيفيت سودمند تر به  مواد غذايى و اكسيژن با س

مغز و عضالت و احشاى داخلى بدن مى رسد .
پيشگيرى و كنترل ديابت:

در موقع كوه نوردى ، متابوليسم ( سوخت و ساز ) مواد شناور در 
خون مانند قند ، كلسترول ، پروتئين ها و اسيد اوريك به بهترين 
وجه صورت مى گيرد و در نتيجه سوخت و ساز كامل خون از ابتال 

به بيمارى قند نيز جلوگيرى مى كند .
كاهش وزن و چربى بدن :

در موقع فعاليت ورزشى و بخصوص در كوه نوردى ، كالرى مورد 
نياز بدن به 3 برابر افزايش پيدا مى كند. بدن براى تامين كالرى 
مورد نياز خود به اجبار چربى هاى ذخيره شده را مى سوزاند و 
به مصرف مى رساند ، از طرفى در موقع فعاليت ورزشى ، انسان 
به شدت عرق مى كند و مقدارى از چربى هاى زير پوست در اثر 
ــوند. كوهنوردى منظم در كنار يك  تعريق شسته و دفع مى ش
برنامه صحيح غذايى مى تواند يكى از موثرترين راه هاى الغرى 

باشد چون باعث مى شود چربى بسوزانيد.
آرامش روانى

ــكالت زندگى  قرار گرفتن در دل طبيعت و فراموش كردن مش
عادى يكى از جذابيت هاى كوهنوردى است. زيبايى و سكوتى 
كه طبيعت به انسان هديه مى كند باعث آرامش روحى و برطرف 
شدن تنش هاى روزمره از ذهن مى شود. پيشروى به سوى قله 
باعث مى شود گرفتارى ها هر لحظه كوچك تر و فرصت ها بزرگ 

تر به نظر برسند.
افزايش اعتماد به نفس

به پايان رساندن كوهنوردى يعنى رسيدن به هدف، مواجه شدن 
با ترس ها و غلبه بر رقيب قدرتمندى مثل طبيعت. همه اينها در 

انتها حس پيروزى را در فرد ايجاد مى كنند.
خواب راحت

ــى بدن كمك مى كند و  كوهنوردى به تنظيم ريتم هاى طبيع
باعث خواب راحت تر مى شود.

خون رسانى و افزايش قدرت عضالت:
در موقع كوه نوردى مقدار خون موجود در عضالت بدن 20 برابر 
افزايش پيدا مى كند و پر خون شدن عضالت باعث مى شود كه 

غذاى بيشترى به عضالت برسد و عضالت قوى تر بشوند.
تقويت دستگاه تنفسى

هنگام كوهنوردى، نياز فراوان بدن به اكسيژن باعث افزايش زياد 

تبادالت ريوى مى شود. اين مساله به صورت نفس هاى عميق 
ــود كه حجم و ظرفيت  و افزايش تعداد ضربان قلب ظاهر مى ش

شش ها را باال مى برد.
تنظيم فشار خون

كوهنوردى آرام و طوالنى موجب اتساع رگ هاى خونى و باعث 
كاهش مقاومت رگ ها و كاهش فشار خون مى شود.

پيشگيرى از پوكى استخوان
كوهنوردى آرام و طوالنى يكى از بهترين فعاليت ها براى افزايش 

تراكم استخوانى است.
بهبود عملكرد دستگاه گوارش

با كوهنوردى، گوارش آسان تر و اشتها بيشتر مى شود. همچنين 
ــرى مى كند. به  ــع مواد زائد در بدن جلوگي كوهنوردى از تجم
افرادى كه دچار يبوست هستند توصيه مى شود با برنامه منظم 

كوهنوردى آرام و طوالنى خود را از اين ناراحتى خالص كنند.
چه كسانى بدون مشورت با پزشك، نبايد به كوه بروند؟

ــاى عضالنى،  ــى عروقى، بيمارى ه ــكالت قلب مبتاليان به مش
ــيب ديده.  ــان آس ــتخوانى و مفصلى. افرادى كه زانوهاى ش اس
ــار  مبتاليان به صرع (بدون همراه) و به طور كلى افرادى كه فش
ــدن بيمارى شان  ــى از كوهنوردى باعث وخيم تر ش بدنى ناش
مى شود، نبايد بدون مشورت پزشك كوهنوردى سنگين انجام 
ــت كه برخى از پزشكان تعدادى از  دهند. البته اين در حالى اس

ــا راه پيمايى و كوه پيمايى  مبتاليان به ناراحتى هاى قلبى را ب
ــبك و دويدن هاى آرام و طوالنى مداوا كردند زيرا كه  آرام و س
ــى كه به طور مداوم منظم انجام گيرد  چنين برنامه هاى ورزش
كار سيستم قلبى و عروقى را بهبود مى بخشدو باعث قوى شدن 
عضالت و عروق قلب از نظر فيزيولوژيكى مى شودو جريان خون 

را به وسيله انقباضات بسيار نيرومند مى شود.
توصيه هاى مفيد در كوهنوردى

كشور ايران با داشتن كوه هاى سر به فلك كشيده از استعدادهاى 
خدادادى براى ورزش كوهنوردى برخوردار است.امروزه ورزش 
كوهنوردى به عنوان يك ورزش رسمى مورد توجه جوانان است. 
ــار مختلف مردم كه براى  ــاير اقش براى اين كه كوهنوردان و س
استفاده از هواى پاك كوهستان به اين مناطق عزيمت مى كنند 
صعود خوب و موفق داشته باشند الزم است هنگام كوهنوردى 

نكاتى را رعايت كنند.
ــيد كوهنوردى با پياده روى و تپه نوردى  -به خاطر داشته باش
ــت بلكه يك ورزش كامال  تفاوت داشته و صرفا يك تفريح نيس

جدى و تكنيكى ولى توام با تفريح است.
-وسايل و تجهيزات و البسه مناسب و استاندارد كه متكى به سال 
ــده اند تهيه كنيد و كاربرد صحيح و  ها تجربه عملى طراحى ش

فنى آن ها را فرا گيريد.
-هيچ گاه تنها اقدام به انجام اين ورزش نكنيد و هميشه به طور 
گروهى اقدام به كوهنوردى كنيد كمتر كسى است كه در زمان 

كوهنوردى به نحوى احتياج به كمك پيدا نكند.
ــه با راهنمايى و  -اصول كوهنوردى را از پايه فراگيريد و هميش

ارشاد يك مربى يا كوهنورد اقدام كنيد.
تغذيه در كوهنوردى

در حين كوهنوردى به طور معمول پوشاك زيادى پوشيده و در 
برخى موارد كوله پشتى هايى با فرد حمل مى شود. اين وضعيت 
ــزان تعريق در فرد  ــش انرژى مصرفى و افزايش مي موجب افزاي
ــود در حين كوهنوردى  ــود. به همين دليل توصيه مى ش مى ش
ــيد تا در مواقع لزوم با نوشيدن  يك بطرى آب همراه داشته باش
ــد. در واقع  ــات را تأمين كني ــه اى از آن، نياز خود به مايع جرع
مهم ترين دغدغه و نگرانى در حين كوهنوردى، تأمين مايعات 
است و احساس ضعف و گرسنگى كمتر به سراغ افراد مى آيد، اما 
بهتر است يك ماده غذايى كه مقدار كربوهيدرات آن زياد است 
(نظير موز، يك بُرش كيك اسفنجى خانگى، آب ميوه طبيعى، 
تعدادى بيسكويت، مقدارى كشمش يا مغز دانه هايى نظير بادام 

و پسته) همراه داشته باشيد. 
ــت دارد كه  ــى از آن جهت اهمي ــتن اين مواد غذاي همراه داش
در موارد احساس ضعف يا افت قندخون بتوان از اين مواد غذايى 
استفاده كرد. البته بهتر است زمان كوهنوردى خود را به زمانى 
ــژه زياده روى در مصرف آن ها تبديل  براى صرف تنقالت و به وي

نكنيم.
ــه از فوايد كوهنوردى  ــابقه كوهنوردى نداريد، براى آنك اگر س
برخوردار شده و از عوارضى نظير دردها و گرفتگى هاى عضالنى 
و يا مفصلى جلوگيرى كنيد، در برنامه غذايى روزانه خود مصرف 
منابع غذايى ويتامين C، ويتامين E و كلسيم را افزايش دهيد و 

از مصرف ماهى غفلت نكنيد.

ورزشى مفيـد بـراى جسـم و روان

انتقاد مجدد وزير بهداشت ؛

بخشى از پول درمان بيمه شدگان 
جاى ديگرهزينه مى شود
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داستان تاریخی

گردشگری

عبدالملك بن مروان ، در جوانی زندگی آرامی داشت و نسبت به مردم، 
دلس��وز و مهربان بود . پیش از آن كه به س��لطنت برس��د ، پیوسته در 
 مس��جد به س��ر می برد و به تالوت قرآن می پرداخت ؛ چندان كه او را 

» كبوتر مسجد « نامیدند .
وقتی خبر خالفت به او رسید ، مشغول تالوت قرآن بود ، آن را كنار نهاد و 

گفت : » اینك ، زمان جدایی من از تو فرا رسیده ، خداحافظ ! «
او هرگز گمان نم��ی كرد روزی زمامدار كش��ور پهناور اس��الم ش��ود 
 و سرنوش��ت میلیون ها انس��ان را در دس��ت گی��رد . گذش��ت زمان و 
دگرگونی های پیش بینی نشده ، اوضاع را به سود او تغییر داد . پدرش، 
كه روزی فرماندار مدینه بود ، در اثر پیش��امدهایی به خالفت رس��ید و 

عبدالملك ، همان جوان مهربان ، به والیت عهدی منصوب شد .
چن��د ماهی بیش نگذش��ت كه مروان مس��موم ش��د و از دنی��ا رفت و 
عبدالملك بر جایش نشس��ت .آرزوه��ای درونی و ش��هوت خفته اش 
 بیدار ش��دند و میدان پهن��اوری برای تاخ��ت و تاز به دس��ت آوردند . 
تا دیروز ، وجدان اخالقی ب��ر روح عبدالملك فرمان می راند و به همین 
 دلیل از كارهای غیر انس��انی پرهیز می كرد . اما امروز ، كه ش��عله های 
 خانمان س��وز ش��هوت مال و مقام ، زبانه كش��یده بودند ، از عبدالملك 
چهره ای س��اختند كه گویی هیچ گاه در نهاد او ، وجدانی نبوده است . 
از این رو، خود و كارگزارانش ، با كمال خش��ونت و بی رحمی دست به 

خونریزی و آدمكشی می زدند .
 در تاری��خ آم��ده اس���ت : هنگام��ی ك��ه یزی��د ب��رای كش��تن 
عبداهلل بن زبیر ، سپاهی به مكه فرستاد ، عبدالملك، همان جوان مهربان 
 و با عاطفه، می گفت : » پناه بر خدا ، مگر كسی به حرم امن الهی لشكر 

می كشد؟! «
اما وقتی خ��ود زمام حكومت را به دس��ت گرفت ، لش��كری گران تر به 
فرماندهی حج��اج بن یوس��ف ، جنایتكار مع��روف ، به مكه فرس��تاد. 
 حجاج گروهی ب��ی ش��مار از م��ردم را در ح��رم خداوند كش��ت تا بر

عبداهلل بن زبیر دس��ت یافت . س��رش را برید و برای عبدالملك به شام 
فرستاد و پیكر بی سرش را به دار آویخت .

عبدالملك می گفت : » من از كشتن یك مورچه ناتوان مضایقه داشتم و 
اینك كه حجاج ، گزارش قتل مسلمانان را برایم نوشته ، كمترین اثری 

در من پدید نمی آورد .«
 روزی زه��ری – از دانش��مندان آن زم��ان – ب��ه عبدالمل��ك گفت : 

» شنیده ام شراب می خوری ؟ «
 گف��ت : آری به! به خ��دا س��وگند ، هم ش��راب می نوش��م و هم خون 

مردم را ! «

كاروانسرای مش��یرالملك در ضلع شرقی میدان مركزی ش��هر برازجان در 
استان بوشهر قرار دارد.

این كاروانسرا در سال 1250 شمس��ی به فرمان حاج میرزا ابوالحسن خان 
مشیرالملك با هزینه ای معادل 40 هزارتومان ساخته شد.

معم��ار این س��اختمان حاج محمد رحیم ش��یرازی س��ازنده پل مش��یر و 
كاروانسرای دالكی است كه به طرز ماهرانه ای اقدام به ساخت این بنا به سبك 

معماری زندیه كرده است.
عمده مصالح تشكیل دهنده این كاروانسرا سنگ، گچ و ساروج است و در كف 

آن، از تخته سنگ های بزرگ تراشیده شده، استفاده شده است.
بام كاروانس��رای مش��یرالملك نیز با س��نگ پهن تراشیده ش��ده مفروش 
ش��ده بود كه به هنگام بارندگ��ی آب باران به وس��یله ناودان های س��نگی 
 كه به ط��رز جالبی تعبی��ه ش��ده بودند ب��ه بی��رون از كاروانس��را هدایت 

می شد.
در دیوار ضلع غربی كاروانسرا درب ورودی بسیار بزرگی از جنس چوب قرار 

دارد كه راه ورودی اصلی به حیاط كاروانسرا بوده است.
در همین ضلع طبقه دوم كاروانسرا وجود دارد كه به شاه نشین معروف است. 

در جلوی شاه نشین یك تراس نسبتاً وسیع رو به خارج وجود دارد.
در دو طرف این شاه نشین راه پله هایی وجود دارد كه پشت بام كاروانسرا را به 
محوطه دیگری كه اندرون كاروانسرا و مخصوص زنان و كودكان بوده است 

وصل می شود.
این بنا مثل سایر كاروانسرا های دیگر دارای 4 برج مرتفع است. مساحت كل 

بنا 7000 متر مربع با زیر بنایی در حدود 4200 متر مربع می باشد.
كاروانسرای مشیرالملك مجموعاً دارای 68 باب اتاق و حجره بوده كه به دلیل 

تغییر كاربری آن در دوره های بعدی تعداد اتاق ها كم یا زیاد شده اند.
از این بنا تا سال 1300 شمسی به عنوان كاروانسرا استفاده می شد كه به دلیل 
واقع شدن شهر برازجان بر سر راه تجارتی شیراز به بوشهر مكانی مناسب جهت 

استراحت كاروانیان بوده است.
 از س��ال 1300 شمس��ی ك��ه قش��ون نظام��ی ب��ه برازج��ان وارد ش��د 

این كاروانسرا محل مناسبی برای استقرار نظامیان شناخته شد.
از سال 1335 با تغییرات و تعمیراتی، این بنا در اختیار شهربانی قرار گرفت 
كه از آن به عنوان زندان استفاده می شد. به همین دلیل به دژ برازجان معروف 
شد. این بنا سال 1377 با پیگیری های مكرر مدیریت میراث فرهنگی بوشهر 
به دلیل اهمیت و ارزش آن تخلیه شد و در جهت كاربری فرهنگی و هنری این 

اثر تاریخی، مرمت های الزم روی آن صورت گرفت.
كاروانسرای مشیرالملك در سال 1362 به شماره 1638 در فهرست آثار ملی 

كشور به ثبت رسید.

جوانی یك حاكم

كاروانسرای  مشیرالملك

در چنین روزی

 رحلت آیت  اهلل » میرزا حبیب اهلل 
مدرس عسكري اشتهاردي« 

عملیات كوچك نصر 9 
توسط نیروي زمیني ارتش 

 خروج نیروهاي انگلیسي 
از خلیــج  فارس 

 آیت اهلل میرزا حبی��ب اهلل عس��كري اش��تهاردي در حدود س��ال 1271 ش 
)1310 ق( در اش��تهارد به دنیا آمد و دروس مقدمات را در زادگاه خود سپري 
 كرد. وي س��پس براي ادامه تحصیل راهي نجف ش��د. آیت اهلل اشتهاردي در 
سي س��الگي، پس از اخذ اجازه اجتهاد، بنا به خواست آیت اهلل سید ابوالحسن 
اصفهاني، راهي حوزه سامرا شد و به تدریس سطوح عالي و درس خارج مشغول 
شد؛ به طوري كه در س��امرا به عنوان یكي از مدرسان عالي مقام حوزه شهرت 
یافت. وي بیش از س��ي س��ال در این حوزه به درس و بحث اش��تغال داشت و 
شاگردان برجسته اي نظیر حضرات آیات: س��ید شهاب الدین مرعشي نجفي، 
سید علي شاهرودي، سید عبدالرضا شهرستاني و عالمه سید مرتضي عسكري 
و... پرورش داد. این عالم وارسته، برخالف داشتن مقام علمي واال و امكان جهت 
عزیمت به نجف و به دست گرفتن موقعیت مرجعیت، در سامرا باقي ماند و به 

این حوزه، رونق بخشید. 
آیت اهلل اشتهاردي در س��ال هاي آخر حیات تصمیم گرفت تا ساكن قم شود، 
هرچند كه در این میان به اش��تهارد نیز مسافرت مي كرد. س��رانجام این عالم 
بزرگوار پس از مدتي س��كونت در ق��م و پس از مدت��ي بیم��اري، در اول آذر 
1332 ش برابر ب��ا 24 ربیع الثان��ي 1373 ق در 62 س��الگي دار فاني را وداع 
گفت وپس از تشییع با ش��كوه و حضور علمایي نظیر آیات عظام: سیدحسین 
 بروجردي و س��یدمحمدرضا گلپایگاني و امام خمیني)ره( و اقامه نماز توسط 

آیت اهلل بروجردي، در قبرستان شیخان قم به خاك سپرده شد.

عملیات نصر 9 در اول آذر سال 1366 با رمز مبارك یا موالي متقیان در منطقه 
عملیاتي حاج عمران توسط رزمندگان نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي 
ایران با هدف آزادس��ازي دامنه جنوبي ارتفاعاِت معروف به تپه ش��هدا به اجرا 

درآمد.
 دش��من به خاطر كوهس��تاني بودن منطقه نتوانس��ت از امكانات زرهي خود 
اس��تفاده كند و ناچار با به جاي گذاش��تن بیش از چهار هزار كش��ته و زخمي 
و یكصد اس��یر، به عقب رانده ش��د. پس از این عملیات، موقعیت رزمندگان با 
دفع پاتك هاي دش��من تثبیت ش��د و با حضور بر ارتفاعات منطقه، بر قسمت 
 وسیعي از خاك عراق مسلط ش��دند. در ادامه این عملیات، با سركوب تحركات 

بعدي دشمن وتحمیل 
ضرب��ات مج��دد ب��ه 
آن ها، تع��داد دیگري 
از نیروه��اي دش��من 
به اس��ارت درآمدند و 
قدرت پاتك از دشمن 
س��لب ش��د. بدی��ن 
ترتیب، تپه ش��هدا نیز 
از وجود دش��من بعث 

پاكسازي شد.

منطقه خلیج فارس طي سال هاي طوالني، محل حضور بیگانگان استعمارگر 
ب��ود و در این میان، انگلس��تان به عنوان اس��تعمار پیر، در ط��ول قرن هاي 
 متمادي، منطق��ه خلیج ف��ارس را محل تاخت و ت��از خود ق��رار داده بود. 
وقوع جنگ جهاني دوم، تغییر و تحول در عرصه روابط بین الملل، شكل گیري 
قدرت هاي جدید سیاس��ي، اعتراض��ات جهاني به مقوله اس��تعمار علني و 
اوج گیري قیام هاي اس��تقالل طلبانه باعث ش��د تا انگلس��تان به استعمار و 
 حضور علن��ي در مناطق جهان پای��ان دهد. در این میان، انگلس��تان ضمن 
به جا گذاشتن جاي پا در این مناطق، به آنها خودمختاري و سپس استقالل 
اعطا مي كرد. این امر در خلیج فارس به صورتي دیگر جلوه كرد. از یك طرف 
امریكا جایگزین انگلس��تان ش��ده بود و از س��وي دیگر، بحرین به تحریك 
انگلس��تان، َعلم اس��تقالل و جدایی از ایران برافراش��ته ب��ود. در این زمان، 
اس��تراتژي ایران بر مذاكره پیرامون جزایر سه گانه ابوموسي، تنب كوچك و 
تنب بزرگ قرار گرفته بود و پیش��نهادات مختلف دیگر از جمله غیرنظامي 
 كردن جزایر و یا اج��اره طوالني مدت آنها، مورد بررس��ي ق��رار مي گرفت. 
در این بین، انگلس��تان طي برنامه اي خروج از خلیج فارس را در 22 نوامبر 
1971م عملي كرد و مش��كالت مرزي و از جمله اختالفات ایران و اعراب را 
باقي گذاشت. یكي از نتایج برنامه ریزهاي انگلستان، دخالت سازمان ملل و 
همه پرسي مردم بحرین براي استقالل در 15 اوت 1971م، بود كه در نهایت 

به استقالل و جدایي بحرین از ایران منجر شد.

خاندان »آموزگار« تا پیش از فروپاشی رژیم شاهنشاهی، از 
مردان نامدار ایران بودند كه در مناصب و مشاغل مهم فعالیت 

می كردند.
حبیب اهلل آموزگار بزرگ خاندان آموزگار در 1269 متولد شد 
و در 1301 به علی اكبر داور نزدیك و بعدها با تیمور تاش و 

نصرت الدوله نیز همكار شد. 
حبیب اهلل در 1329 وزیر فرهنگ شد و پس از پایان كار دولت 

عالء رییس بانك عمران شد.
جمش��ید آموزگار یكی از فرزندان حبی��ب اهلل در 1302 در 
تهران متولد شد، پس از اخذ درجه دكترا از آمریكا در 1330 

به ایران آمد. 
او یك��ی از كارمن��دان بلندپای��ه س��ازمان اص��ل 4 بود كه 

آمریكایی ها تاسیس كرده بودند. 
جمشید آموزگار از نخستین تحصیلكرده های آمریكایی بود 
كه مقام باالیی در نظام سیاس��ی ایران گرفت و در 1334 به 

معاونت وزارت بهداری رسید.
وی یك دهه بعد و در 1344 وزیر دارایی ش��د و 8 س��ال در 
این منصب ماند و با موضوع نفت آش��نا و نماین��ده ایران در 

اوپك شد. 
او در 1353 به وزارت كش��ور رفت و همچنین سرپرس��ت 
 س��ازمان ام��ور اداری و اس��تخدامی ش��د و در 1355 
به جای امیرعب��اس هویدا دبیركلی حزب رس��تاخیز نیز به 
او رسید. او 17 سال وزیر بود و س��رانجام در 1356 نخست 

وزیر شد.

جهانگیر یكی دیگر از فرزندان حبیب اهلل آموزگار بود كه به 
آمریكا رفت و اقتصاد خواند و در 1340 دركابینه امینی ابتدا 

وزیر بازرگانی و بعد وزیر دارایی شد. 
 جهانگی��ر آم��وزگار پ��س از كن��اره گی��ری از دول��ت 
وزیر مختار اقتصادی ایران در آمریكا شد و در اواخر عمر رژیم 

گذشته به مقام سفارت اقتصادی نائل شد.

حبیب اهلل آموزگار بزرگ خاندان آم��وزگار در 1269 متولد 
ش��د و در 1301 به علی اكبر داور نزدی��ك و بعدها با تیمور 
تاش و نصرت الدوله نیز همكار ش��د. حبی��ب اهلل در 1329 
وزیر فرهنگ ش��د و پس از پایان كار دولت عالء رییس بانك 

عمران شد
كورس آموزگار نیز از فرزندان حبی��ب اهلل بود كه در 1307 

متولد و در رشته راه و ساختمان درجه مهندسی گرفت و به 
سازمان برنامه پیوست. 

او بعدها پیمانكار ساختمانی شد و در سال 1342 در كابینه 
حس��نعلی منصور معاون فنی وزیر آبادانی و مس��كن شد و 
بار دیگر در س��ال 1348، اما این بار در منص��ب وزیر در این 

وزارتخانه شاغل شد.
هوشنگ آموزگار یكی دیگر از فرزندان حبیب اهلل است كه در 
1300 متولد و از دانشگاه تهران لیسانس اقتصاد گرفت و به 
استخدام بانك ملی درآمد. وی بعدها به لندن رفت و كارآموز 
میدلز در رشته بانكداری شد. اما هوشنگ پس از برگشت به 
ایران به ریاست كتابخانه ملی برگزیده شد، او در سال 1334 
و پس از طی دوره فوق لیسانس به موسسه علوم اداری رفت 
و چند وقت نیز در روابط عمومی س��ازمان اوپك در اتریش 
فعالیت كرد و چند س��ال نیز از مدیران ارشد سازمان جلب 

سیاحان شد.
جمشید آموزگار از نخستین تحصیلكرده های آمریكایی بود 
كه مقام باالیی در نظام سیاس��ی ایران گرفت و در 1334 به 

معاونت وزارت بهداری رسید
این خاندان هر چند همه در مناصب مهم و حیاتی ایفای نقش 
كردند، اما به دلیل خدمت به نظام پهل��وی در زمین منافع 
شاهنشاهی بازی كرده و موجبات ضایع شدن حقوق مردم 
ایران را فراهم ساختند و در ظلم های بسیاری  با رژیم پهلوی 
هم دست و هم عقیده بوده و هستند. در واقع نام این خانواده 

سرشناس با ننگ در تاریخ ایران به ثبت رسیده است. 

 آنچه دوره س��لطنت آخرین پادش��اه قاج��ار را از 
دوره های پیش از آن متمایز می كند، تغییر شكل 
ساختار قدرت سیاسی ودگرگونی در برخی اوضاع  
سیاسی – اجتماعی است. دراین دوره، شاه برخالف 
 دوران های پیش��ین ب��ه دلیل كمی س��ن، نقش 
عم��ده ای در ه��رم ق��درت و تحوالت سیاس��ی 
 نداش��ت و نایب الس��لطنه به جای او ایفای نقش 

می كرد.
درس��ال 1288 احمدش��اه درحالی به جانشینی 
پدرش ) محمد علی شاه ( برگزیده شد كه هنوزبه 

سن قانونی نرسیده بود.
 ازای��ن رو، تقریبا تا ش��ش س��ال بعد كه رس��ما 
تاجگذاری كرد، نقش مستقیمی درعرصه سیاسی 
كش��ور ایفا نكرد و بیش��تر به انجام امور شخصی 
خویش مشغول بود؛ اما گویی این نقش ،  چندان هم 
برخالف میل او نبود، زیرا او پس از آن كه مستقیما 
مسوول اموركشورشد وسمت پادشاهی را به دست 
گرفت نیز، گرایش خود را به حاشیه نشینی وعدم 
مداخله درامورحفظ كرد. حتی ازوی نقل ش��ده 
كه گفته است من اصال برای این كار) پادشاهی ( 

ساخته نشده ام.
طرف��داران احمد ش��اه معتقدن��د ك��ه او اصوال 
ف��ردی دموك��رات من��ش وطرفدارمش��روطه 
ب��وده وبرای رعای��ت قان��ون اساس��ی، ازدخالت 
دراموركش��ورخودداری می ك��رد و مایل بود كه 
جریان ام��ور بر طب��ق قانون، و از س��وی مقامات 
 اجرایی كش��ور، ازقبیل نخس��ت وزی��ر و وزیران، 

به پیش رود.
ازسوی دیگر، مخالفان اومعتقدند كه عدم دخالت 
احمد شاه درمسائل اجرایی و دوری جستن وی از 
مواجهه با مشكالت، ناشی از روحیه محافظه كاری 
و بزدلی اش بوده اس��ت و وی بیش ازآنكه درصدد 
اعمال قدرت سیاسی برجامعه باشد، درپی انباشتن 
جیب خود ازطریق معامالت پرسود غالت وفروش 
مناصب و مقامات ایاالت مختلف به كسانی كه پول 
بیشتری بدهند، بوده است. حتی درجنگ جهانی 
اول و بروز قحطی درتهران، چونان محتكری طماع، 
می كوشیده تا گندم های موجود درانبارخویش را 

در بازار سیاه به قیمت هرچه باالتر بفروشد.
كاهش نقش احمدش��اه درتحوالت سیاسی این 

دوران ، معل��ول دالیل وعواملی اس��ت كه به آنها 
اشاره می شود :

1- كمی سن و ویژگی های شخصی شاه : 
گفته شد كه احمدشاه هنگام رسیدن به سلطنت، 
درعنفوان جوانی بود ودل مشغولی های دیگری، 
غیر از ام��ور مملكتی،  ب��رای خویش داش��ت. به 
عالوه،سرنوشت ذلت بارپدر را مشاهده كرده بود و 
 ازمداخله مستقیم درمسائل كشور، هراس داشت. 
ازای��ن رو، بیش��ترمایل بودكه نقش یك پادش��اه 
مشروطه، همچون پادشاهان كشورهای اروپایی، 

را ایفا كند.
2- تضعیف جایگاه ونقش شـاه درسـاخت 

قدرت: 
 به دلیل عملكرد مس��تبدانه ش��اهان پیش��ین، 
به ویژه محمدعلی شاه وسرانجام حقارت آمیزی 
كه گریبانگیر او ش��ده ب��ود، افكارعمومی جامعه 
نظرمساعدی نسبت به حضورفعال شاه درمسائل 
واموركشورنداشت وبیشتر، ایفای نقش تشریفاتی 

را از او انتظار داشت.
به ع��الوه، با پی��روزی مجاهدین بردربار، س��ران 
آنان وشخصیت های هوادارمش��روطه، درتهران 
حرف اول را می زدند ودرتم��ام تصمیم گیری ها 
 حضورموثری داش��تند. بنابراین، س��اخت قدرت 
تا حد فراوانی برهم خورده بود وكسانی درراس كار 
قرار گرفته بودند كه اساس��ا دل خوشی ازدستگاه 
س��لطنت نداش��تند ویكی ازاهداف مبارزه شان  
كمرنگ كردن جایگاه ونقش شاه درتصمیم گیری 

وسیاستگذاری بود. 
ازاین رو به تدریج ش��اهد تقوی��ت نقش وموضع 
نخس��ت وزیر و برخی از وزیران درساخت قدرت 
هستیم به گونه ای كه ویژگی محوریت وتصمیم 
گیرنده بودن ش��اه، محوش��ده وحتی درمواردی 
 اودرموضع اپوزیس��یون ش��خص نخس��ت وزیر
 ) ازجمل��ه س��یدضیاء الدی��ن طباطبائ��ی( قرار

گرفت.
3- افزایش دخالت قدرت های بیگانه :

درآن زم��ان دخالت دولت ه��ای روس وانگلیس 
درامورداخلی ایران پدی��ده جدیدی نبود وتازگی 
نداشت؛ وفقط شیوه وگس��تره آن تغییركرده بود. 
انعقاد قرارداد 1907 وتقسیم ایران به مناطق نفوذ 
اقتصادی روس وانگلیس، همچنین حضورفیزیكی 
 نیروه��ای دوكش��وركه ق��وای ق��زاق ونیروهای 
پلیس جنوب تلقی می ش��دند وبه توپ بس��تن 
مجلس توس��ط قزاقان تحت امر لیافوف روس��ی، 
عمده مداخالتی بود كه از زم��ان پیروزی نهضت 
مشروطه ازسوی نیروهای بیگانه انجام گرفته بود.

دراین زم��ان، به ویژه ب��ا بروزجن��گ جهانی اول 

وبا توج��ه به حضورسیاس��ی ونظام��ی نیروهای 
درگیردرای��ران، فش��ار و تاثیرعوام��ل خارجی بر 
 روند تحوالت ازحالت مقطعی وموردی گذشته و

به تدریج به عاملی تبدیل ش��د كه تمامی عوامل 
داخلی را تحت الشعاع قرار می داد . 

اگر تا آن موقع، دخالت قدرت های بیگانه، دست 
كم منوط به موافقت ش��اه وهماهنگی با بخش��ی 
ازنیروهای داخلی بود، اینك وجود شاه نیزنادیده 
گرفته می ش��د وحتی درمواردی باتهدید وی به 
ازدس��ت دادن تاج وتخت، ازانج��ام تصمیمات او 

جلوگیری می شد.
 دخال��ت مس��تقیم بیگان��گان درع��زل ونص��ب 
نخست وزیر و تعیین حكام مناطق مختلف كشور 
 وازآن باالتر، درتنظیم بودجه دول��ت مركزی و... 
به گون��ه ای آش��كار و حتی گاهی خ��ارج از ادب 

دیپلماتیك صورت می گرفت.
دولت و دربار از فرط احساس ضعف ودرماندگی، 
بیش��تر این درخواس��ت ها ومداخله های روس و 
انگلیس را می پذیرفتند و به ویژه شخص احمدشاه 
درمواردی ازجمله تعویض نخس��ت وزیر، ازسفیر 

روسیه استعالم می كرد.
دراین زمان،  میان سران مجلس ومشروطه خواهان 
نیزاختالف وچند دستگی بروزكرده بود و این بود 
كه آنان نیزاقدام جدی ای برای مقابله با این اوضاع 
رقت بارنمی توانستند انجام دهند. شاید یگانه اقدام 
چش��مگیرآنان، مهاجرت به كرمانش��اه وتشكیل 
دولت درتبعید بود، كه آن هم درواقع ازبیم حكومت 
فرمانفرما بود كه ازطرف��داران انگلیس ومتفقین 

شمرده می شد.
ازدیگرش��واهد فروپاش��ی اقتدار و قدرت پادشاه 
دراین برهه ازتاریخ ایران، روی كارآمدن وسقوط 
مكرردولت ها اس��ت. به گون��ه ای ك��ه ازابتدای 
س��لطنت احمد ش��اه تاكودتای اس��فند 1299 
ش��اهد تعویض نزدیك به ده رییس الوزرا وكابینه 
 هس��تیم وگاهی كابینه ای فقط چه��ار روز دوام 

می آورد.
حضور و سلطه نیروهای روس و انگلیس به حدی 
آشكاروگس��ترده بود كه حكومت ه��ای والیات 
 و ادارات شهرس��تان ه��ای مختلف نی��ز خود را، 
 بی��ش ازآنك��ه تاب��ع دول��ت مرك��زی بدانن��د، 

با سیاست های دودولت بیگانه تطبیق می دادند.
بدین ترتیب، به واسطه زمینه های داخلی، ازجمله 
دگرگونی درفرهنگ سیاسی وتضعیف مبانی سنتی 
اقتدار، ونیز افزایش فشارعوامل خارجی، همچون 
حضورفیزیكی نیروهای روس وانگلیس درشمال 
وجنوب كشور و اس��تیالی خارجیان برنیروهای 
به ظاهر ایران��ی ژاندارمری وقزاق و پلیس جنوب، 

همچنین دخال��ت های پنهان و آشكارس��فیران 
خارجی درامورداخلی، نظ��ام اداره جامعه به كلی 
 درهم ریخته وحیات سیاس��ی واقصادی كش��ور، 
گاه ب��ه طوركامل، به خط مش��ی ه��ا وتحركات 

كشورهای بیگانه گره خورده بود.
دراین موقع، دولت دراوج ناتوانی قرارداش��ت و با 
كمك های خارج��ی امورخود را به ط��ور روزمره 
می گذراند وحتی حقوق ماهیانه كاركنان خودرا 
ازمحل كمك های مالی دولت بریتانیا می پرداخت.

ازدیگرش��واهد فروپ��اش اقتدار و قدرت پادش��اه 
دراین برهه ازتاریخ ایران، روی كارآمدن وسقوط 
مكرردولت ها اس��ت. به گون��ه ای ك��ه ازابتدای 
س��لطنت احمد ش��اه تاكودتای اس��فند 1299 
ش��اهد تعویض نزدیك به ده رییس الوزرا وكابینه 
 هس��تیم وگاهی كابینه ای فقط چه��ار روز دوام 

می آورد.
درچنی��ن فضایی كودتای س��وم اس��فند 1299 
 صورت گرفت وپس ازیك دوره كوتاه س��ه ماهه، 
رییس الوزرای آن، سیدضیاء الدین، نیزبه سرنوشت 
همتایان پیش��ین خود گرفتارآمد وس��قوط كرد. 
دراین میان، به تدریج زمینه برای افزایش قدرت 
 رضاخ��ان میرپن��ج ،  فرمان��ده فوج ق��زاق فراهم 
می شد و او توانست با به كارگیری چندین عامل 
مختلف – ازجمله بی میلی احمد ش��اه به اعمال 
قدرت سیاسی، گرایش سیاست بریتانیا به تقویت 
دولت مرك��زی درای��ران به خاطره��راس ازنفوذ 
كمونیس��م،  بدنامی رج��ال سیاس��ی آن دوران 
وبیزاری مردم ازآنان، برخی توانایی های شخصی 
ناش��ی ازداش��تن روحیه نظامی، وازهمه مهم تر، 
خستگی جامعه ازتداوم تنش ونا امنی و بی ثباتی 
سیاس��ی – ازموقعیت اس��تفاده كند وخود را از 

نردبان قدرت باال بكشد.
برخالف عك��س العم��ل منفی مردم نس��بت به 
 دولت كودتا ونخس��تین اعالمی��ه رضاخان، كه با 
» حكم می كنم« شروع شده بود، جامعه به تدریج، 
درست یا غلط، به این نتیجه رسید كه مردآهنینی 
 را كه ب��رای ایج��اد امنیت وآرامش می جس��ت، 
یافته است، رضاخان به تدریج ازفرماندهی نظامی 
 صرف به مق��ام ه��ای سیاس��ی ) وزارت جنگ و 
ریاس��ت وزرا ( دس��ت یافت و پس ازمدت اندكی 
با ایجاد جو ارعاب و وحش��ت و خام��وش كردن 
صدای مخالفان، وبا تكی��ه بر پیروزی های نظامی 
درمقابل نهضت ها وحركت های مسلحانه گوشه 
وكناركش��ور توانس��ت باتوطئه وتهدید اكثریت 
نمایندگان، مجلس را به گونه ای باخود همراه سازد 
كه رای به انقراض سلسله قاجاریه و تاسیس سلسله 

پهلوی دهند.

خاندانی كه همه وزیر شدند

پادشاه 12 ساله ؛
مروری بر دوران پادشاهی احمدشاه 
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به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، دكتر رسول زرگرپور 
در جلسه پنج ساعته با مديران آب استان  ومعاون امور آب و آبفاي وزارت 
نيرو در خصوص مسائل مربوط تسريع در اجراي به طرح 9 ماده اي احياي 
حوضه آبريز زاينده رود اظهار داشت: اقدامات انجام شده در طول دو سال 
ــت و فعاليت هايي صورت گرفته  ــته معادل و يا بيش از 5-6 سال اس گذش

است كه در شرايط عادي 10 سال زمان مي برد. 
ــتاندار اصفهان تصريح كرد: در خصوص طرح 9 ماده اي احياي حوضه  اس
ــن است و هيچ حوضه اي  ــفاف و روش آبريز زاينده رود همه موارد كامال ش
شفافيت اين حوضه را ندارد.زرگرپور با تاكيد بر اينكه در حال حاضر شرايط 
ايده آل براي اتمام عمليات اجرايي اين طرح وجود دارد، افزود: حق آبه ها 
به صورت عدد و رقم ارائه شده است و در اليه اول نيز به اجرا در آمده است 

ــول زرگرپور ضمن  ــود .رس و بايد در اليه هاي بعدي نيز در نظر گرفته ش
درخواست ارزيابي طرح 9 ماده اي در شوراي عالي آب و اجراي مصوبات به 
طور دقيق، گفت: مردم اصفهان اجراي كامل طرح 9 ماده اي را در راستاي 
توقف كامل برداشت هاي غير مجاز تلقي مي كنند.وي به صندوق پرداخت 
خسارات كشاورزان اشاره كرد و افزود: همه مديران و مسووالن بايد دست 
ــكالت اين بخش برطرف شود.استاندار اصفهان  در دست هم دهند تا مش
خواستار همكاري بيشتر جهادكشاورزي در خصوص اجراي طرح 9 ماده اي 
احياي حوضه آبريز زاينده رود شد و گفت: بايستي ميزان پيشرفت اجراي 
ــود و عملكرد هر وزارتخانه  طرح 9 ماده اي در شوراي عالي آب ارزيابي ش

روشن گردد.
مدير ارشد استان در خصوص تسريع در اجراي طرح سد بهشت آباد تاكيد 
كرد و افزود: اجراي اين طرح از درخواست هاي چهار استاندار است كه در 
نامه اي به وزارت نيرو ارسال شد و تاخير دوساله آن مورد قبول نيست.وي با 
اشاره به سامانه دوم آبرساني به اصفهان بزرگ و اينكه سامانه موجود تامين 
ــتا را بر عهده دارد تاكيد كرد:  آب چهار ميليون نفر و 56 شهر و 300 روس
ــاني به اصفهان بزرگ بايد به صورت شبانه روزي  اجراي سامانه دوم آبرس
ــول زرگرپور با تاكيد براينكه همه ي مسووالن  پيگيري و تسريع شود.رس

ــائل  ذيربط بايد كمك كنند كه يك تحرك جدي در خصوص حل اين مس
ايجاد شود، گفت: اتفاقات و اقداماتي كه در خصوص زاينده رود در دو سال 
اخير صورت گرفته بي نظير بوده است.استاندار اصفهان به قطع آب تازه در 
ــاره كرد و افزود: وزارت نيرو بايد در يك پروسه زماني يك ماهه  صنعت اش
حق آبه هاي صنايع بزرگ را مشخص و به آن ها ابالغ كنند و اخذ خسارت از 
آنها بر اين مبنا باشد.استاندار اصفهان به برنامه توزيع آب زاينده رود اشاره 
ــاركت و همكاري نمايندگان كشاورزان در سيستم توزيع  كرد و افزود: مش
ــت كه كارها با جديت پيگيري شود.رسول زرگرپور به  ــده اس آب باعث ش
طرح احيا و تعادل بخشى منابع آب زيرزمينى اشاره كرد و افزود: مديريت 
استان دستورات الزم را در خصوص اينكه تاپايان امسال بيش از 700 چاه 
غير مجاز كه عمدتا در حريم و بستر رودخانه ها وجود دارد مسدود كنند و در 
بيش از هفت هزار نقطه برداشت نيز كنتور هاي هوشمند نصب كند تا بتوان 
ــت هاى مازاد جلوگيرى كرد را صادر نموده است.وي به عملكرد  از برداش
ــال اشاره كرد و افزود: در اين  استان اصفهان در هشت ماهه ي ابتداي امس
مدت 349 چاه غير مجاز مسدود شد و 687 كنتور هوشمند نيز نصب شده 
ــتاندار اصفهان تصريح كرد: عملكرد  است كه اصال راضي كننده نيست. اس
استان در مسدود كردن چاه هاي غير مجاز مطلوب بوده است ولي در نصب 

ــتري داشته باشد و در  كنتورهاي هوشمند وزارت نيرو بايد همكاري بيش
خصوص روش هاي تامين منابع مالي اجراي اين طرح اقدامات الزم را انجام 
ــه   دهد.رحيم ميداني، معاون امور آب و آبفاي وزارت نيرو نيز در اين جلس
گفت: اقدامات استاندار اصفهان به عنوان يك كارشناس بين المللي امور آب 
موجب توفيق در حوضه آبريز زاينده رود شده است و اين تجربه موفق دست 
مايه اي براي ديگر حوضه ها مي باشد.ميداني با اشاره به تذكرهاي استاندار 
اصفهان در خصوص اجراي كامل مصوبات طرح 9 ماده اي بر پيگيري جدي 
اين موضوع تاكيد نمود و آمادگي خود را در جهت تسريع در اجرايي شدن 

مصوبات و طرح موضوع در شوراي عالي آب اعالم كرد.
وي به لزوم تعادل بخشي در  آب هاي زيرزميني اشاره كرد و افزود: مديران 
ــتان هاي مختلف بايد در خصوص كنترل  برداشت آب زيرزميني و  در اس
ساماندهي آن تالش كنند.معاون امور آب و آبفاي وزارت نيرو قول مساعد 
داد كه در خصوص تامين منابع مالي براي اجراي طرح تعادل بخشي منابع 
ــد. ــته باش ــتان اصفهان داش آبي زيرزميني همكاري الزم را با مديران اس

ــاب و فاضالب هاي روستاهاي  گفتني است در اين جلسه در خصوص پس
ــورت گرفت و تصميمات  ــيه ي زاينده رود نيز بحث و تبادل  نظر ص حاش

الزم اتخاذ شد. 

خبر 

ــت براى دومين بار در بين 10  سازمان آتش نشانى اصفهان توانس
ــازمان آتش نشانى  ــانى برتر دنيا قرار بگيرد.مديرعامل س آتش نش
ــركت گاز ــوزى ش ــا اعالم اين خبر گفت: حادثه آتش س اصفهان ب

ــا گاز، يكى از بزرگ ترين و مهم ترين حوادث آتش سوزى در   ارس
سطح ملى و بين المللى بود كه اين سازمان توانست به خوبى آتش 

را مهار كنند.
ــپاد بهزاد بزرگزاد افزود: در آن حادثه هولناك كه مى توانست  آتش
فاجعه بزرگى را در شمال شهر اصفهان رقم بزند،150 تن گاز مايع 
ــار تنها يك مخزن،  ــرايطى قرار گرفته بود كه در صورت انفج در ش
تمامى مواد منفجر و تا شعاع چندين كيلومترى تمامى شهروندان و 

بناها تحت تاثير شعله هاى آتش قرار مى گرفتند.
ــال با حمايت شهروندان بار ديگر  وى عنوان داشت: اميدواريم امس
جزو سه تيم برتر قرار گرفته تا توانمندى آتش نشانان اصفهانى در 
آتش سوزى ارسا گاز براى كسب مقام نخست در هيات داورى مطرح 
شد.مديرعامل سازمان آتش نشانى اصفهان از شهروندان خواست تا 
با شركت در اين مسابقه و راي دادن به آتش نشانان، از اين حركت 

جسورانه وشجاعانه آنان حمايت كنند.
ــهروندان پس  ــن حمايت افزود:ش ــريح چگونگى اي بزرگزاد در تش
ــى 125vote.ir.www  با توجه به  ــانى اينترنت ــه به نش از مراجع
دستور العمل راهنماى نوشته شده در داخل صفحه،بر روى دكمه 

قرمز رنگ ثبت راى كليك كنند.
ــركت ارسا گاز يكى از حريق هاى  بنا بر اين گزارش،آتش سوزى ش
قابل توجه و بزرگ اصفهان بود كه آتش نشان هاى اصفهان توانستند 
ــانى در اين شهر  با كنترل و مهار اين حريق،از يك فاجعه بزرگ انس
جلوگيرى كنند.پس از اين حادثه شوراى اسالمى شهر اصفهان نيز 
در خصوص انتقال هرچه سريع تر شركت هاى گازى مستقر در شهر 

به خارج از شهرها مصوباتى صادر كرد.

براى دومين سال متوالى اتفاق افتاد؛

بيـن در  اصفهـان  نشـانى  آتـش 
 10 آتش نشانى برتر دنيا

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به اينكه توسعه صنعتى اصفهان را بايد با تامل 
ــت حداقل بايد  دنبال كرد، گفت: اگر امكان جابه جايى صنايع در اطراف اصفهان نيس

فيلترهاى دود و خروجى دودكش ها جدى گرفته شود.
ــاره به وضعيت آلودگى هوا اظهار كرد: قصه پر غصه آلودگى هواى  نوراهللا صلواتى با اش
اصفهان، قصه اى قديمى است كه اگر دقت كنيم اين امر قاتل نامرئى و خاموش  ساكنان 
ــل هم انتقال پيدا مى كند.وى افزود: بر اساس نظر  ــت كه حتى تا چند نس اين شهر اس
ــان عمر مردم اصفهان به دليل آلودگى هوا حداقل دو سال نسبت به  يكى از كارشناس

ديگر شهرها كمتر است.
ــهرمان يكى از آلوده ترين روزهاى  ــهر اصفهان با بيان اينكه ش عضو شوراى اسالمى ش
ــاخص آلودگى هوا در اين روز به 160  ــت، تصريح كرد: ش ــر گذاش پاييزى را پشت س
ــهرهاى  ــيد و اين موضوع اصفهان را همچنان در زمره ش ميكروگرم بر متر مكعب رس
آلوده معرفى كرد .صلواتى خاطرنشان كرد: البته با برنامه ريزى هاى انجام شده از سوى 
ــال 92 به 154 روز در سال 94 رسيد و  ــووالن تعداد روزهاى سالم از 48 روز در س مس
هواى ناسالم از 139 روز به 55 روز و هواى بسيار ناسالم از 29 روز به 7 روز كاهش يافت.

ــاخص منوكسيد كربن، دى اكسيد  وى اظهار كرد:  بر اساس آمار هفت ماهه امسال ش
ــهرهاى ديگر بيشتر است كه حكايت از  نيتروژن و حتى اوزون در اصفهان نسبت به ش
ــهر اصفهان ادامه داد: ساليانه  ــوخت دارد .عضو شوراى اسالمى ش مشكالت احتراق س
2/4 ميليون تن دى اكسيد كربن در ترافيك شهرى اصفهان توليد مى شود كه درختان 
شهرمان توان پااليش بيش از 9 درصد آن را هم ندارد .صلواتى با اشاره به اينكه توسعه 
صنعتى اصفهان را بايد با تامل دنبال كرد، اضافه كرد: در سال گذشته درخواست شد كه 
براى جابه جايى بلند مدت كارخانجات بزرگ در اطراف اصفهان برنامه ريزى شود و اگر 
جابه جايى امكان ندارد حداقل از توسعه آنها جلوگيرى شود كه بيش از اين به آيندگان 

خيانت نكرده باشيم .وى تاكيد كرد: همچنين پيشنهاد شد اگر امكان جابه جايى نيست 
حداقل فيلترهاى دود و خروجى دودكش ها را جدى بگيرند .عضو شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: اگر به خروجى صنايع بزرگ دقت كنيم متاسفانه در اولين نگاه ، دودهايى 
با رنگ هاى متنوع مشاهده مى كنيم كه به نظر بسيار خطرناك است اما با اين وجود اين 
سوال مطرح است كه چرا در سال هاى اخير پااليشگاه اصفهان را از زمره صنايع آالينده 

خارج كردند و عوارض آلودگى هوا به كالن شهر اصفهان تعلق نمى گيرد؟
ــت در استان و كشور به طور جدى  صلواتى با بيان اينكه مسووالن سازمان محيط زيس
بايد به اين سواالت پاسخ دهند، افزود: متاسفانه اصفهان در تنها موضوعى كه برخوردار 
است، آلودگى هواست.وى تصريح كرد: الزم است از تردد خودروهاى آلوده كننده محيط 
ــهرى، نظامى، خصوصى از هر نوعى كه باشد چه اتوبوس باشد،  زيست اعم از دولتى، ش
ــهرى ممانعت به عمل آيد. چه كاميون و چه سوارى به طور جدى در محدوده هاى ش

ــان كرد: از مديريت شهرى نيز درخواست  عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان خاطرنش
ــى كه ارائه  ــل و نقل عموم ــازى ناوگان حم ــر به برنامه نوس ــود كه هرچه زودت مى ش
ــهر ارائه كنند .صلواتى با بيان اينكه  ــوراى ش كردند،  عمل نمايند و گزارش آن را به ش
متاسفانه هنوز در شهر تاكسى هاى فرسوده تردد مى كنند، اظهار كرد: ما كه از دولت و 
كمك هايش براى اتوبوس و تاكسى نااميد شده ايم، حداقل مديريت شهرى فكرى براى 
بازسازى تاكسى هاى فرسوده كند.وى با اشاره به اينكه ديگر تاكسى هاى پيكان شايسته 
ــتر دقت كنيم و اهميت  ــت، ادامه داد: به محدوده مركزى شهر بيش شهر اصفهان نيس

دهيم؛ چرا كه تردد خودروها در مركز شهرها بيشتر است.
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان اضافه كرد: جلوگيرى از ورود خودروهاى فاقد برگ 
معاينه فنى و آلوده كننده به مركز شهر بايد وجهه عملى به خود گيرد .صلواتى با بيان 
اينكه هنوز اقدام جدى و عملى در خصوص توسعه حمل و نقل پاك و دوچرخه در شهر 

ــعه حمل و نقل پاك اقدامات خوبى شده است  نداريم، گفت: هر چند درخصوص توس
ــاره به اينكه شهر اصفهان بايد  اما هنوز به آن انتظارى كه هست نرسيده ايم. وى با اش
همچون سى سال گذشته، شهر دوچرخه ها شود ، افزود: احداث نيروگاه هاى خورشيدى 
و ارزان قيمت به جاى نيروگاه هايى كه از گاز و سوخت تغذيه مى كنند راهكار ديگر است.
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان تصريح كرد: خوشبختانه همجوارى اصفهان با كوير 
ــرق اصفهان از اردستان و نايين تا  ــت تا در مناطق شرق و شمال ش فرصت مناسبى اس

خورو بيابانك و يزد و كرمان نيروگاه هاى ارزان خورشيدى احداث نمود .
ــاره به اينكه در تهران به لحاظ اهميت موضوع تشكيالتى را براى موضوع  صلواتى با اش
آلودگى هوا پايه گذارى كرده اند، خاطرنشان كرد: شهر اصفهان با اينكه وضعيت هشدار 
ــب اين موضوع را ندارد.وى اظهار كرد: با توجه به  دهنده اى دارد هنوز ساز و كار مناس
اينكه شهردارى اصفهان بودجه مناسبى را براى نصب دستگاه هاى سنجش آلودگى هوا 
و صوت پيش بينى كرده، بايد ساختار مناسب كنترل كيفيت هوا را طراحى و ايجاد كنند.
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با بيان اينكه هفته گذشته سياست هاى كل محيط 
زيست توسط رهبر معظم انقالب به روساى قوا ابالغ شده است، ادامه داد: سياست هاى 
15 گانه اى كه مقام معظم رهبرى ابالغ فرمودند حاوى نكات مهمى است كه تك تك 
آن بندها مى تواند براى شهر اصفهان الگو و سرلوحه باشد.صلواتى اضافه كرد: اميدواريم 
ــهرى و در تدوين برنامه اصفهان 1400 و بودجه سال 95 سياست هاى  كه مديريت ش
ابالغى را با دقت و حساسيت لحاظ كند.وى اظهار اميدوارى كرد با ابالغ سياست هاى 
رهبرى معظم نسبت به حفظ محيط زيست، كاهش آلودگى هوا چندين برابر شود.عضو 
شوراى اسالمى شهر اصفهان بيان كرد:  همان گونه كه اصفهان در بسيارى از موارد الگوى 
ــت اميدواريم در موضوع حفظ محيط زيست ، كاهش آلودگى هوا ،  شهرهاى كشور اس

توسعه حمل ونقل عمومى و شهرى شايسته نيز الگو و نمونه مثال زدنى باشد.

BRT  به منطقه 3 شهرى 
مى آيد

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان:
سندراهبردى بانوان اصفهان تدوين شود

برگزارى همايش ملى شعر آيينى 
«72 خط اشك» در اصفهان 

ــعر آيينى  ــورى گفت: پنجمين همايش ملى ش ــى پنجمين همايش كش دبير اجراي
«72 خط اشك»  امروز با حضور استادان و شاعران برجسته در زمينه شعر آيينى در 
اصفهان برگزار مى شود.حجت االسالم جعفر عمادى در تشريح پنجمين همايش ملى 
ــگاهيان سراسر كشور اظهار داشت: همايش  «شعر آيينى 72 خط اشك» ويژه دانش
ــال متوالى به ميزبانى اصفهان،  ملى «شعر آيينى 72 خط اشك»، براى پنجمين س
ــگاه اصفهان و با حضور اساتيد و شاعران برجسته در  يكم آذرماه سال جارى در دانش
زمينه شعر آيينى برگزار مى شود.وى تعداد شركت كنندگان در اين دوره از همايش 
ــتان هاى كشور اعالم كرد و گفت: از ميان آثار  را 200 نفر در قالب 500 اثر از تمام اس
ارسالى به دبيرخانه، 72 اثر با بيشترين امتيازات، به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.دبير 
اجرايى پنجمين همايش كشورى «شعر آيينى 72 خط اشك» با بيان اين كه داورى 
ــه مرحله صورت گرفته است، تصريح كرد: داورى و  آثار ارسالى به اين همايش در س
رتبه بندى آثار توسط شاعران برجسته كشور هم چون عليرضا قزوه، سعيد بيابانكى و 
سيدمهدى حسينى انجام شد.عمادى با بيان اين كه دانشگاه هاى سراسرى با داشتن 
ــركت كننده را در پنجمين دوره از همايش  ــترين تعداد ش ــركت كننده، بيش 83 ش
ــگاه هاى پيام نور با 40 نفر،  ــته اند، اظهار داشت: دانش شعر آيينى 72 خط اشك داش
دانشگاه هاى آزاد با 29 نفر و مابقى از ساير دانشگاه ها، شركت كنندگان اين دوره را به 
خود اختصاص داده اند.وى هم چنين استان هاى اصفهان و تهران را در رتبه هاى اول 
ــركت كننده در اين همايش اعالم كرد و گفت: 110 نفر از شركت كنندگان  و دوم ش
ــگاه هاى  ــوول نهاد رهبرى در دانش ــه بانوان هستند.مس آقا و 90 نفر ديگر از جامع
پيام نور استان اصفهان محورهاى اصلى همايش را مضمون هايى چون عاشورا و ترويج 
فرهنگ ها و ارزش هاى اسالمى، شيوه هاى تبليغ و ارشاد در فرهنگ عاشورا اعالم كرد.

ــهر اصفهان گفت: نيمى از  عضو شوراى اسالمى ش
ــكيل مى دهند و مشاركت آنان  جامعه را زنان تش
ــعه و  ــهر اصفهان از جمله گام هاى توس در امور ش

پيشرفت شهر است.
ــتر و  ــاره به اينكه ايجاد بس ــيانى پور با اش ندا واش
ــن نيازهاى تمام  ــاى الزم در زمينه تامي ظرفيت ه
اقشار جامعه از جمله ضروريات توسعه و پيشرفت 
ــت: جامعه اى كه حركت به  پايدار است، اظهار داش
ــرفت را آغاز كرده نياز به توزيع  سوى توسعه و پيش
ــترهاى تامين خواسته هاى  عادالنه خدمات و بس
روحى و مادى بين زنان و مردان را دارد كه بايد به 

اين مهم توجه ويژه صورت گيرد.
ــى از جامعه را  ــاره به اينكه نيم وى در ادامه با اش
ــا در امور  ــاركت آنه ــكيل مى دهند و مش زنان تش
ــهر اصفهان از جمله گام هاى توسعه و پيشرفت  ش
ــت، افزود: اين در حالى است كه سال هاى  شهر اس
ــى  ــاز بانوان اقدامى اساس ــته در خصوص ني گذش
ــر رويكرد مديريت  صورت نگرفته و از اين رو تغيي
شهرى در راستاى اولويت بخشى به حوزه بانوان بايد 
در برنامه هاى راهبردى و توسعه اى مديران شهرى 
قرار گيرد.عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با بيان 

ــالمى شهر اصفهان در  اينكه در منشور شوراى اس
دوره چهارم اين شورا و در بندهاى سه، شش، هشت 
و 23 تاكيدات الزم در خصوص توجه به برنامه ريزى 
براى بخش هاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشى بانوان 
ــت: همچنين ضرورى  عنوان شده است، ابراز داش
است كه با توجه به هدف گذارى شوراى چهارم در 
خصوص افزايش نشاط اجتماعى در بين شهروندان 
ــترى  ــوان مورد توجه بيش ــراى بان ــزى ب برنامه ري

باشد.
ــوان را از ملزومات  ــعه مراكز فرهنگى بان وى توس
ــهردارى اصفهان  ــال 95 ش ــزى براى س برنامه ري
ــراى  ــت ب ــن الزم اس ــت: همچني ــت و گف دانس
برنامه ريزى منسجم با حضور رييس شوراى اسالمى 
ــوراى راهبرى فرهنگى اجتماعى  شهر اصفهان ش
ــكيل و به دنبال آن سند راهبردى بانوان  بانوان تش
ــيانى پور افزود: با  ــهر اصفهان تدوين شود.واش ش
ــاى جزيره اى  ــردى برنامه ه ــند راهب ــن س تدوي
ــته برنامه اى  ــهردارى در حوزه بانوان به يك بس ش
ــاهد  ــود كه به دنبال آن در آينده ش تبديل مى ش
احداث پروژه هاى بيشترى در حوزه بانوان خواهيم 

بود.

ــهردارى  ــدرو معاونت حمل و نقل و ترافيك ش ــروژه اتوبوس هاى تن مدير پ
اصفهان، از احداث خط BRT در 3 منطقه شهر اصفهان خبر داد.

ــل بلوار ارغوانيه – ميدان احمد  على ملك زاده فر گفت: خط BRT حد فاص
آباد به طول مسير 8/5 كيلومتر باهزينه اى بالغ برهفت ميليارد تومان درحال 
احداث مى باشد.وى با اشاره به اينكه جهت ادامه مسير خط BRT از ميدان 
ــت،گفت:15 ايستگاه  احمد آباد تا انتهاى خيابان صمديه در حال احداث اس
خط BRT در مناطق 4،15،10 در حال احداث مى باشد و تا 3 ماه آينده به 
بهره بردارى مى رسد.ملك زاده تصريح كرد: خط پايانه BRT مجاور دانشگاه 
آزاد با وسعت 13هزار متر مربع تا آذر ماه سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
ــهردارى  ــدرو معاونت حمل و نقل و ترافيك ش ــروژه اتوبوس هاى تن مدير پ

ــان اينكه  ــا بي ــان ب اصفه
ــود را  ــالش خ ــت ت نهاي
ــازى  ــتاندارد س براى اس
ــازى كرده  ــب س و مناس
ــعى  ــد كرد: س ــم تاكي اي
كرده ايم خطوط را جهت 
ــتفاده افراد توان خواه  اس
ــا دغدغه  ــم ت ــاده كني آم
ــتفاده از ــت اس اى جه

ــدرو را  ــاى تن ــوس ه اتوب
نداشته  باشند.

استاندار اصفهان با معاون امور آب و آبفاي وزارت نيرو؛

اجراى طرح 9 ماده اى احياى حوضه 
آبريز زاينده رود

عضو شوراى اسالمى؛

توسعه  صنعتى  اصفهـان
 گلوى  شهــر  را  

مى فشارد
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مهاجم تیم فوتبال سپاهان در خصوص ش��ایعات نقل و انتقالش، گفت: 
نمی دانم چه کسی این صحبت ها را مطرح کرده است، اما این را می گویم 
که همه بدانند بنده از فوتبال در سپاهان و زندگی در اصفهان لذت می برم 

و کامال راضی هستم.
محمدرضا خلعتبری، پس از پیروزی برابر نفت تهران، اظهار کرد: بازی 
بس��یار خوبی بود، هر دو تیم از تیم های خوب کشور هستند و به همین 
منظور همه بازی زیبایی دیدند، این در حالی اس��ت که سرمربی جدید 

سپاهان، اولین بازی بود که روی نیمکت سپاهان می نشست.
وی افزود: به دست آوردن این سه امتیاز بس��یار با ارزش بود چرا که اوال 
کادر فنی جدید با پیروزی کار را شروع کردند و ثانیا برای اینکه بتوانیم 
به نیم فصل برسیم باید آرام آرام و با پیروزی پیش برویم تا همه بازیکنان 

به تیم اضافه شوند.
مهاجم س��پاهان ادامه داد: تمرینات س��پاهان در روزهای اخیر بس��یار 
فشرده شده است و خوشبختانه اس��تیماچ هرآنچه از نظر دانش فنی در 
اختیار دارد به درستی انتقال می دهد، ولی مهم این است که دستورات و 

تمرینات در زمین مسابقه پیاده شوند.
وی در خصوص شایعات نقل و انتقالش گفت: من نمی دانم چه کسی این 
صحبت ها را مطرح کرده است، اما این را می گویم که همه بدانند بنده از 
فوتبال در سپاهان و زندگی در اصفهان لذت می برم و کامال راضی هستم 

و این اخبار کذب است.

سبزپوشان اصفهانی که در آستانه هفته دوازدهم سودای صدرنشینی 
در سر داشتند نه تنها به این آرزو نرسیدند که بیش از پیش از دو تیم 

صدرنشین عقب افتادند.
 تا پیش از آغاز رقابت های هفته دوازدهم، ذوب آهن این شانس را داشت 
تا تحت شرایطی به صدر جدول برسد و آن در صورتی بود که به موازات 
برد این تیم، تیم های اول و دوم جدول به ترتیب بازنده ش��ده و امتیاز 

از دست دهند. 
ب��ا برتری اس��تقالل خوزس��تان براب��ر گس��ترش فوالد در مس��ابقه 
افتتاحی��ه هفت��ه و صدرنش��ینی موقت ش��اگردان عبداهلل ویس��ی 
 ای��ن احتم��ال به خ��ودی خ��ود ی��ک روز قب��ل از ب��ازی ذوب آهن 

منتفی شد.
با این ح��ال، ش��اگردان یحیی گل محمدی می توانس��تند با کس��ب 
حداکثر امتی��از دیدار با صب��ا همچنان در کورس صدرنش��ینی باقی 
 بمانند اما با تقسیم امتیاز در قم نه تنها این اتفاق نیفتاد که ساعتی بعد

 اس��تقالل تهران با برتری برابر فوالد خوزس��تان هم صدر جدول را از 
اهوازی ها پس گرفت و هم بیش از پیش از دسترس اصفهانی ها دور شد 
به گونه ای که ذوب آهن در هفته س��یزدهم دیگر حتی روی کاغذ هم 

شانسی برای رسیدن به باالترین نقطه جدول ندارد.
از آن سو، تیم های سپاهان و س��ایپا هم با برتری برابر حریفان خود با 

ذوب آهن هم امتیاز شده و بیخ گوش این تیم قرار گرفتند.

خلعتبری: 

جدایی ام از سپاهان کذب است
ذوب آهن

 از قافله عقب افتاد 
 سرمربی تیم فوتبال اس��تقالل که اصرار داش��ت کرارجاسم از تیمش 
جدا نش��ود حاال به دنبال پیدا کردن جانشین این بازیکن عراقی است و 
گزینه های داخلی را بررسی می کند تا ش��اید بتواند از آنها در نیم فصل 

استفاده کند.
در صورت جدایی کرار از اس��تقالل دومین بازیس��از این تیم هم قبل از 
رسیدن به نیم فصل از این باشگاه جدا می شود که البته این موضوع برای 

پرویز مظلومی دردسرهای ویژه ای خواهد داشت.
هنوز س��ه دیدار تا نیم فصل باقی مانده و مظلومی نمی داند باید با این 
پس��ت - که اگرچه یک خط در میان از ابتدای فصل خالی بود اما حاال 
کامال خالی شده - چه کند؟ البته پرویز مظلومی هنوز هم رضایت کامل 
خود را از جدایی کرار اعالم نکرده و همین موضوع جدایی کرار را قطعی 
نمی کند اما از چند هفته قبل پرویز مظلومی برای جانشینی کرار و البته 

ریوالدو دست به کار شد.
سرمربی استقالل دو گزینه داخلی روی میز داشت، گزینه اول خرسندنیا 
 بود ک��ه ذاتا یک بازیک��ن دفاعی اس��ت و البته در این پس��ت هم بازی 
 کرده اس��ت و گزینه دوم خسرو حیدری اس��ت که پاس های بی نقصی 

می دهد و ممکن است در این پست به کار مظلومی بیاید.
البته دلخ��وری مظلومی از فخرالدینی که از دربی ش��روع ش��د گزینه 
حیدری را کمی کمرنگ می کند.باید دید نهایتا تصمیم پرویز مظلومی 

در این رابطه چه خواهد بود؟

دغدغه مظلومی 
هنوز برطرف نشده است

یکی از دالیلی که سرمربی تیم ملی دیگر دروازه بان استقالل را به اردوها 
دعوت نمی کند این است که به او اعتماد ندارد.

بع��د از نمای��ش خوبی ک��ه رحمتی در درب��ی تهران داش��ت و البته در 
 ب��ازی ه��ای بعد ه��م ادامه داش��ت  هم��ه می پرس��ند چ��را وی با این 
کیفیت فنی باید بیرون از تیم ملی ایران باشد. پرسشی که هم صحیح به 
نظر می رسد و هم دلسوزانه، اما این پرسش پاسخ هایی هم دارد. کی روش 
هوشمندانه دو پاسخ، ورای پسر خوبی که به رحمتی گفت، داد:اول اینکه 
هر کس یک بار وظایفش  را زمین گذاشت ممکن است باز هم این کار را 
انجام بدهد. دوم اینکه جام جهانی سه سال بعد است و اگر امروز رحمتی 
روی اوج باش��د، قطعا ممکن است سه سال بعد روی اوج جوانی نباشد و 
کی روش باید از  امروز برای رسیدن به پختگی بازیکنانش در جام جهانی 

فوتبال برنامه ریزی کند.
این دو پاس��خ ،حقیقت گویی هایی در مورد رحمتی بود به ویژه اولی که 
حاال و بعد از این همه کش��مکش باید تاکید کرد اصال به صالح نیست که 
رحمتی گلر اول تیمی باش��د که کی روش س��رمربی آن است چرا که هر 
اشتباهی سهوی از سوی رحمتی می تواند دعوایی بزرگ پدید آورد چون 

کی روش دیگر به رحمتی اعتماد ندارد.
اینها پاس��خ های کی روش بود برای آنها که رحمت��ی را چماق کرده و بر 
فرق سر تیم ملی ایران و سرمربی آن می کوبند اما پاسخ های دیگری هم 
هس��ت که مس��تقیما بازمی گردد به بازیکن س��االری.  یک بازیکن وقتی 
پیراهن تیم ملی کشورش را پوشید باید برای آنکه آن پیراهن را از دست 
ندهد تمام وجودش را بگذارد و نباید به سادگی این پیراهن را از تن خود 

بیرون بیاورد.
این پیراهن مقدس اس��ت، آمال و آرزوها و غرور یک ملت بزرگ را یدک 
می کش��د و سنگین است، کی روش اتفاقا از آن دسته مربیانی نیست که 
بازیکن��ی ک��ه به خاطر ش��ماره پیراهن، آن را از تن می کن��د و  بر زمین 
می کوبد را در اردو نگه دارد.  خیلی از مربیان اروپایی چنین بودند، حتی 
خداداد عزیزی به خاطر ش��ماره پیراهن  لباس را کند و بر زمین کوبید و 

البته تا ماه ها با بالژ درگیر بود.
س��تاره و غیر س��تاره ندارد، بازیکن��ی که به هر دلیلی، ب��ه حق یا ناحق 
پیراه��ن را از ت��ن در م��ی آورد و آن را تقدی��م می کند و م��ی رود اصال 
نمی دان��د ک��ه جوان های این مملکت در دل ش��ان به او چ��ه می گویند، 
اصال ایده ای ندارد که مردم  به چه چیزی فکر می کنند که اگر داش��ت 
ت��ا آخری��ن ذره ای که می تواند در تی��م ملی می ماند و مب��ارزه می کرد 
 ن��ه اینک��ه خ��ودش خداحافظی کن��د و ب��رود.  یک لحظه تص��ور کنید

رحمان احمدی یکی از آن دو سیو فوق العاده در دقایق پایانی در سئول 
را انج��ام نمی داد و فقدان رحمتی موجب می ش��د ک��ه تیم ملی ایران به 

جام جهانی نرسد.
در آن ص��ورت آیا کس��ی می توانس��ت رحمتی را ببخش��د؟ آی��ا بازیکن 
وظیف��ه ای منه��ای ب��ازی ک��ردن دارد؟ وقت��ی همی��ن وظیف��ه انجام  
نش��د یعن��ی نظم بر هم زده ش��ده و ب��ه این ترتیب بای��د تاکید کرد که 
 آن بازیک��ن از چرخ��ه خارج خواهد ش��د. در دنیای مدرن  نظم بس��یار 
مه��م تر از کیفیت یک بازیکن اس��ت و کی روش این مهم را بهتر از همه 
ما می داند چون  در منچستر یونایتد و پرتغال چنین بوده و اینجا درایران 

هم باید چنین باشد.
نظ��م از نفرات مهم تر اس��ت ای��ن درس را آلمان ب��رای قهرمانی جهان 
 آم��وزش داد، البت��ه که این درس جدیدی نیس��ت چرا که س��ال ها قبل 
ام��ه ژاکه با عدم دعوت از کانتونا و ژینوال هم قهرمان چهان ش��ده بود و 

هم قهرمان اروپا...
به ط��ور کلی بهتر اس��ت ش��ما بازیکن ضعیف تری داش��ته باش��ید؛ اما 
 در قال��ب تاکتیک باش��ند و مطمئ��ن، نه اینکه هر روز نگران باش��ید که 
ف��الن بازیکن آی��ا تا آخر هفته و دیدار با فالن تیم هس��ت یا نه؟  در هر 
صورت ممکن اس��ت نظرها متفاوت باش��ند اما نظ��ر مربیان بزرگی مثل 
کی روش همیشه همین است، آنها سربازانی می خواهند جان برکف واهل 
مب��ارزه، نه اهل خداحافظی.تیم ملی جای آزمون و خطا نیس��ت و به هر 

کس که الیق است تنها باید یک بار فرصت داد که در این تیم  باشد.

تیم بس��کتبال با ویلچر شرکت مخابرات اصفهان به عنوان تیم اول گروه B به 
مرحله دوم مسابقات لیگ برتر صعود کرد.

 ب��ه گزارش اداره روابط عمومی ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان، مس��ابقات
 لیگ برتر بس��کتبال با ویلچر باشگاه های کشور گروه B در سال 94  از تاریخ 
14 آب��ان م��اه در تبریز آغاز و پ��س از انجام 12 بازی س��رانجام با برتری تیم 

شرکت مخابرات استان اصفهان پایان یافت.
تی��م مخابرات اصفهان ک��ه در این گروه با تیم های ملی حفاری خوزس��تان، 
 ش��هرداری آمل و ش��هرداری تبریز هم گروه بود، پس از پش��ت سر گذاشتن 
6 بازی که با 5 پیروزی و تنها یک شکست همراه بود، با 11 امتیاز عنوان اول 

این گروه را به خود اختصاص داد.
 ش��ایان ذکر اس��ت، تیم مخابرات اصفهان در ادامه مس��ابقات باید با تیم های 

ملی حفاری خوزستان، آلومینیوم هرمزگان و هیات زنجان دیدار کند.
 الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، تی��م بس��کتبال ب��ا ویلچ��ر مخاب��رات اصفه��ان را 
 س��یدجالل حس��ینی، محمد رفیع��ی، مه��دی کاوه، مهدی خ��ان محمدی،

خلیل��ی،  قاس��م  حاتم��ی،  وحی��د  کریم��ی،  عل��ی  ذاک��ری،   دانی��ال 
 رضا اسداله زاده، مهران حسینی، میالد عزیزی مهر، ایمان بزرگزاده، محسن بیگدلی، 
عبدالصال��ح دانش��مند، محمدرضا طوقانی پور و مس��عود ش��یروانی به عنوان 
بازیکن، مازیار میرعظیمی سرمربی، ساسان رحمانی و امیرخسرو طهمورث پور 
مربی، فرهاد اس��ماعیلی آنالیزور، رضا س��عادت نیا سرپرست، حمید مختاری 

پزشک و علی امیریان به عنوان تدارکات تشکیل می دهند.

سیری در دنیای ورزش

دو پاسخی که کی روش 
به دعوت نشدن رحمتی داد

 صعود تیم بسکتبال با ویلچر
مخابرات اصفهان به مرحله دوم لیگ برتر

رقابت های لیگ برتر بوکس در شرایطی پس از وقفه ای 
 س��ه س��اله برگزار می ش��ود که برگزاری با این شکل 
بیش��تر به یک زن��گ تفریح ش��باهت دارد تا رقابتی 
 ک��ه باید از دل آن، ملی پوش��انی آماده و س��رحال به 

تیم ملی برسند.
لیگ در هر فدراس��یون ورزش��ی به عن��وان ویترین 
 آن رش��ته محسوب می ش��ود. ویترینی که هر چقدر 
خالی تر باش��د تی��م ملی هم اس��تعدادهای کمتری 
دارد. اغلب رش��ته های موفق ورزشی و تیم های ملی 

قدرتمند ثمره برگزاری چنین رقابت هایی است.
 ام��ا در بوک��س لیگ بیش ت��ر به یک زن��گ تفریح 
تبدیل شده که هر چند وقت یک بار با زور چند تیم را 
دور هم جمع می کنند و اغلب هم یک تیم که بیش از 
دیگران و در واقع تنها تیم با تمکن نسبتا خوب مالی 

است جام قهرمانی را باالی سر می برد.
 اینک��ه لی��گ بوک��س پ��س از وقفه ای س��ه س��اله

به راه افتاده، دلگرم کننده اس��ت ولی برگزاری چنین 
روی��دادی پ��س از این تاخیر طوالن��ی و در حالی که 
ک��م تر از 9 ماه تا آغاز المپیک ریو باقی مانده ش��اید 
برعکس تاثیری منفی هم در بوکس ملی داشته باشد.

اگرچه امس��ال در تدبیری جالب هر تیم لیگ برتری 
تنها می تواند از دو بوکس��ور ملی پوش استفاده کند 
که این هم در نوع خود غیر منطقی به نظر می رسد. 
اگر هدف س��ازمان لی��گ توزیع حضور ملی پوش��ان 
در تی��م های لیگ برتری باش��د البد مس��ووالن این 
 س��ازمان بی خبرند که اغلب تیم های حاضر در لیگ 
باری به هر جهت در این مس��ابقات حضور پیدا کرده 
اند و هیچ بودجه ای برای لیگ کنار نگذاشته اند. عمال 
آنها بودجه ای ندارند که کنار بگذارند و این یعنی تیم 

ه��ای لیگ برتری توان جذب ملی پوش��ان بوکس را 
 ندارند.بنابراین با تصمیم سازمان لیگ عمال فرصت از 
ملی پوش��ان برای حضور درحداقل یکی از تیم هایی 
که می تواند آنها را جذب کند از دست می رود. نکته 
مهم دیگر این اس��ت که بوکس ایران هنوز نتوانسته 
استقالل و شخصیت مالی برای بوکسورهایش در لیگ 

داشته باشد. 

بسیاری از مش��ت زنان بدون هیچ قراردادی در لیگ 
حض��ور پیدا می کنن��د و آنها هم ک��ه اندک مبلغی 
 را از تی��م های خ��ود وعده می گیرن��د عاقبت پولی

نصیب شان نمی شود.مسووالن سازمان لیگ که ابتدا 
از حض��ور 9 تی��م در لیگ برتر خبر م��ی دادند حاال 
از ده��م آذر لیگ را با ش��رکت 6 تیم آغاز می کنند. 
برخی استان ها مثل اصفهان که قول حضور قدرتمند 

 در لی��گ را داده بودند اندکی قب��ل از آغاز رقابت ها 
پا پس کشیدند. 

 هن��وز اس��امی بوکس��ورهای حاض��ر در مس��ابقات 
 اع��الم نش��ده اس��ت ول��ی ب��ا قان��ون جدی��د، تنها 
12ملی پوش می توانند در لیگ حضور داشته باشند 
 ک��ه آن هم بعی��د به نظر می رس��د چرا ک��ه با این 
مشکالت مالی انتظار نمی رود هر شش تیم حاضر در 
مسابقات از دو سهمیه ملی پوشان خود استفاده کند.

پیون��د س��اپکو، ش��هرداری میان��دوآب، کردس��تان، 
پاالیش��گاه دزفول، سیستان  و بلوچستان و مازندران 
تیم ه��ای حاضر در رقابت های لیگ بوکس امس��ال 
 خواهن��د بود. عمال برگ��زاری لیگ در ش��رایطی که 
 تی��م مل��ی کار خود را ب��ا مربی داخلی آغ��از کرده و
 ط��رح خوبی هم از  س��وی نایب رییس فدراس��یون

اعالم ش��ده که بر اساس آن استعدادهای شهرستانی 
فرص��ت دارند مدام در انتخابی های دوره ای تیم ملی 

شرکت کنند بی فایده به نظر می رسد.
 ج��دا کردن چن��د ملی پ��وش  در این بره��ه زمانی 
)9 م��اه مانده ت��ا المپیک(برای حض��ور در لیگی که 
هیچ وقت نتوانس��ته کل کشور را درگیر کند منطقی 
نیست کما اینکه تیم ملی با برنامه ریزی جدید در دل 

خودش هم لیگ دارد.
و ام��ا از همه اینها مه��م تر، بوکس ای��ران همچنان 
در جذب اسپانس��ر و پخش تلویزیونی ناتوان اس��ت. 
ش��مس، رییس جدید س��ازمان لیگ هم نتوانس��ت 
در ای��ن قضیه قدمی ب��ردارد و بوکس در خاموش��ی 
کام��ل رس��انه تصوی��ری لی��گ برگ��زار م��ی کند و 
 ای��ن یعن��ی جیب خال��ی بوکس��ورها ح��اال حاالها 

پر نمی شود.

 سرمربی پیش��ین تیم ملی والیبال ایران با انتقاد 
شدید از مس��ووالن فدراسیون کش��ورمان گفت: 
آنها خیل��ی زود نتایج خ��وب را فراموش کردند و 

اگر بدترین مربی جهان بودم هم سزاوار این رفتار از 
سوی آنها نبودم.

اسلوبودان کواچ که بعد از جام جهانی ژاپن کمتر مصاحبه 
کرده و حتی در اظهار نظری عنوان کرده بود از فسخ قرارداد 

خود بی خبر اس��ت، در ت��ازه تری��ن گفتگوی خود، مس��ووالن 
فدراس��یون ایران را به باد انتق��اد گرفته و خود را مس��تحق این رفتار 

ندانست. بر اساس گزارش س��ایت novosti.rs تنها یک نتیجه بد کافی بود 
تا مسووالن فدراسیون ایران نتایج درخشان سال 2۰14 را فراموش کنند و دست به 

تغییر اسلوبودان کواچ بزنند و رائول لوزانوی آرژانتینی را جانشین این مربی کنند.
کواچ در این باره گفت: احساس��ات توامانی دارم و عصبانی هس��تم. من کارم را انجام می دهم و آن را دوس��ت 
دارم و دلسرد نمی شوم. ما در مسابقات جهانی ششم ش��دیم و در بازی های آسیایی برای نخستین بار به مدال 
 طال رسیدیم. اما هشتم ش��دن در جام جهانی باعث شد همه این ها به فراموشی س��پرده شود. اگر من بدترین 

مربی جهان هم باشم سزاوار این رفتار نیستم. البته آنها مسوول هستند و می توانند هر تصمیمی بگیرند.
وی ادامه داد: بازیکنان با کیفیت و بزرگی داشتیم و من فکر می کنم که کارهای خوبی انجام دادیم که در ذهن ما 
خواهد ماند. برای من مردم ایران بسیار قابل احترام هستند. قرارداد من تا المپیک بود ولی آنها حتی نخواستند 

حرف های مرا بشنوند و نمی دانم چه برنامه ای برای انجام تعهدات خود دارند.

 سرمربی تیم ملی ووشو گفت: در رقابت های 
جهانی ش��اهد حضور تیم ه��ای قدرتمندی 
بودیم که به دلیل اهمیت دادن بیش تر به این 
رشته بدون شک در آینده ای نزدیک جغرافیای 

ووشوی جهان دستخوش تغییر خواهد شد.
حس��ین اوجاقی، با بیان مطلب افزود: سطح فنی این 
دوره از مس��ابقات به دلیل حضور تیم ه��ای برتر دنیا با 
بهترین نفرات خود در کنار تک چهره های سایر کشورهایی 
که در حال پیشرفت هس��تند باعث شد ش��اهد رقابت هایی به 

مراتب سطح باالتر و زیباتر از دوره های قبل باشیم.
وی به تیم ملی کشورمان اشاره کرد و گفت: تیم اعزامی کشورمان مبارزات 
قابل قبولی در ای��ن رقابت ها به نمایش گذاش��ت به نوعی که مورد تش��ویق تمام 
 کشورهای حاضر قرار گرفت. ما 5 ووش��وکار در این مسابقات داش��تیم که حاصل تالش آنها

 سه طال و یک برنز بود. 
سرمربی تیم ملی ووشو در خصوص تفاوت های این دوره از رقابت های جهانی گفت: در این دوره برای اولین بار 
شاهد اجرای قانون وزن کشی روزانه بودیم که این موضوع برای سانداکارانی که وزن کم می کردند مشکل ساز 

شده بود. البته ما تدابیر الزم را اتخاذ کرده و کمتر از این جریان آسیب دیدیم.
اوجاقی ادامه داد: در این دوره همچنین شاهد تغییرات جدی در تابلو نمایش بودیم و امتیازات به صورت لحظه ای 
نمایش داده می شود و این موضوع برای سانداکار و مربی او خیلی مهم بود که در جریان مبارزه با روند امتیازت 

قرار گرفته و در  اینکه خصوص تاکتیک مناسب برای رسیدن به پیروزی چه تصمیمی اتخاذ کنند.

اسلوبودان کواچ:
رفت�ار  ای�ن  س�زاوار 
فدراسیون ایران نبودم

جغرافیای ووشوی جهان 
درحال تغییر است

برگزاری لیگ بوکس پس از سه سال؛

لیگی که نه پول دارد نه پخش تلویزیونی!

  کمیته فوتسال به محمد کش��اورز، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران پیش��نهاد مربیگری تیم زیر
 2۰ سال ایران را ارائه کرده ولی کشاورز هنوز پاسخی به این پیشنهاد نداده است.
 س��یدرضا افتخ��اری، ریی��س کمیت��ه فوتس��ال درب��اره بازگش��ت مج��دد

محمد کشاورز به تیم ملی فوتسال و عملکرد وی در مسابقات گرندپری برزیل 
اظهار کرد: محمد کشاورز عملکرد خوبی در برزیل داشت. کشاورز بازیکنی است 
که عالوه بر توانایی های فنی، از نظر اخالقی هم حرفه ای و کامل است.وی افزود: 
ما دوست داریم که با کش��اورز در عرصه مربیگری هم کار کنیم. او گزینه خوبی 
 برای مربیگری است. من با کشاورز در برزیل درباره این موضوع صحبت کردم. 

قصد داریم تا از کشاورز به عنوان مربی در تیم زیر 2۰ سال استفاده کنیم.
رییس کمیته فوتس��ال تاکید کرد: کشاورز سال گذش��ته در تیم گیتی پسند 
سرمربی بود و تجربه سرمربیگری دارد ولی در عرصه ملی باید پله پله باال بیاید. 
ما از او در تیم زیر 2۰ سال اس��تفاده می کنیم تا به تدریج تجربیاتش در عرصه 

ملی بیش تر شود.

سرپرس��ت فدراس��یون کاراته می گوید وزارت ورزش و جوان��ان در انتخابات این فدراس��یون قطعا 
بی طرف خواهد بود و امیدوار اس��ت که ش��خصی به عنوان رییس این فدراس��یون 
 انتخاب شود که عضو خانواده کاراته باشد. حسن طباطبایی در مورد آخرین وضعیت 
فدراسیون کاراته و نتایج به دس��ت آمده در رقابت های جهانی رده های سنی پایه در 
اندونزی، اظهار کرد: بالفاصله بعد از زمانی که سرپرس��تی فدراسیون را قبول کردم 
تمام تمرکزم را برای آوردن آرامش به این فدراسیون به کار بستم و به نظرم اگر نتیجه 
مناسبی در رقابت های جهانی به دس��ت آمده به خاطر همین آرامش بوده است.وی 
با بیان اینکه س��طح رقابت های جهانی زیر 21 سال اندونزی بس��یار باال بود، گفت: 
رقابت های جهانی سطح بسیار باالیی داشت و همه کشورهای حاضر با بهترین شرایط 
راهی این رقابت ها ش��ده بودند. طباطبایی افزود: نفرات اعزامی به رقابت های جهانی 
اندونزی می توانند پشتوانه ای برای آینده کاراته ایران باشند. البته در رقابت های جهانی 
اگر برخی از مسایل داوری نبود، می توانستیم نتایج بهتری کسب کنیم. باید کرسی های 

از دست رفته ایران در عرصه بین المللی را دوباره به دست بیاوریم تا شاهد چنین مواردی نباشیم.

پیشنهاد مربیگری تیم زیر ۲۰ سال به کاپیتان تیم ملی فوتسال کرسی های از دست رفته باید بازگردد
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بازى هاى محلىراز موفقيت

ــود  ــى خ ــى را در زندگ ــان هاى موفق ــا انس ــا و باره ــايد باره ش
ــن  ــل اي ــم مث ــما ه ــته ايد ش ــه دل آرزو داش ــيد و از ت ــده باش دي
ــت  ــود دس ــاى خ ــه آرزوه ــد و ب ــى كني ــق زندگ ــان هاى موف انس

يابيد.
در اين راه اولين قدم اين است كه نتيجه ى دلخواه را بدانيد يعنى دقيقا 
ــت وگرنه  ــخص كنيد كه چه مى خواهيد، قدم دوم انجام عمل اس مش
ــخصى باقى خواهد ماند و قدم سوم  ــما به صورت روياى ش خواست ش
يافتن راهى براى كنترل افكار و بررسى نتايج اقدامات خود و اينكه بدانيم 
ــپس قدم چهارم  كارمان، ما را به هدف نزديك يا از آن دور مى كند و س
يعنى ايجاد نرمش براى تغيير رفتار و مقاومت در برابر پاسخ هاى منفى 

براى رسيدن به هدف مى باشد. 
هفت خصلتى كه مى تواند موقعيت هر كس را تضمين كند از اين قرار 

است:
1- عشق: 

ــود افراد تا دير وقت بيدار مانده و صبح  اين عشق است كه سبب مى ش
خيلى زود، برخيزند. عشق، به زندگى نيرو و معنى مى دهد.

2- ايمان: 
راهى براى استحكام اعتقادات.

3- برنامه  ريزى: 
راهى براى سازمان دادن منابع.
4- مشخص بودن ارزش ها: 

درك ارزش ها يكى از حساس ترين كليدهاى نيل به ترقى است.
5- انرژى: 

موقعيت هاى بزرگ را نمى توان از انرژى جسمى جدا كرد.
6- جلب دوستى: 

ايجاد رابطه اى بهينه با ديگران.
7- تسلط به فن ارتباط: 

كسانى كه زندگى و فرهنگ ما را شكل مى دهند به فن ارتباط با ديگران 
مسلط هستند.

ــتند تا راز  يك بار از «پانكرهانت» ميليار د ر صاحب نفت تگزاس خواس
موفقيت را براى مردم باز گو كند.

ــت اول تصميم  بگيريد كه دقيقا چه   او گفت: موفقيت امر ساده اى اس
ــيدن به آرزوهاى  ــم  بگيريد كه در صورت رس مى خواهيد آنگاه تصمي
ــپس آن بها را پرداخت كنيد چراكه اگر  خود بهاى آن را بپردازيد و س
ــته خود نخواهيد  ــد، در دراز مدت هرگز به خواس ــدم دوم را بر نداري ق

رسيد. 
ــا تا حدود  ــترين راه ه ــت زدن به عمل، راه هاى فراوانى دارد بيش دس
ــب آن، وقت گيرى  ــه عي ــت ك ــاس آزمايش و خطا اس ــر اس زيادى ب

است. 
ــازى كنيم و اين  ــرعت بخشى در امور، مدل س پس بهتر است براى س
ــر چيزهاى  ــت اگ ــه در زندگى چيز با مزه اى هس ــيم ك را مطمئن باش
ــان خواهد  ــا نصيب م ــات بهترين ه ــب اوق ــم اغل ــط را نپذيري متوس

شد.

گويد:  حكيم  لقمان 
روزي در كنار كشتزاري 
ــه بودم؛  از گندم ايستاد
خوشه هايي از گندم 
كه از روي تكبر سربر 
افراشته و خوشه هاي 
ديگري كه از روي تواضع 

سر به زير آورده بودند نظرم را به سوي خود جلب نمودند و هنگامي 
ــم؛ خوشه هاي سربر  كه آن ها را لمس نمودم، بسيار تعجب نمود
ــانه هاي  ــانه و خوشه هاي سر به زير را پر از د افراشته را خالي از د
ــر كشتزار زندگي نيز چه بسيارند  گندم يافتم. با خود گفتم: د

سرهايي كه باال رفته اند اما درحقيقت خالي اند...

گويند: شير و گرگ و روباهى با هم براى صيد به بيابان رفتند و يك 
ــى و يك آهو و يك خرگوش صيد نمودند، شير كه شاه  االغ وحش

درندگان است به گرگ فرمان داد: اينها را تقسيم كن.
ــير)، آهو مال من، و  ــاه (ش ــى مال ش گرگ گفت: قربان! االغ وحش

خرگوش مال روباه .
شير از اين تقسيم ناراحت شد و با پنجه دستش بر سر گرگ كوبيد، 
و گرگ نقش بر زمين شد، آنگاه شير به روباه گفت: تو اينها را تقسيم 

كن.
روباه گفت: قربان! االغ صبحانه شاه (شير)، و آهو شام او و خرگوش 

نهار او.
شير گفت: اين قضاوت هوشيارانه را از چه كسى آموخته اى؟!

روباه گفت: از آن پنجه اى كه بر سر گرگ كوبيده شد!

شعر  حكايت 

وقتي تو نيستي
نه هست هاي ما
چونان كه بايدند

نه بايد ها...
مثل هميشه آخر حرفم

و حرف آخرم را
با بغض مي خورم

عمري است
لبخند هاي الغر خود را
در دل ذخيره مي كنم :
باشد براي روز مبادا !

اما
در صفحه هاي تقويم

روزي به نام روز مبادا نيست
آن روز هر چه باشد
روزي شبيه ديروز
روزي شبيه فردا

روزي درست مثل همين روزهاي ماست
اما كسي چه مي داند ؟

شايد
امروز نيز روز مبادا باشد !

وقتي تو نيستي
نه هست هاي ما
چونانكه بايدند

نه بايد ها...
هر روز بي تو

روز مبادا است!

كاريكاتور(كتاب و كتابخوانى )

جواب سودوكو  شماره 1735سودوكو  شماره 1736

جواب معما 1735 معما 1736

مال و ثروتى كه بدون رنج و زحمت به دست آيد 
خود به خود از دست مى رود، زيرا سعى و تالشى 
در تحصيل آن به كار نرفته تا قدر و قيمت آن بر 

صاحب مال و مكنت معلوم افتد.
ــه ديگرى تعلق   مال و ثروت باد آورده چون ب
ــتخوش باد حوادث است  ــه دس دارد، هميش
ــى نخواهد  ــه از آن طرف ــر آين ــش ه و صاحب

بست.
بيهوده نيست كه در ممالك راقيه و پيشرفته، 

ــان را  ــان ش ــن، فرزند ــع بي ــان واق ثروتمند
ــام تحصيل علم  ــه هنگ ــور مى كنند كه ب مجب
ــخصا كار كنند  ــاعات فراغت را ش و دانش، س
ــدل و دلگرم  ــر خوش ــال پد ــال و من ــه م و ب

نباشند. 
چه فرزندى كه در عنفوان جوانى كار كند قطعا 
ــاس رنج و زحمت مى كند و پس از مرگ  احس
ــت تطاول و اسراف پدر ثروت موروثى را به دس

نمى سپارد.

ــيم و دو سيب ازآن را  اگرسه سيب داشته باش
برداريم، چند تا سيب داريم؟

ــد و مى گويد  ــما 3 قرص مى ده دكترى به ش
ــاعت يك قرص بخوريد، چقدر طول  هر نيم س

مى كشد تا تمام قرص ها را بخوريد؟
ــام  ــت. تم ــفند داش ــاورزى 71 گوس كش
گوسفندانش به جز 9 تا مردند. اوچند گوسفند 

دارد؟
حضرت موسى از هر نوع حيوان چند جفت را با 

خود به كشتى برد؟
ــركت مى كنيد. از  ــابقه دوى سرعت ش در مس
ــبقت مى گيريد حاال شما نفر چندم  نفر دوم س

هستيد؟

او پسرخواهرتان و يا پسر برادرتان است
تنها يك روز..

همه ماه ها بيست و هشت روز را دارند.
ــت و نمى تواند ازدواج  خير چون آن مرد مرده اس

كند.
هفتاد.سى تقسيم بر نيم مى شود شصت كه وقتى 

با ده جمع كنيم مى شود هفتاد.

معما ايستگاه ضرب المثل
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باد آورده را باد مى برد!

داستان

گمان كنم شهريار كوچولو براى فرارش از مهاجرت 
پرنده هاى وحشى استفاده كرد.

ــه بايد  ــش را آن جور ك ــت، اخترك صبح روز حرك
ــان هاى فعالش را با دقت پاك  مرتب كرد، آتش فش

و دوده گيرى كرد؛
ــت كه براى گرم كردن  دو تا آتش فشان فعال داش
ناشتايى خيلى مناسب بود. يك آتش فشان خاموش 
هم داشت. منتها به قول خودش «آدم كف دستش را 
كه بو نكرده!» اين بود كه آتش فشان خاموش را هم 
پاك كرد. آتش فشان كه پاك باشد مرتب و يك هوا 
مى سوزد و يك هو ُگر نمى زند. آتش فشان هم عينهو 
بخارى يك هو اَلُو مى زند. البته ما رو سياره مان زمين 
كوچك تر از آن هستيم كه آتش فشان هامان را پاك 
و دوده گيرى كنيم و براى همين است كه گاهى آن 

جور اسباب زحمت مان مى شوند.
شهريار كوچولو با دل ِگرفته آخرين نهال هاى بائوباب 
را هم ريشه كن كرد. فكر مى كرد ديگر هيچ وقت نبايد 
برگردد. اما آن روز صبح گرچه از اين كارهاى معمولِى 
ــرد موقعى كه آخرين آب را پاى  هر روزه ُكلى لذت ب
ــت بگذاردش زير سرپوش، چيزى  گل داد و خواس

نمانده بود كه اشكش سرازير شود.
به گل گفت: – خدا نگهدار!

اما او جوابش را نداد.
دوباره گفت: – خدا نگهدار!

ــرفه اثر چائيدن نبود.  ــرفه كرد، گيرم اين س گل س
باالخره به زبان آمد و گفت:

– من سبك مغز بودم. ازت عذر مى خواهم. سعى كن 
خوشبخت باشى.

ــرزنش هاى هميشگى  ــركوفت و س از اين كه به س
ــرپوش به دست هاج وواج  برنخورد حيرت كرد و س

ماند. از اين محبت آرام سر در نمى آورد.
گل به اش گفت: – خب ديگر، دوستت دارم. اگر تو 

ــد تقصير من  ــم از اين موضوع خبردار نش روحت ه
ــت. اما تو هم مثل من  ــد، زياد مهم نيس ــت. باش اس
ــبخت بشوى.. اين  ــعى كن خوش بى عقل بودى.. س
سرپوش را هم بگذار كنار، ديگر به دردم نمى خورد.

– آخر، باد..
ــتم.. هواى خنك شب  ــرمائو نيس – آن قدرهاهم س

براى سالمتيم خوب است. خدانكرده گلم آخر.
– آخر حيوانات..

ــب پره ها آشنا بشوم جز اين  – اگر خواسته باشم با ش
كه دو سه تا كرم حشره را تحمل كنم چاره اى ندارم. 

شب پره بايد خيلى قشنگ باشد. جز آن كى به ديدنم 
ــا. از بابت  ــه آن دور دوره مى آيد؟ تو كه مى روى ب
درنده ها هم هيچ ككم نمى گزد: «من هم براى خودم 

چنگ و پنجه اى دارم.»
ــان داد. بعد  ــادگى تمام چهارتا خارش را نش و با س

گفت:
– دست دست نكن ديگر! اين كارت خلق آدم را تنگ 

مى كند. حاال كه تصميم گرفته اى بروى برو!
و اين را گفت، چون كه نمى خواست شهريار كوچولو 

گريه اش را ببيند. گلى بود تا اين حد خودپسند..

لقمان حكيم 

درس عبرت 

روز مبادا

شازده كوچولو 
قسمت  هشتم

آسياب بچرخ
بازيكنان دست هاى يكديگر را گرفته و دايره وار مى ايستند. آن گاه 
يكى از بازيكنان فرمان داده و مى گويد: آسياب بچرخ . با اين فرمان 
ــروع به چرخيدن مى كنند تا آنكه سر آنها  بازيكنان با سرعت زياد ش

گيج رفته و بر زمين بى افتند .

ــوند، يك گروه در باالى زمين،  ــيم مى ش بازيكنان به دو گروه تقس
پشت خط شروع بازى و گروه ديگر در داخل زمين مستقر مى شوند. 
در نقطه شروع سنگى را كه بزرگ تر از آجر معمولى است، قرارداده 
ــى گذارند كه موازى با خط طولى  و چوب دولك را طورى روى آن م
زمين و الاقل يكى از لبه هاى آن آزاد باشد. ابتدا يكى از نفرات باال با 

الك ضربه اى محكم به سر آزاد دولك مى زند. 
ــى در هوا به داخل  ــده و پس از چرخش ــر سنگ بلند ش دولك از س
ــتند،  ــد. اگر افراد گروه پايين كه داخل زمين هس زمين فرود مى آي
ــوند و جاى دو گروه عوض  ــوا  بُل بگيرند، برنده مى ش دولك را در ه

مى شود. 
ــرات گروه پايين، دولك را از روى زمين  در غير اين صورت يكى از نف
ــته و به طرف الك كه پس از پرتاب دولك، در كنار سنگ و به  برداش

موازات خط طولى زمين گذاشته مى شود، پرت مى كند.
 اگر الك به دولك اصابت كند، باز جاى دو گروه عوض مى شود و در 
ــد و به همين  ــورت نوبت به نفر بعدى گروه بااليى مى رس غير اين ص

ترتيب تا پايان نفرات گروه باال ادامه پيدا مى كند . 
در نوع ديگر الك دولك به جاى سنگ، دو آجر موازى با فاصله حدود 
ــته و چوب الك را روى آن دو آجر  ده سانتى متر را روى زمين گذاش
مى گذارند، يكى از بازيكنان گروه باال با دولك زير الك مى زند تا الك 
حدود 1 – 1/5 متر به هوا بلند شود، بعد ضربه اى محكم به آن زده و 

به طرف زمين بازى پرت مى كند .

ــو روى زمين  ــش آمده و دو زان ــع بازيكنان پي اولين بازيكن از جم
مى نشيند. توپى را كه قطر آن حدود ده سانتى متر است، در دست 
گرفته و آن را به زمين مى زند، توپ پس از برخورد به زمين باال آمده 
ــت خود، آن را دوباره به زمين مى زند و  و بازيكن با ضربات كف دس
ــده و  ــت وى رها ش ضربات را ادامه مى دهد تا زمانى كه توپ از دس

ضربات قطع شود.
 پس از او يك يك بازيكنان مهارت خود را مى آزمايند.

ــد، برنده بازى  ــش از ديگران باش ــات او بي ــه تعداد ضرب بازيكنى ك
ــك زى يك  ــه توپ را ي ــازى هر ضرب ــود. در اين ب ــناخته مى ش ش

مى نامند .

الك دولك

بامبك

رازهاى كوچك موفقيت هاى بزرگ

جوانى گمنام عاشق دختر پادشاهى شد. رنج اين 
عشق او را بى چاره كرده بود و راهى براى رسيدن 

به معشوق نمى يافت. 
ــاه هنگامى كه  ــان پادش ــرك از نديم مردى زي
دلباختگى او را ديد و جوان را ساده و خوش قلب 
يافت، به او گفت: پادشاه اهل معرفت است، اگر 
احساس كند كه تو بنده ى مخلص خدا هستى، 

خودش به سراغ تو خواهد آمد.
ــيدن به معشوق، گوشه گيرى   جوان به اميد رس
پيشه كرد و به عبادت و نيايش پروردگار مشغول 
شد، به طورى كه اندك اندك مجذوب پرستش 
ــى يافت. روزى  گرديد و آثار اخالص در او تجل

ــاه بر مكان او افتاد، احوال وى را جويا  گذر پادش
ــد كه وى از بندگان با اخالص  ــد و متوجه ش ش
خداوند است. در همان جا از وى خواست كه به 
ــتگارى دخترش بيايد و او را خواستگارى  خواس
ــن طلبيد و  ــوان فرصتى براى فكر كرد كند، ج

پادشاه به او مهلت داد.
ــد، جوان  ــاه از آن مكان دور ش  همين كه پادش
ــى نامعلوم  ــايل خود را جمع كرد و به مكان وس
ــاه از رفتار جوان تعجب كرد و  رفت. نديم پادش

به جستجوى وى پرداخت تا علت اين تصميم را 
بداند.

ــت و گفت تو  ــتجو او را ياف  بعد از مدت ها جس
ــاه آن گونه  ــيدن به دختر پادش ــوق رس در ش
ــراغ تو  ــاه به س ــرار بودى، چرا وقتى پادش بى ق
ــد فرار  ــتار ازدواج تو با دخترش ش آمد و خواس

كردى؟
ــه به خاطر  ــر بندگى دروغين ك  جوان گفت اگ
ــاهى را به در  ــود، پادش ــوق ب ــيدن به معش رس
ــتين  ــر بندگى راس ــرا قدم د ــه ام آورد، چ خان
ــر خانه ى خويش  ــاه جهان را د نگذارم تا پادش

نبينم؟

بندگى خدا 



هتل��دار قالب��ی ک��ه در ش��بکه های مج��ازی، زنان 
 جوان را ب��ه بهان��ه ازدواج فریب داده و ط��ال و اموال

 قیمتی ش��ان را س��رقت می کرد، در زندان مش��هد 
شناس��ایی ش��د.چندی پیش زنی جوان با حضور در 
شعبه پنجم بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب 
ناحی��ه 11 ته��ران از خواس��تگار جوانش ب��ه اتهام 
س��رقت و کالهب��رداری ش��کایت کرد.مالباخته در 
اظهاراتش گفت: در ش��بکه الین با مردی جوان آشنا 
ش��دم که خودش را هتلدار معرفی می کرد و مدعی 
بود مدیریت تع��دادی از هتل های تهران، مش��هد و 
کیش را به عهده دارد و قرار اس��ت به زودی دو هتل 
بین المللی دیگ��ر را در کیش و مش��هد افتتاح کند. 
همین گفته ه��ا و ادام��ه ارتباط ه��ای اینترنتی مان 
 باعث ش��د فری��ب او را خ��ورده و در دام��ش گرفتار

 ش��وم. یک ماه بع��د از آش��نایی مان او به م��ن ابراز 
 عالقه کرد و مدعی ش��د قص��د ازدواج با م��ن دارد و

 چند بار مرا به هتل هایی که مدعی بود مدیریت آن را 
به عهده دارد، دعوت ک��رد. وی اضافه کرد: پس از آن 
که اعتم��ادم را جلب کرد، گفت ب��رای این که میزان 
عالقه اش را به من نش��ان دهد ب��ه زودی می خواهد 
آپارتمانی را در شمال غرب تهران به نام من سند بزند 
 و س��ه میلیارد تومان به عنوان مهریه به حسابم واریز 
کند. ب��ا این حرف ها مطمئن ش��دم او ف��رد پولدار و 
س��خاوتمندی اس��ت. چند روز بعد قولنامه ای را به 
من نش��ان داد و مدعی ش��د خانه را به نام من خریده 
و ب��ه زودی مرا ب��رای انتقال س��ند ب��ه دفترخانه ای 
می برد و حتی ش��ماره حس��اب بانک��ی ام را گرفت و 
ساعتی بعد مدعی شد که س��ه میلیارد تومان پول به 

 حسابم واریز کرده و به زودی می توانم آن را برداشت 
کنم.حتی می گفت برای روز تول��دم می خواهد یک 
خودروی پورش��ه بخرد. گمان می ک��ردم او این همه 
پول را به حس��ابم واریز کرده و دیگر تمام سختی ها و 
مشکالت زندگی ام پایان یافته است و زندگی جدیدی 
خواهم داشت. یک هفته مانده به مراسم خواستگاری 
او سراغم آمد و مدعی ش��د که کارت های ملی و عابر 
بانکش همراه خودروی او به س��رقت رفت��ه و اکنون 

پیگیر ماجرای این پرونده است.
 بای��د ام��روز 10 میلی��ون توم��ان ب��ه حس��ابی 
واری��ز کن��د و نمی دان��د ب��ا ای��ن وض��ع پی��ش 
آم��ده چط��ور می توان��د آن را تهی��ه کن��د.  ب��ا 
 اعتم��ادی ک��ه ب��ه او داش��تم ق��ول دادم کمک��ش 
کنم.دختر جوان ادامه داد: با او قرار مالقات گذاشتم 
 و طالهای��م و مبلغ پن��ج میلی��ون توم��ان را به وی

 دادم. برای خری��د آبمیوه از خودرو پیاده ش��دم که 
ناگهان جوان خواس��تگار پش��ت فرم��ان خودروی 
پرش��یای من نشس��ت و در حال��ی که پ��ول، طال و 
کارت های بانک��ی و مدارک هویت��ی ام داخل آن بود 
به سرعت دور شد و نتوانستم سد راهش شوم.  تلفن 
همراهش هم خام��وش بود. به هتلی ک��ه مدعی بود 
مدیر آنجاست رفتم، اما مسووالن آنجا گفتند که مدیر 
نیس��ت و برای چند مرحله به عنوان مشتری به هتل 
آمده است. همان جا بود که متوجه کالهبرداری شدم.

شکار دختران دیگر
همزمان با تشکیل پرونده قضایی و به دستور بازپرس 
بهروز مهاج��ری، پرونده ب��رای ادام��ه تحقیقات در 
اختیار پلیس آگاهی قرار گرف��ت. ماموران در ابتدا با 

کمک ش��اکی از متهم چهره ن��گاری کردند. او تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفت تا این ک��ه ماموران متوجه 
شدند او افراد دیگری را نیز در شهرهای دیگر از جمله 
مشهد و کرمان فریب داده و به شیوه ای مشابه از آنها 

کالهبرداری کرده و تحت تعقیب پلیس قرار دارد.
شناسایی در زندان

جستجو برای دس��تگیری این خواستگار شیاد ادامه 
داشت تا این که با گذشت چند ماه، ردپای او دریکی 

از زندان های مشهد به دست آمد.
ماموران ب��ا تحویل گرفتن این متهم ب��ه تحقیق از او 
پرداختند که مش��خص ش��د وی همان متهم فراری 
بوده ک��ه پلی��س ته��ران در تعقیبش اس��ت. متهم 
در بازجویی ه��ا گفت: زن��ان جوان را در ش��بکه های 
اجتماع��ی ازجمل��ه ش��بکه اجتماعی الی��ن فریب 
م��ی دادم و وانم��ود می ک��ردم هتلدار هس��تم و در 
تهران، مش��هد و کیش فعالیت دارم و به زودی قصد 
احداث هتل  های بین المللی دیگ��ری را دارم. با این 
ادعاها زنان ج��وان را به بهان��ه ازدواج فریب می دادم 
 و در فرصتی مناس��ب پول و طالهای شان را سرقت 
می کردم.  بیش��تر اموال س��رقتی متعل��ق به همین 
ش��اکی زن تهران��ی و زن کرمانی بود ک��ه او را نیز به 
بهانه ازدواج فریب دادم. به او گفته بودم می خواهم در 
 کیش هتلی احداث و او را به عنوان مدیر آنجا معرفی

 کنم. با سرقت طالهایش که 40 میلیون تومان ارزش 
داشت، او را در کیش جا گذاشته و متواری شدم و به 
مشهد آمدم. متهم پس از اعتراف به جرایمش با قرار 
قانونی روانه زندان ش��د و تحقیقات برای شناس��ایی 

مالباختگان احتمالی ادامه دارد.
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اخبار اخبار

فرمانده انتظامي شهرس��تان زاهدان از کش��ف بیش از 102 هزار لیتر 
سوخت غیر مجاز درمحور زاهدان خاش خبر داد.

س��رهنگ غالمرضا جعف��ري فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان زاهدان 
درتش��ریح جزئی��ات ای��ن خب��ر گف��ت: درپي کس��ب خب��ري مبني 
 براینکه تع��دادي از قاچاقچیان س��وخت درس��اعات پایاني ش��ب و از 
مسیر هاي خاکي مبادرت به جابه جایي سوخت با خودروهاي سنگین 
 مي کنند بالفاصله رس��یدگي به این پرونده در دس��تور کار پلیس قرار 

گرفت. 
وي افزود: ماموران با افزایش گشت هاي پنهان و آشکار درمنطقه موفق 
به شناسایي این خودروها شده و طي چهار مرحله درمجموع بیش از102 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق را از 4 دس��تگاه تانکر کش��نده مواد سوختي 

کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرس��تان زاهدان  درپایان گفت: در این رابطه چهار 
راننده خودروها دس��تگیر و جهت س��یر مراحل قانوني تحویل مراجع 

قضایي شدند.

ماموران ایس��ت و بازرسي ش��هید امامي شهرستان ش��هرضاي استان 
اصفهان در بازرسي از یک دس��تگاه کامیون ولوو ،23 تن برنج قاچاق به 

ارزش یک میلیارد و 500میلیون ریال کشف کردند.
س��رهنگ  حمید امیرخاني فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا گفت: 
ماموران این فرماندهي مستقر در ایس��ت و بازرسي شهید امامي حین 
کنترل خودروهاي عبوري به یک دس��تگاه کامیون ولوو مشکوک و آن 

را متوقف کردند.
وي اظهار داشت: در بازرسي از این خودرو 23 تن و 200 کیلو گرم برنج 

فاقد هر گونه مجوز گمرکي کشف و توقیف شد.
س��رهنگ امیرخاني ارزش این محموله را یک میلیارد و پانصد میلیون 
ریال عنوان کرد و بیان داش��ت : در ای��ن زمینه کاالي قاچ��اق به اداره 
 گمرک منتقل و راننده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي

 شد .
فرمانده انتظامي شهرس��تان ش��هرضا در پایان تاکید ک��رد : پلیس در 
راس��تاي وظایف خود و مبارزه با قاچاق کاال با تم��ام توان با قاچاقچیان 

برخورد مي کند .

فرمانده انتظامي شهرستان گلپایگان استان اصفهان از دستگیري باند 
پنج نفره سارقان احشام در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ حسین بساطي فرمانده انتظامي شهرس��تان گلپایگان گفت: 
در پي وقوع چندین فقره س��رقت احش��ام در این شهرس��تان موضوع 
 به ص��ورت ویژه در دس��تور کار کارآگاه��ان پلیس آگاهي شهرس��تان 

قرار گرفت .
وي اظهار داشت: کارآگاهان پس از انجام یک سري تحقیقات، سرانجام 
با سرنخ هاي به دست آمده ، یکي از س��ارقان را که فردي غیر بومي بود 

شناسایي و دستگیر کردند.
س��رهنگ بس��اطي بیان داش��ت: س��ارق بعد از مواجهه با مس��تندات 
پلیس چ��اره اي جز اعتراف نداش��ت و به 12 فقره س��رقت احش��ام در 
 سطح شهرس��تان گلپایگان با همدس��تي چهار نفر از دوس��تانش اقرار 

کرد.
این مقام انتظامي ارزش احشام س��رقتي را یک میلیارد و 200 میلیون 
ریال دانست و خاطر نشان کرد:پس از هماهنگي با مقام قضائي یک نفر 
مالخر و همدستان سارق نیز که همگي غیربومي بودند طي یک عملیات 

غافلگیرانه شناسایي و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان گلپایگان خاطر نش��ان کرد : در این زمینه 
پرونده تش��کیل و متهمان جهت س��یر مراحل قانوني به مراجع قضائي 

تحویل داده شدند.

مادر بی رحمی که بر اثر اعتیاد به جان کودکش افتاد و سر او را از تنش 
جدا کرد، دستگیر شد.

نیکوال گلوور مادر سی ساله ایست که دو ماه پس از تولد نوزادش بر اثر 
توهم مواد مخدری که استفاده می کرد، او را به طرز وحشیانه ای به قتل 
رساند و جنازه کودکش را  در توالت یک مرکز خرید رها کرد تا هویتش 

ناشناس بماند.
 نیکوال گل��وور از نوجوانی اش به مواد مخدر و مش��روبات الکلی اعتیاد 
داشت، او پس از گذشت پنج س��ال از ازدواجش صاحب فرزند دختری 
به نام آوریل شد که کودکش را بر اثر  توهم شدید مخدر شیشه به طرز 

وحشیانه ای به قتل رساند.
 نیکوال س��ر نوزاد دو ماهه اش را گوش تا گوش می برد و او را در توالت  
یک فروشگاه رها می کند تا هویتش شناسایی نشود، این در حالی است 
که عمق جنایت، پلیس را وادار به پیگیری می کند و در انتها، تحقیقات 

به نیکوال این مادر بی رحم می رسد.
 در تحقیقات گسترده تر پلیس معلوم شد، نیکوال دچار اختالالت روانی 
است و پزش��ک به او برای عدم بارداری تا بهبود حال روانی اش تاکید 

کرده بود.
 پلیس محلی پرس��کوت دراین باره گفت: نیکوال سوءسابقه ی ضرب و 
شتم خیابانی و درگیری با همکارانش را دارد.گفتنی ست  دادگاه قضایی 

نیکوال را به حبس ابد محکوم کرد.

23 تن برنج قاچاق تحویل گمرك 
شد

کشف 102 هزار ليتر گازوئيل قاچاق
 در زاهدان

انهدام باند سارقان ميلياردي احشام 
در گلپایگان اصفهان

قتل بر اثر اعتياد؛
مادر سنگدل، سر نوزادش را برید 
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خواهان: آقای هاش��م مصطفایی فرزند اصالن با وکالت آقای نبی ا... 
لطفی فرزند علی به نشانی بلوار کشاورز)بعد از سه راه سیمین سمت 
دستگرد( – کوچه قزل باش – جنب مطب دندانپزشکی دکتر یزدانی – 
دفتر وکالت لطفی خواندگان: 1- آقای مهدی پاینده مهر 2- آقای امیر 
یمانی 3- آقای حسین بهرامی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه یک فقره بارنامه ضایعات آهن 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه از زمان مطالبه و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه از زمان وصول بار تا تقدیم دادخواست دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید.در خصوص دعوی آقای هاش��م مصطفایی 
فرزند اصالن و با وکالت آقای نبی ا... لطفی به طرفیت خواندگان 1- امیر 
یمانی و 2- مهدی پاینده مهر و 3- حس��ین بهرامی به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره بارنام��ه ضایعات آهن به مبلغ یکص��د و پنجاه میلیون 
ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه از تاریخ وصول 
بار 93/3/3 لغایت صدور حکم با توجه به محتویات پرونده و با توجه 
به تصویر مصدق بارنامه و اظه��ارات کتبی غیرمصدق خوانده 2 و با 
توجه به اظهارت وکیل خواهان به شرح صورتجلسه مورخه 94/3/30 
مبنی بر اینکه س��فارش دهنده بار آهن قراضه خوانده سوم بوده ولی 
بار با کد پیمانکاری خوانده 2 ارسال و خرید می گردد چون مشارالیه 
پیمانکار مربوط با ذوب آهن می باشد و حسب اظهارات خوانده 2 در 
نامه خود وجه بار را به خوانده 3 پرداخت کرده و خوانده مذکور بدون 
هیچگونه عذر شرعی و قانونی حاضر به پرداخت بدهی خود به موکل 
نمی باشد دادگاه با توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به خوانده 
سوم و عدم حضورش و عدم ارائه الیحه دفاعیه و بالتعرض گذاشتن 
ادعای خواهان دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا 
به ماده 198و522و515 آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف سوم را به 
پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
ش��صت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی و خس��ارت تاخیر تادیه 
از زمان مطالبه و تقدیم دادخواس��ت یعنی 93/4/15 تا اجرای حکم که 
از سوی اجرای احکام مورد محاس��به قرار می گیرد در حق خواهان 
محکوم می نماید در خصوص مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه از زمان 
وصول بار تا تقدیم دادخواست با توجه به نص صریح قانونی مندرج 
در ماده 522 آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی وی صادر می گردد و 
در خصوص سایر خواندگان با توجه به اینکه طرف حساب با خواهان 
نبوده اند و خواهان نیز به آن اذعان دارد مس��تندا به بند 4 از ماده 84 
و89 آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید 
رای صادره غیابی بوده و ظرف م��دت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه 
 قاب��ل واخواهی در محکم��ه صادرکننده رای بوده و پ��س از 20 روز

 دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان 
می باشد.م الف:22377 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
مزایده

8/336 اجرای احکام مدنی شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 940234ج.ح/14 
له اکبر مزروعی سبدانی با وکالت محمد مرادی و فاطمه جعفری و علیه 
نادعلی فروغی ابری به نشانی اصفهان – خ.رباط دوم – خ.مخابرات – 

جنب مجتمع سینا – پالک147 به خواسته مطالبه مبلغ 445/474/761 
ریال بابت اصل خواسته و خسارات و مبلغ 9/000/000 ریال بابت حق 
االجرای دولتی با وصف کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده اس��ت در مورخ 94/9/16 از س��اعت 10 تا 10/30 
صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت – 200 متر پایین تر از 
ساختمان مرکزی دادگستری – جنب بیمه پارسیان – طبقه3- واحد6- 
اجرای احکام ش��عبه 14 برگزار نماید. اوصاف ملک براس��اس نظریه 
کارشناسی: مورد مزایده عبارت اس��ت از مقدار 15/22 حبه مشاع از 
6 دانگ پالک ثبتی 12469/3 بخش 5 ثب��ت اصفهان به آدرس اصفهان 
– خ.جی – خ.ش��هدای ابر – کوچه صاحب الزمان – پالک81- روبروی 
بن بس��ت قائم – کدپس��تی8159695517- ملکی محکوم علیه که طبق 
نظر کارشناس دادگستری ملک فوق عبارت اس��ت از یک باب خانه به 
مساحت 161/6 مترمربع با قدمت باالی 30 سال ساخت و سقف تیرآهن 
و پشت بام با روکش ایزوگام و نمای خارجی سنگ سفید با پنجره های 
فلزی – دارای حیاط با کف موزاییک و دیوار با نمای آجر 3 س��انتی و 
سیمان و شامل طبقه زیر – همکف و طبقه یک که دارای پذیرایی با کف 
سرامیک و دیوارها با روکش رنگ پالستیک و اتاق خوابها با کف سیمانی 
و دیوار با روکش رنگ پالستیک و آشپزخانه با کف سرامیک و دیوار 
کاشیکاری شده و مجهز به کابینت فلزی قدیمی و سیستم سرمایش به 
صورت کولرآبی و گرمایش بخاری گازی و دارای انشعابات آب و برق 
و گاز و تلفن و فاضالب اس��ت لذا با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل 
موثر در قضیه ارزش ششدانگ پالک فوق مبلغ 2/150/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده اس��ت با توجه ب��ه مبلغ مورد مطالب��ه خواهان و حق 
االجرا که مبل��غ 454/474/761 ریال می باش��د مع��ادل مقدار 15/22 
حبه از 6 دانگ ملک فوق می باش��د. طالبین خرید می توانند ظرف مدت 
 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق واق��ع در آدرس اعالمی بازدید نمایند 
کسانی حق ش��رکت در جلس��ه مزایده را دارند که حداقل 10% از مبلغ 
فروش را به همراه داشته باش��ند برنده مزایده فردی است که باالترین 
قیمت را ارائ��ه دهد.م ال��ف:22356 ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 
ابالغ رای

ش��ماره   9409970354601098 دادنام��ه: ش��ماره   8 /723
پرون��ده:9309980359501699 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940577 
شکات: 1- آقای محسن حسن خانی فرزند عبدالحمید به نشانی اصفهان 
– میدان امام خمینی – بازار بزرگ سرای محمد صادق خان – طبقه باال 
2- آقای سید مرتضی رضازاده فرزند سید محمدعلی به نشانی اصفهان 
– خ.مقداد – ک.باغ کالنتر – بن بس��ت ش��هید واقفی –پ49، 3- آقای 
علیرضا جعفری فرزند رجبعلی به نشانی اصفهان – خ.رباط – اتوبان 
ردانی پور – ک.مجسدالمهدی –بن.ش��میم – پ21، 4- آقای سید تقی 
لوح موسوی فرزند سید جواد به نشانی اصفهان – میدان امام – بازار – 
پاساژ میثمی – پ20، 5- آقای علیرضا مباشرپور فرزند تقی با وکالت 
آقای اسماعیل رفیعی فرزند علی اصغر به نش��انی اصفهان – خیابان 
شیخ صدوق شمالی – نبش خیابان کاخ شرقی – ساختمان وکال – طبقه 
اول – واحد یک مته��م: آقای حمیدرضا کبیری فرزند رضا به نش��انی 
مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت دادگاه پس از بررس��ی اوراق و 
محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و با استعانت از خداوند قادر 
متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: اتهام 
انتسابی آقای حمید رضا کبیری دایر بر هش��ت فقره خیانت در امانت 
موضوع شکوائیه آقایان 1- محسن حس��ن خانی به میزان 222/430 
گرم طال 2- محمدتقی حیدریان به میزان 193/170 گرم طال 3- علیرضا 

مباشرپور با وکالت آقای اسماعیل رفیعی به میزان 500/010 گرم طال 
با اصالح میزان اعالمی در کیفرخواس��ت 4- سید تقی لوح موسوی بر 
میزان 280/49 گرم طال 5- علیرضا جعفری نسبت به سه طغری چک به 
شماره های 1395/871331/16و892/11521158و892/11521199، 
6- مهران باقری میزان 222/710 گرم طال 7- مهدی ش��یروانی میزان 
250 گرم طال 8- س��ید مرتض��وی رض��ا زاده به می��زان 150/880 
گرم طال ب��ا توجه به ش��کواییه ش��اکیان و تحقیقات به عم��ل آمده و 
 مستندات ضمیمه و متواری بودن متهم و سایر قرائن و شواهد موجود

 در پرون��ده مح��رز اس��ت دادگاه در اج��رای م��اده 674 قان��ون 
 تعزیرات ب��ا رعایت ماده134 قان��ون مجازات اس��المی نامبرده را به 
محک��وم تعزی��ری  حب��س  س��ال  چه��ار  فق��ره   8  تحم��ل 

 م��ی نماید که صرفا یک��ی از مجازاته��ا قابل اجرا اس��ت رای صادره 
حضوری و ظرف مهلت بیست روز تجدیدنظر پذیر در دادگاه تجدیدنظر 
است.م الف:22351 ش��عبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)120 

جزایی سابق(
ابالغ رای

ش��ماره   9409976836100138 دادنام��ه: ش��ماره   8 /724
پرون��ده:9409980351600278 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940063 
خواهان: خانم مهرک حس��ن الریجانی فرزند غالمرضا با وکالت خانم 
صدیقه منش فرزند محمد به نش��انی اصفهان – خیابان چهارباغ باال – 
مجتمع پارس��یان – طبقه پنجم – واحد705 خوانده: آقای رضا س��ایر 
فرزند ذکریا به نش��انی مجهول المکان خواس��ته: طالق به درخواست 
زوجه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم مهرک 
حسن الریجانی با وکالت خانم صدیقه منشی فرزند غالمرضا به طرفیت 
آقای رضا سایر فرزند زکریا به خواس��ته استیذال اعمال وکالت برای 
اجرای صیغه طالق به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد با عنایت به تصویر 
مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 89 دفتر رسمی شماره 48 حوزه 
ثبت اصفهان رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم بین آنها محرز است 
اجماال زوجه اظهار داشته است در تاریخ 83/8/12 با همسرش ازدواج 
نموده هنگام اجرای صیغه نکاح خوانده در ش��هر ناتینگهام انگلستان 
زندگی می کرده و با اعطای وکالت به پ��در زوجه صیغه نکاح بین آنان 
جاری شده زوجه 7 سال در ایران سکونت داشته و زوج اقدامی جهت 
اخذ ویزای انگلستان انجام نداده در سال 92 زوجه به صورت مستقل و 
با اخذ ویزای لهستان به آن کشور مسافرت و زوج در آنجا به او ملحق 
شده است زوجین صاحب یک فرزند به نام کیان می شوند ولی پس از 
مدتی زوج همسر خود را از منزل اخراج می نماید و به علت اینکه گذر نامه 
وی توسط تخریب شده بود با مراجعه زوجه به دفتر حافظ منافع ایران 
گذرنامه جدید دریافت و مقدمات بازگشت وی به ایران فراهم می شود و 
زوج در انگلستان تغییر آدرس داده و به نامبرده دسترسی نمی باشد از 
سوی دیگر تالش داور زوجه و مرکز مشاوره و دادگاه در ایجاد سازش 
موثر واقع نشده اس��ت بنا بر این و به اس��تناد مواد 234و237و1119 
قانون مدنی و م��واد 26و27و29 قانون حمای��ت خانواده ضمن احراز 
شرط 11 از بند ب ش��روط ضمن العقد نکاح به خواهان اجازه داده می 
ش��ود با مراجعه به یکی از دفاتر رس��می ثبت طالق مراجعه و حقوق 
حاصله از بند ب یاد ش��ده با انتخاب یکی از ان��واع طالق خود را مطلقه 
س��ازد اعتبار این گواهی برای تسلیم به دفتر رس��می طالق سه ماه از 
تاریخ قطعیت رای می باشد با عنایت به مفاد مواد 31و37 قانون حمایت 
 خانواده رعایت جهات شرعی و قانونی اجرای صیغه طالق و ثبت آن و 
 ی��اداوری حق��وق و تکالی��ف آنها پ��س از طالق ب��ه عهده س��ردفتر 

محترم خواهد بود در مورد س��ایر حقوق فیمابین از جمله مسائل مالی 
با توجه به اینکه زوج��ه جداگانه اقدام نم��وده دادگاه مواجه با تکلیف 
 نمی باش��د حضانت فرزند مش��ترک به نام کیان با زوجه می باش��د 
رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد.م الف:22349 ش��عبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان 
مزایده

8/639 اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر 
دارد در خصوص پرونده اجرایی شماره 940263/ح 28 خواهان حسین 
قدیمی و خواندگان: جهانگی��ر، جهانبخش، فاطمه، منی��ره، علیمردان، 
کیومرث، گوهر و مریم فامیل همگی قدیمی و ام کلثوم فرزانیان مبنی بر 
فروش نیم دانگ یک باب منزل مسکونی واقع در حصه جنوبی- خیابان 
مدرس- پالک 91 جلس��ه مزایده ای در روز یکش��نبه مورخ 94/9/24 
س��اعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان ینکبخت، 200 متر پایین تر از 
ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، 
مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه دوم برگزار نماید. طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک ب��ه آدرس صدرالذکر بازدید نمایند 
و کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسی 
را نقدا همراه داشته باش��ند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده 
فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت ر ا پیشنهاد دهند. اوصاف و 
مشخصات ملک بر اساس نظریه کارشناس: ملک مورد نظر به صورت 
یک منزل مسکونی و دو مغازه تجاری که حسب متره محلی، ششدانگ 
ملک دارای مس��احت عرصه حدود 203 متر مربع می باشد که در آن 
ساختمانی شامل: مس��کونی طبقه همکف و اول و مغازه های تجاری 
آن بنا می باش��د. مس��احت دو مغازه تجاری واقع در حد شمالی ملک 
)مش��رف به خیابان مدرس( به مقدار حدود 44/70 متر مربع برآورد 
گردید. ساختمان دارای اسکلت دیوارهای باربر و دارای قدمت ساخت 
باالی 3 س��ال می باش��د. به طوری که با توجه به وضعیت مس��کونی 
و فرس��ایش بنا بدون انجام تعمیرات اساس��ی امکان بهره برداری از 
قسمت مسکونی ممکن نیس��ت لیکن یک باب مغازه تجاری به مساحت 
20/10 متر مربع حسب اظهارات در ید مستاجر و مغازه دیگر واقع در 
سمت ش��رقی راهرو ورودی مسکونی به مس��احت حدود 24/60 متر 
مربع درب آن بسته و حس��ب اظهارات در ید همسر خواهان می باشد. 
با توجه به وضعیت ملک و عرض گذرهای واقع در حد شمالی و جنوبی 
آن ششدانگ ملک در حد ش��مالی و جنوبی بر اصالحی و عقب نشینی 
می باشد. با توجه به موارد فوق الذکر موقعیت و محل ملک معرفی شده 
مس��احت عرصه و اعیانی آن مش��خصات اعیانی و قدمت آن، نحوه و 
نوع مالکیت )قولنامه ای، مشاعی(، مساحت قسمت تجاری )مغازه ها(، 
ارزش اشتراکات و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری، 
ارزش ششدانگ ملک تعرفه ش��ده با در نظر گرفتن کلیه حقوق تجاری 
متصوره برای قسمت تجاری آن به مبلغ 1/860/000/000 ریال معادل 
)یکصد و هشتاد و ش��ش میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد که با 
 توجه به ارزش اعالمی برای شش��دانگ ملک، ارزش یک دانگ مش��اع 
310 ری��ال و ارزش  /000 /000 ب��ه مبل��غ   از شش��دانگ آن 
نیم دانگ مشاع )6 حبه مشاع( از شش��دانگ آن به مبلغ 155/000/000 
ریال محاس��به گردیده اس��ت که من��زل مس��کونی خالی از س��کنه 
 و یک��ی از مغ��ازه ه��ای در دس��ت مس��تاجر و دیگ��ری در تصرف

 حسین قدیمی می باشد. م الف 23631 دادورز اجرای احکام شعبه 28 
حقوقی اصفهان 

هتلـدار قالبـی 
دختـران را 

در الیـن شکـار 
  می کـرد



رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله :
در مدارا، فزونــى و بركت اســت، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

ــفيد4 و  مـواد الزم بـراى تهيه رول پيـچ سـيب زمينى : آرد س
ــكريك چهارم فنجان،خميرترش فورى يك قاشق  يك دوم فنجان،ش
مرباخورى،روغن جامديك چهارم فنجان،شير يك فنجان،نمك يك  و 
يك دوم قاشق مرباخورى،آب يك چهارم فنجان،تخم مرغ زده   شده يك 

عدد،سيب زمينى له   شده يك دوم فنجان.

ــا  ــان آرد را ب روش تهيـه  رول پيـچ سـيب زمينـى : 2 فنج
ــد و  ــن جام ــكر، روغ ــير، آب، ش ــد، ش ــوط كني ــرش مخل ــر ت خمي
ــود.  ــرم كنيد تا روغن آب ش ــرارت گ ــه اى روى ح ــك را  درون تاب نم
ــيب زمينى  ــرغ و س ــد. تخم م ــه كني ــوط آرد اضاف ــه مخل ــپس ب س
ــد. ــه بزني ــدا 30 ثاني ــزن ابت ــم هم ــرعت ك ــا س ــد و ب را  بريزي
ــد.  بــــــزني ــاد  زي ــرعـــــــت  س ــا  ب ــه  دقيق  3 ــپس  س
ــد ــه كني ــد اضاف ــه الزم ش ــى ك ــا جـــــــاي ــه آرد را ت بقي

ــيده اى ورز  ــطح آرد پاش ــق چوبى هم بزنيد. خمير را روى س  و با قاش
ــت آيد. 6 تا 8 دقيقه خمير را گلوله كنيد و  دهيد تا خميرى نرم به دس
ــه اى چرب بگذاريد. يك بار خمير را بچرخانيد و روى كاسه را با  در كاس

نايلون بپوشانيد.
  بعد يك ساعت در محل گرمى بگذاريد تا حجمش 2 برابر شود. خمير 
را روى سطح آرد پاشيده نصف كنيد و در نايلون بپيچيد و  10 دقيقه در 
محل گرمى بگذاريد. يك سينى به ابعاد 5×20×30 سانت را چرب كنيد. 
هر نيمه خمير را به شكل نان كره اى يا هر شكل زيبايى كه در ذهن داريد 
ــينى بچينيد. 35 تا 45 دقيقه روى  در آوريد و به فاصله 5 سانت در س
سينى را نايلون بكشيد و در محل گرمى بگذاريد تا حجمش 2 برابر شود. 
فر را با حرارت 400 درجه فارنهايت گرم كنيد و به مدت 30 دقيقه داخل 
فر بگذاريد. سينى را فويل بكشيد تا روى نان ها پخته شود و نان ها طاليى 

شوند. سپس سينى را روى الك سيمى خنك كنيد.

هندوانه از ميوه هاى مورد عالقه مردم شبه قاره هند و پاكستان در فصل تابستان 
ــتفاده از اين ميوه  ــيوه جالبى براى اس ــت و مردم پاكستان در فصل گرما ش اس
تابستانى دارند.چنان كه از ريشه اين كلمه برمى آيد اصل اين ميوه از هندوستان 

بوده  است. گونه كامل تر نام آن «خربزه هندوانه» بوده است.
ريشه كلمه هندوانه از كلمه «وانا» كه به  معنى هندوانه در زبان هندى است گرفته 
شده  است و در قديم به آن «هندووانا» گفته مى شد اما بعدها در زبان فارسى تغيير 

كرد و تبديل به هندوانه شد.
هندوانه هايى كه در هند و پاكستان به عمل مى آيد بيشتر گرد و به رنگ سبز تيره 
مى باشد. پزشكان براى جبران كمبود آب بدن و رهايى از گرمازدگى خوردن اين 
ميوه را توصيه مى كنند.برخى از آنان معتقدند استفاده از اين ميوه حتى مى تواند 
مرگ و مير در فصل گرما را كاهش دهد (در پاكستان به علت كمبود برق و گرماى 
شديد هر ساله تعدادى از مردم جان خود را بر اثر گرمازدگى از دست مى دهند). 
هندوانه منبعى غنى از ويتامين هاى  ث و آ است. همچنين مقدار زيادى ويتامين 

ب6 و ب1 و مواد معدنى مانند پتاسيم و منيزيم دارد.
در پاكستان مردم عادت به نگهدارى ميوه در يخچال ندارند از طرفى كمبود برق 

باعث مى شود يخچال كارآيى چندانى نداشته باشد.
از طرفى طبق فرهنگ مردم، زياده روى در خوردن يك ميوه پر خورى به حساب 
ــورت قاچى خريد و فروش  ــتر ميوه ها مانند هندوانه به ص مى  آيد بنابراين بيش

مى شود كه اين شيوه هم به نفع مردم است و هم به نفع فروشنده.
چون هندوانه با نمك و فلفل سياه ميل مى شود امكان ندارد هندوانه اى به خاطر 
اينكه طعم خوبى ندارد خورده نشود. از طرفى خريدن قاچ هندوانه ارزان تر تمام 
مى شود و در عوض فروشنده نيز مى تواند يك هندوانه را بدون در نظر گرفتن وزن 
آن به چند نفر بفروشد.فروشندگان هندوانه در پاكستان به شيوه هاى مختلفى 
هندوانه را قاچ مى كنند تا بتوانند مشترى بيشترى به دست آوردند اما رايج ترين 

شيوه همان قاچ كردن به صورت «شترى» است.

كتاب «گرم شدن زمين» نوشته ى «مارك ماسلين» درباره ى موضوعات 
كليدى پديده ى گرم شدن زمين است كه با ترجمه ى «ثمين نبى پور» 

منتشر شده است.
گرمايش جهانى يا گرم شدن زمين، نام پديده اى است كه منجر به افزايش 
ــده است. منظور از گرم شدن  ميانگين دماى سطح زمين و اقيانوس ها ش
ــت كه تغييرات آب و هوا را نيز در  زمين باالرفتن متوسط دماى زمين اس
پى خواهد داشت. گرم شدن زمين سبب تغيير الگوى بارش باران و برف، 
ــطح آب درياچه ها و تأثيرات  افزايش سطح آب درياهاى آزاد و كاهش س
عميق بر گونه هاى مختلف گياهان و حيوانات و سرانجام انسان ها خواهد 

شد.
كتاب «گرم شدن زمين» از مجموعه ى «جان كالم» مى باشد و توضيحى 
ــدن زمين را در  مختصر و دقيق از موضوع هاى كليدى پديده ى گرم ش
ــه  چرا و چطور دگرگونى هاى  اختيار خواننده قرار مى دهد؛ مانند اين ك
اقليمى رخ مى دهند؟ امروز چه كارى از دست مان برمى آيد كه دست كم 
روند گرم شدن زمين را آهسته كنيم؟ پيمان هاى بين المللى نظير پيمان 
كيوتو، شروع مسيرى پرپيچ و خم اند تا در عين پيشرفت كشورها، به نجات 

زمين، جانوران، گياهان و نسل بشر بينجامند و....
ــتيتوى محيط  زيست  ــلين، مدير انس ــت پرفسور مارك ماس گفتنى اس
يونيورسيتى كالج لندن است. او از اقليم شناسان به نامى است كه در زمينه 
ــژه اى دارند. مقاالت  ــش زمين فعاليت وي تغييرات اقليم جهان و گرماي
ــت، نيچر، گاردين، اينديپندنت، و  ــريه هاى نيوساينتيس ماسلين در نش
ــاوران و مجريان برنامه هاى  ــود. او همچنين از مش ساينس منتشر مى ش
راديو - تلويزيونى است و چند كتاب درباره گرمايش زمين و منابع طبيعى 
نوشته است. از ديگر فعاليت هاى او مديريت در چند شركت و انجمن مربوط 

به تغييرات اقليم است.
ــا  ــى و ب ــع رقع ــق» در قط ــر «اف ــن» را نش ــدن زمي ــرم ش ــاب «گ كت
ــتاده ــاب فرس ــازار كت ــه ب ــرده وب ــاپ ك ــان چ ــزار توم ــت 14ه قيم

 است.

رول پيچ سيب زمينى

گرم شدن زمينفروش جالب هندوانه در پاكستان!

خانه دارى
ــه يكى از معضالت تمام خانم هاى خانه  ــماور هميش جرم درون كترى و س
ــت. اما براى از بين بردن اين جرم ها و جلوگيرى از تشكيل آنها راه و  دار اس

روش هاى خانگى وجود دارد كه بهتر است با آنها آشنا شويد.
ــوب كترى و سماور:براى از بين بردن  روش اول براى از بين بردن جرم و رس
جرم آهكى داخل سماور و كترى، مخلوطى از سركه و آب را به نسبت مساوى 
در آن بريزيد و به مدت نيم ساعت بجوشانيد. خواهيد ديد كه جرم ها از ديواره 

كنده خواهد شد.
 روش دوم :راهى ديگر براى از بين بردن جرم آهكى اين است كه چند دقيقه 
ــپس داخل آن را با آب سرد پر  ــماور يا كترى را بدون آب حرارت دهيد س س

كنيد. آب و جرم هاى جدا شده را خالى كرده و داخل آن را بشوييد.
 روش سوم :كترى را داغ كنيد و ناگهان مقدارى آب يخ درون آن بريزيد ( براى 
اين منظور نبايد كترى بسيار داغ شود كه موجب ريختن لحيم آن مى گردد.)
ــوب گرفتن كترى  ــرى از رس ــر از راه هاى جلوگي ــارم :يكى ديگ  روش چه
ــدف را در  ــت كه گوش ماهى يا فلس ص ــت به اين صورت اس ــماور اس و س
ــنگ نيز مفيد ــود در آب را جذب كند.( قلوه س كترى انداخته تا آهك موج

 است.)
ــت كه  ــت اين اس ــوب زدايى مفيد اس  روش پنجم :راه ديگرى كه براى رس
ــيب  ــوع ظرف ) 2 يا 3 س ــتگى دارد به ن ــر مقدارى ( بس در ظرف مورد نظ
ــانيد و بعد ــا آب درون آن بجوش ــاعت ب ــدت نيم س ــده كنيد و م زمينى رن
ــفيد كوبيده، به آن اضافه كنيد و نيم ساعت ديگر بجوشانيد   يك تكه زاج س

مشكل رفع خواهد شد.
ــيرين ( آب  ــم :مى توانيد براى جرم گيرى آن مقدارى جوش ش  روش شش
ــعله بگذاريد و بعد  ــرف بگذاريد و روى ش ــيرين) را درون ظ همراه جوش ش
ــد كه ثمربخش  ــن كار را تكرار كني ــده همي اگر هنوز به طور كامل پاك نش

خواهد بود.

جرم كترى و سماور را چگونه از بين ببريم؟

ــردى از  ــر 2000 م، م ــه نوامب ــش در نيم ــال پي 15 س
ــارد دالر ــه 60 ميلي ــد ك ــذف ش ــه ى روزگار ح صحن

«درآمد ساالنه» را ناديده گرفته بود تا پيرو مكتب اهل بيت 
(عليهم السالم) شود.

ــد.  ــى در 9 ژوئن 1954 در نيويورك متولد ش ادواردو آنيل
ــج آتالنتيك، براى  ــش در كال ــام تحصيالت وى پس از اتم
ادامه تحصيالتش در زمينه ادبيات مدرن و فلسفه شرق به 
دانشگاه پرينستون رفت. پس از اتمام تحصيالت دانشگاهى، 
ــرقى به كشورهاى هند و  براى مطالعه عرفان و مذاهب ش
ــفر كرد و در جريان سفرش به كشورمان  سپس به ايران س

به تشيع گرويد.
سناتور جيوانى آنيلى، پدر «ادواردو» يكى از پولدارترين و 
بانفوذترين افراد ايتاليا و مالك كارخانجات اتومبيل سازى 
فيات، فرارى، المبورگينى، النچيا، آلفارمو و آيوكو، به همراه 
چندين كارخانه توليد قطعات صنعتى، چند بانك خصوصى، 
ــاى پرتيراژ  ــاس، روزنامه ه ــركت هاى طراحى مد و لب ش
«الستامپا» و «كوريره دالسر» ، باشگاه اتومبيل رانى فرارى 

و باشگاه فوتبال يوونتوس بود.
عالوه بر اين ها، چندين شركت ساختمان سازى، راه سازى، 
ــازى هم وجود دارد كه  ــكى و هليكوپترس توليد لوازم پزش
خانواده آنيلى جزء سهام داران اصلى آن ها مى باشند. ميزان 
ــانه هاى  ــت كه رس ثروت و نفوذ خانواده آنيلى به حدى اس
ايتاليا از آن ها به عنوان خاندان پادشاهى ايتاليا نام مى برند. 
كارشناسان اقتصادى درآمد ساالنه خانواده آنيلى را بالغ بر 
ــدود 3 برابر درآمد  60ميليارد دالر تخمين مى زنند كه ح

نفتى جمهورى اسالمى ايران است.
ــگاه معروف  ــان در دانش ــفه ادي ــجوى فلس ادواردو دانش
«پرينستون» نيويورك بود. خودش هم متولد نيويورك بود. 
ــا او را قانع نكرده بود.  او انجيل و تورات را خوانده، اما اين  ه
در 20 سالگى برحسب اتفاق در كتابخانه چشمش به قرآن 
ــاس مى كند اين  افتاده و چند آيه از آن را مى خواند و احس

نمى تواند كالم بشر باشد.
ــى گويد: در  ــدنش را چنين م ــلمان ش ــرح مس ادواردو ش
ــدم مى زدم و ــك روز در كتابخانه ق ــودم ي نيويورك كه ب
ــه قرآن. كنجكاو  ــمم افتاد ب كتاب ها را نگاه مى كردم چش
شدم كه ببينم در قرآن چه چيزى آمده است. آن را برداشتم 
وشروع كردم به ورق زدن و آياتش ر ا به انگليسى خواندم، 
ــاس كردم كه اين كلمات، كلمات نورانى است ونمى  احس
ــد. خيلى تحت تأثير قرار گرفتم، آن را  تواند گفته بشر باش
امانت گرفتم و بيشتر مطالعه كردم و احساس كردم كه آن را 
مى فهمم و قبول دارم.ادواردو بعد از اين قضيه به يك مركز 

اسالمى در نيويورك مراجعه مى كند و درخواستش مبنى 
ــود را مطرح مى كند. آن ها  بر اين كه مى خواهد مسلمان ش
ــام عزيز» را براى وى انتخاب مى كنند. محمد  هم نام «هش
اسحاق عبداللهى كه از دوستان مسلمان آنيلى است نيز در 
ــب ها بيدار مى ماند و با  مورد او مى گويد: «ادواردو خيلى ش
ــرد.» اين گفته كه  ــمع تا صبح قرآن را مطالعه مى ك نور ش
ــلمانان به اين دين گرويده،  ــرت با مس ادواردو در اثر معاش
ــت، چون با موقعيت مالى و سياسى  يك ادعاى بى ثبات اس
ــت، هيچ كس به خود اجازه نمى داد كه  كه پدر ادواردو داش
ــائلى را با او در ميان بگذارد و او را به دين جديد  چنين مس
دعوت كند. وى پس از مالقات و گفتگو با دكتر قديرى ابيانه، 
شيعه شده و نام مهدى را براى خود برگزيده بود.ادواردو با 
اينكه به دليل موقعيت مالى و سياسى خانوده اش با بسيارى 
از رهبران سياسى و مذهبى جهان مالقات كرده بود، اما در 
مالقات با حضرت امام (ره) به شدت شيفته سادگى، عظمت 
ــده بود. اين ارتباط عمال مسير زندگى  و معنويت ايشان ش

ادواردو را عوض كرد.
ــتامپا ايتاليا مى گويد: وقتى  ايگورمن خبرنگار روزنامه الس
ادواردو از مالقاتش با حضرت امام و تحت تاثير قرار گرفتنش 
صحبت مى كرد، من احساس كردم كه امام او را سحر كرده 

است.ادواردو همچنين يك ماه قبل از شهادتش قصد داشت 
ــفر،  ــن او براى ممانعت از اين س ــران بيايد، ولى والدي به اي

گذرنامه اش را پنهان كرده بودند.
فشارهاى وارده بر ادواردو

حسين عبداللهى از صميمى ترين دوستان ايرانى ادواردو، 
ــواده اش را  ــوى خان ــده به ادواردو از س ــارهاى وارد ش فش
ــد. او مى گويد: «ادواردو تحت  غيرقابل باور توصيف مى كن
فشار اقتصادى بسيار زيادى قرار داشت. خانواده آنيلى وى 
را به صورت كامل از لحاظ اقتصادى تحريم اقتصادى كرده 
بودند. به گونه اى كه وى حتى براى تاكسى سوار شدن پول 
نداشت.» حسين مى گويد: «يك روز با ادواردو به نمايندگى 
هواپيمايى ايران اير در ايتاليا رفتيم تا براى ادواردو بليط سفر 
به ايران تهيه كنيم. كارگزار ايتاليايى شركت ايران اير گفت 
كه من نمى توانم براى ادواردو بليط بخرم. پس از مشاجره 
بسيار با وى مشخص شد كه منشى پدر ادواردو با آن كارمند 
ــتور داده بود، حق ندارد براى  تماس گرفته بود و به وى دس

ادواردو بليط صادر كند».
ــراى خانواده آنيلى  ــر مى كند كه ب دكتر قديرى ابيانه ذك
ــور ايتاليا كه مركز مسيحيت  ــخت بود كه در كش خيلى س
ــناتور آنيلى به اسالم  ــر س ــت، بگويند كه پس كاتوليك اس

ــت. بنابراين ادواردو را به شدت تحت فشار قرار  رو آورده اس
دادند تا از اسالم دست بردارد. تحريم و تهديدش كردند كه 
از ارث محروم خواهد شد و حتى از ارث محرومش كردند، 
ولى او دست از اسالم بر نداشت و اين خود به تنهايى مى تواند 
احتمال خودكشى او را منتفى كند، چون او كه براى حفظ 
ــت از ميلياردها دالر ثروت شده بود،  دينش حاضر به گذش
ــالم، دست به  ــخ به اس چگونه ممكن بود با اين اعتقاد راس

خودكشى بزند كه در اسالم حرام است؟
 خودكشى يا شهادت؟!

ــا و فرزند  ــرمايه دار ايتالي ــين بزرگ ترين س ادوارد، جانش
ــازمان هاى  ــورش و س ــرار كش ــيارى از اس آنيلى ها، از بس
ــتى آگاه بود و اكنون با مسلمان شدن  مافيايى و صهيونيس
ــيار خطرناك مى نمود؛  و طرفداريش از انقالب اسالمى بس
به ويژه آنكه عليه سلمان رشدى در ايتاليا فعاليت مى كرد، 
ــغالى محكوم  ــطين اش ــت ها را در فلس جنايت صهيونيس
ــت وزير و  ــا نخس ــى ب ــن كارها حت ــراى اي ــرد و ب مى ك
رييس جمهور ايتاليا هم تماس تلفنى مى گرفت. وى خود 
ــت ها بود و به رايزن  نيز نگران سوء قصد از سوى صهيونيس
مطبوعاتى ايران در ايتاليا گفته بود كه آن ها سرانجام او را به 
ــالم آوردنش خواهند كشت و آن را به خودكشى،  خاطر اس

حادثه نابهنگام و يا بيمارى نسبت خواهند داد.
ــهادت ادواردو وجود دارد  ــكوكى كه درباره ش از موارد مش
ــى تكميلى در مورد نحوه قتل  اين است كه هيچ گونه بررس
ــد وى كالبدشكافى نشد و مرگ وى فورا  او انجام نشد. جس
خودكشى جلوه داده شد. حتى قبل از آنكه پليس مرگ وى 
را به صورت رسمى خودكشى اعالم كند، برخى روزنامه ها 
ــر رييس كارخانه فيات را چاپ كردند و  خبر خودكشى پس
ذهن مردم را كامال به سمت گزينه خودكشى سوق دادند. 
جسد وى نيز تا ظهر فرداى روز حادثه به خاك سپرده شد 
تا فرصت براى هيچ گونه تحقيقى مهيا نباشد.پس از مرگ 
ادواردو سانسور مطلقى درباره مسلمان بودن، عقايد و حتى 
ــد. اظهارنظرهاى روزنامه هاى  ــفر وى به ايران انجام ش س
ايران به ويژه انجمن اسالمى فارغ التحصيالن ايتاليا درباره 
احتمال قتل وى به هيچ وجه بازتاب داده نمى شد. در حالى 
كه خانواده آنيلى يكى از بزرگ ترين خانواده هاى ايتاليا است 
ــرعت  و كوچك ترين اظهارنظرى درباره اين خانواده به س
منعكس مى شود، به نحوى كه نخست وزير ايتاليا درگذشت 
ادواردو را به خانواده آنيلى تسليت گفت و قبل از بازى ايتاليا 
ــگاه يك دقيقه به احترام ادواردو سكوت  و انگلستان، ورزش
ــناد و شواهد  كرد. همچنين پس از مرگ ادواردو تمامى اس
مربوط به فعاليت ها و زندگى وى جمع آورى شد و حتى فيلم 
مستندى كه توسط وى ساخته شده بود و در آرشيو كانال 1 

ايتاليا بود، از آرشيو اين كانال خارج شد.
ــيار  ــتان بس ــل ادواردو، يكى از دوس ــال پس از قت چند س
ــناريو  نزديك وى به نام لوكا كائتانى لواتلى نيز با همين س
ــت ادواردو بود و با وى به ايران آمده  به قتل رسيد. او دوس
ــده بود. لوكا نيز يكى از نجيب زادگان  ــيعه ش و در ايران ش
ــراب ايتاليا» معروف  ايتاليايى بود. پدر لوكا به «سلطان ش
بود و خانوده اش از سرشناس ترين خانواده هاى اين كشور به 
حساب مى آمدند. با توجه به سرنوشت مشابه او با ادواردو، 
به نظر مى رسد تاكتيك «خودكشى سازى»يكى از تاكتيك 
 هاى اصلى براى از بين بردن چنين جوانانى است كه حاضر 

نبودند در جهالت باقى بمانند.
دكتر ماركو باوا يكى از دوستان صميمى ادواردو بود كه به 
نحوه رسيدگى به پرونده ادواردو اعتراض كرد. وى در سال 
2001 نامه اى به شوراى عالى قضايى ايتاليا نوشت و در آن 
ضمن انتقاد از فرآيند رسيدگى به پرونده ادواردو، علت عدم 
ــانى براى بازسازى صحنه خودكشى  استفاده از آدمك انس
ــواهد موجود درباره لباس ها و  را جويا شد. به عقيده وى ش
كفش ادواردو، خودكشى را تأييد نمى كنند. وى همچنين 

عدم انجام كالبدشكافى را غيرقابل قبول خوانده بود.

ثـروتمندتريـن شيعـه ى تاريخ چگونه حذف شد؟
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