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هيچ موشكى از آب هاى ايران به سمت
  سوريه شليك  نشده است

ــيارى فرمانده  امير دريادار حبيب اهللا س
ــالمى  نيروى دريايى ارتش جمهورى اس
ــروى  ــتانه 7 آذر (روز ني ــران در آس اي
ــات مرواريد  ــاره به عملي دريايى)، با اش
ــرو در 7 آذر 1359، گفت: در اين  اين ني
ــمن بعثى ــروى دريايى دش عمليات ني

 به صورت كامل منهدم و بزرگ ترين 
ــمن وارد و عراق  ضربه به اقتصاد دش
ــر به عراق  ــد و اگ محاصره دريايى ش
ــد،  ــى و تجهيزاتى نمى ش كمك مال
ــتر از 6 ماه  ــن عمليات بيش بعد از اي

نمى توانست به جنگ ادامه ...

هيچ موشكى از آب هاى ايران به سمت

 به صورت كامل منهدم و بزرگ ترين 
ــمن وارد و عراق  ضربه به اقتصاد دش
ــر به عراق  ــد و اگ محاصره دريايى ش
ــد،  ــى و تجهيزاتى نمى ش كمك مال
ــتر از 6 ماه  ــن عمليات بيش ــتر از 6بعد از اي ــن عمليات بيش 6بعد از اي
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سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى وضعيت فرنگى كاران 
حاضر در اردوى تيم ملى را خوب ارزيابى كرد و گفت: 

با ديدن تالش و انگيزه شاگردانم، به كسب...

ــتان ــالمى ايران و تركمنس ــات جمهورى اس  مقام
ــت  ــور روحانى و بردى محمد اف، 9 يادداش در حض

تفاهم همكارى امضا كردند...

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: ماموران پليس 
ــته 2 باند  ــاعت گذش مبارزه با مواد مخدر در 24 س

قاچاق مواد مخدر منهدم و يك تن ترياك...

ــكان عمومى كشور، تاكيد  نايب رييس انجمن پزش
ــا 30 درصد از ــد كه تنه ــان معتقدن كرد: كارشناس

 برنامه هاى حوزه سالمت در طول برنامه...

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان گفت: 
ــتعالمات خدمات  ــپارى اس ــراى برون س تنها با اج
شهرسازى، 70 درصد مراجعات مردمى به شهردارى 

كاهش مى يابد.سيد جمال الدين صمصام شريعت...

ــدم امكان  ــوازم خانگى با اعالم ع ــس اتحاديه ل ريي
تعويض كاالى خريدارى شده در طرح فروش كاالى 
ــده، ــاس پيگيرى هاى انجام ش ــى گفت: بر اس ايران

 بانك مركزى اعالم كرد، تا پايان...

رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال 
ضمن گاليه از باال بودن ميزان قاچاق طال به كشور، 

گفت: واردات مصنوعات طال به كشور...

بااين شاگــردان به المپيك 
اميدوار مى شوم

ايران و تركمنستان،
9 سند همكارى امضا كردند 

توقيف يك تن ترياك،
 حشيش و مرفين در اصفهان

70 درصـد برنامـه هـاى 
حوزه سالمت محقق نشد

استعالمات شهردارى اصفهان
برون  سپارى مى  شود 

آغاز توزيع كارت هاى خريد 
قاچاق طالكاالى ايرانى تا پايان هفته 

 از پنج كشور به ايران 
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قول هاى پوشالى مسووالن تئاتر اصفهان؛

لـب هاى تـرك خـورده تئـاتر، تشنـه توجه

ــت كه مردم در  ــهرداري اصفهان در توسعه كالن شهر اصفهان اين اس نگاه ش
گوشه و كنار اصفهان شيريني اجراي پروژه هاي عمراني را بچشند موضوعي كه 
ــاهد آن بوديم و اكنون با سفر به دل مردم، آنها اين موضوع  در گذشته كمتر ش

را شاهد هستند.
موضوعي كه توسعه شهر را به همراه دارد و پويايي فعاليت هاي اجرايي شهرداري 
را نشان مي دهد، نمود اين موضوع اجراي برنامه «هر هفته، چند افتتاح» است 
كه با حضور پرشور مردم در محالت مختلف شهر در حال اجراست محالتي كه در 
گذشته آنگونه كه بايد و شايد شاهد حضور مسئوالن شهري در دل خود نبوده اند 

و از نزديك مشكالت خود را با مديران شهري مطرح نكرده اند.
اما اكنون برنامه «هر هفته چند افتتاح»، شهردار و اعضاي شوراي شهر را در دل 
مردم مي برد تا اهالي محل ضمن اينكه شاهد به بار نشستن تالش هاي شهرداري 
ــتند از نزديك و بي پرده از چالش هاي محالت خود براي  در محالت خود هس

مسئوالن بگويند.
طرح «هر هفته چند افتتاح» در آغاز كار خود افتتاح هايي در محالت محروم شهر 
نيز داشته تا به نوعي توجه شهرداري اصفهان به اين محالت را نيز نشان دهد و 

يكي از ويژگي هاي بارز اين افتتاح ها توجه 
ــت و در واقع بسياري از  به خانواده شهداس
آنها به دست پدران و مادراني به بهره برداري 
رسيده كه فرزندان خود را در راه آرمان هاي 

ميهن اسالمي خويش فدا كرده اند.
ــروژه نگاهي فرا  ــهرداري در اين پ نگاه ش
ــي بوده و تنها به يك بعد نگاه نكرده  بخش
ــاهد به بهره برداري رسيدن  ــت و ما ش اس
ــي،  ــون فرهنگ ــي چ ــاي مختلف طرح ه
ــطح  ــي، تفريحي و عمراني در س اجتماع
شهر اصفهان هستيم كه هر يك از آنها نيز 
در يكي از مناطق شهرداري به بهره برداري 

رسيده است.
پروژه هاى زيادى به ويـژه در مناطق 

محروم در صف افتتاح است
ــهردار اصفهان در خصوص اجراي طرح  ش
«هر هفته چند افتتاح» مي گويد: پروژه هاى 
ــق محروم در صف  زيادى به ويژه در مناط

افتتاح است.
دكتر مهدي جمالي نژاد تصريح كرد: شهردارى با شعار «توزيع عادالنه خدمات و 
امكانات» در حال خدمت به مردم است و هدف اصلى نيز مناطق محروم هستند، 
البته اين بدين معنى نيست كه مناطق برخوردار اصفهان فراموش شده اند بلكه 

مقصود ما، تمركز بر روى مناطق محروم است.
ــتان متفاوت بوده و سعي شده  وي در اين باره مى گويد: پروژه هاى عمراني اس
ــي و خدماتي به  ــي، اجتماعي، تفريح ــاى مختلف همچون فرهنگ در حوزه ه

بهره بردارى برسد. 
جمالى نژاد ضمن بيان تنوع سبد پروژه هاى عمرانى شهر اصفهان معتقد است با 
ساخت فرهنگسرا در محالت محروم مى توان در جهت ارتقاى شاخص كيفيت 
زندگى و فرهنگ شهروندى و پايه گذارى مولفه هاى شهر ايرانى، اسالمى در اين 

محله ها اقدام كرد.
وى با بيان اينكه سعى شهردارى بر اين است تا در حوزه هاى عمرانى، پروژه هاى 
ــته باشد، گفت:  در شهردارى  فرهنگى، اجتماعى و خدماتى را در كنار هم داش
اصفهان هر هفته به صورت متنوع پروژه هاى مختلفى به بهره بردارى مى رسد، 
براى مثال يك هفته پروژه هاى فرهنگى مانند فرهنگسرا و هفته بعد پروژه هاى 

ترافيكى و خدمات شهرى افتتاح خواهد شد.
ــى و توزيع متعادل سرانه هاى پايدار  شهردار اصفهان با بيان اينكه تعادل بخش
درمناطق محروم از جمله راهكارهاى بسيار مناسب در حوزه مديريت شهرى 
ــيارى از امكانات را ندارند و براى اينكه  ــت، تصريح كرد: مناطق محروم بس اس
ــهر داشته باشيم بايد اين  بتوانيم اين امكانات را به صورت متوازن در سطح ش

سرانه ها را احصا كنيم.
افتتاح سه پروژه فرهنگى و ورزشى در منطقه 8

ــهردارى  ــاه به افتتاح پروژه هاى منطقه 8 ش ــنبه 30 آذرم در اين هفته روز ش
ــوان فروغى،  ــراى بان ــامل فرهنگس ــهرى ش ــه پروژه ش اختصاص يافت و س
فرهنگسراى ملك الشعراى بهار و زورخانه شهداى رضايى در اين منطقه محروم 

شهر اصفهان به بهره بردارى رسيد.

ــع در  ــوان واق ــراى بان فرهنگس
ــهيد  خيابان فروغى - خيابان ش
ــعت يك هزار  عالقه مندان به وس
ــع و در مجموع با  و 375 مترمرب
ــر 14ميليارد و 850  هزينه بالغ ب

ميليون ريال تكميل شده است.
ــراى  فرهنگس ــن  همچني
ملك الشعراى بهار واقع در محل 
كساره با متراژ 900 مترمربع و با 
اعتبارى بالغ بر 16ميليارد و 350 
ميليون ريال به بهره بردارى رسيد.

زورخانه شهداى رضايى نيز واقع 
ــهيدان كاظمى -  ــان ش در خياب
ــعت 350  ــان با وس ــه كوج محل
مترمربع و صرف هزينه اى بالغ بر 
هشت ميليارد و 100 ميليون ريال 

نيز به بهره بردارى رسيد.
رونمايى از نردبـان 56 مترى 

آتش نشانى اصفهان
اما طرح هر هفته چند افتتاح كه تقريبا از نيمه دوم سال جارى آغاز به كار كرده 
در يكى از نخستين پروژه هاى خود در اوايل مهرماه سال جارى بهره بردارى از 
ايستگاه آتش نشاني شماره 23 اصفهان با زيربناي 2هزار و 600 متر و رونمايى از 

نرده بان 56 متري آتش نشانى را در دستور كار خود قرار داد.
افتتاح بازار روز كوثر با دو طبقه پاركينگ اختصاصى 

پروژه بعدى كه در قالب طرح هرهفته چند افتتاح در اصفهان مورد بهره بردارى 
ــاحت 3هزار  قرار گرفت، بازار روز كوثر 7 بود، بازار روز كوثر 7 در زمينى به مس
مترمربع و با هزينه بالغ بر 17 ميليارد ريال با دو طبقه پاركينگ اختصاصى به 

مساحت پنج هزار متر احداث شده است.
بهره بردارى از بوستان هاى منطقه 14 با 18هزار متر مربع وسعت

پروژه بعدى طرح هر هفته چند افتتاح مربوط به منطقه محروم 14 مى شد كه در 
آن دو بوستان با نام هاى عماد مغنيه و سلمان به بهره بردارى رسيد.

بنا بر اين گزارش، بوستان هاى محلى «سلمان» واقع در بلوار الله شمالى با 10 
هزار متر مربع و بوستان «عماد مغنيه» در بلوار آيت اهللا غفارى با مساحت 8 هزار 
و 500 متر مربع با حضور شهردار و اعضاى شوراى شهر اصفهان به بهره بردارى 

رسيد و در اختيار مردم قرار گرفت.
ــم اظهار كرد: بوستان هاى محلى با هدف  شهردار اصفهان در حاشيه اين مراس
برطرف كردن مشكالت اكولوژيك در شهر ايجاد مى شود و انسجام اجتماعى و 

همبستگى را در محالت ايجاد مى كند.
جمالى نژاد با اشاره به اينكه فضاى سبز عمودى مى تواند نقش موثرى در شهر 
داشته باشد، تصريح كرد: ايجاد فضاى سبز عمودى در شهر مى تواند در بهبود 
و ارتقا اكولوژيك شهر موثر باشد چرا كه در عين اينكه اين فضاها سرزندگى و 
پويايى را در شهر باز مى گرداند، شهر اصفهان را به همان باغ شهر گذشته تبديل 

مى كند.
بهره بردارى از 40 پروژه در منطقه 12 تا پايان سال

ــان كه مدت ها  ــه 12 اصفهان دو خياب ــنبه 23 آبان ماه نيز در منطق اما روز ش

ــردارى  ــد، به بهره ب ــا بودن ــدازى آنه ــم انتظار راه ان ــه چش ــردم منطق بود م
رسيد.

ــق آباد به طول 950 متر با صرف هزينه اى بالغ بر  ــهداى عاش خيابان گلزار ش
ــه اجرايى و 400 ميليون تومان هزينه  يك ميليارد و 100 ميليون تومان هزين

آزادسازى مورد بهره بردارى قرار گرفت.
ــي (ره) تا ميدان مركزي  همچنين خيابان مينو حدفاصل خيابان امام خمين
خيابان عاشق آباد نيز به طول 800 متر و هزينه اي بالغ بر 12 ميليارد ريال احداث 

و در اختيار شهروندان منطقه 12 قرار گرفت.
ــه 12  ــروژه در منطق ــت: 40 پ ــاح گف ــيه افتت ــان در حاش ــهردار اصفه ش
ــيد.  ــرداري خواهد رس ــه بهره ب ــال جاري ب ــان تا پايان س ــهرداري اصفه ش
ــهرى و هميارى اعضاى  ــاح» با عزم جزم مديران ش «طرح هر هفته چند افتت
ــان روزهاى  ــف اصفه ــه دارد و محالت مختل ــان ادام ــهر همچن ــوراى ش ش
ــمگيرى در  ــرفت هاى چش ــاهد پيش ــنبه با مديريت جهادى، هر هفته ش ش
ــهر برچيده  ــرد محروميت از ش ــهرى خواهند بود تا گ ــاى مختلف ش حوزه ه

شود.

اصفهان در مسير رشد و پيشـرفت قرار گرفت 



ــروى دريايى  ــيارى فرمانده ني ــادار حبيب اهللا س امير دري
ــتانه 7 آذر  ــران در آس ــالمى اي ــورى اس ــش جمه ارت
(روز نيروى دريايى)، با اشاره به عمليات مرواريد اين نيرو در 
7 آذر 1359، گفت: در اين عمليات نيروى دريايى دشمن 
بعثى به صورت كامل منهدم و بزرگ ترين ضربه به اقتصاد 
دشمن وارد و عراق محاصره دريايى شد و اگر به عراق كمك 
مالى و تجهيزاتى نمى شد، بعد از اين عمليات بيشتر از 6 ماه 

نمى توانست به جنگ ادامه دهد.
ــورهاى مختلف  ــن عمليات، كش ــيارى افزود: بعد از اي س
ــد كه تا  ــزات دريايى بدهن ــراق تجهي ــتند به ع مى خواس
ــه در اختيار ما  ــن تنگ ــد، اما چون اي ــه هرمز هم آمدن تنگ
ــل بود كه آنها  ــن كار را نداديم و به همين دلي بود، اجازه اي
موشك هاى ساحل به دريا به عراق دادند. آنها به دنبال ضربه 
زدن به خارك و بندر امام بودند تا مانع صدور نفت ما شوند.

ــدس،  ــاع مق ــول دف ــرد: در ط ــان ك وى خاطرنش
نداجا 150 عمليات اسكورت كشتى ها را انجام داد.

ــخنان  فرمانده نيروى دريايى ارتش در بخش ديگرى از س
ــاى دريايى  ــگان ه ــفرهاى متعدد ي ــه س ــاره ب خود با اش
ــاى  ما از  ــرد: بازديده ــف، تصريح ك ــه بنادر مختل ارتش ب
ــور در آب هاى  ــى، حض ــدام سياس ــف يك اق بنادر مختل
ــواحل مكران با  ــور در س ــك كار بين المللى و حض آزاد، ي
ــواحل مكران و مسير  ــازندگى است و ما توسعه س هدف س
ــواحل  ــال مى كنيم چرا كه س ــى ايران را دنب اقتدار درياي
ــاى آزاد جهان ــى ورود ايران به آب ه مكران دروازه طالي

 است.
ــدار 10درجه،  ــواحل جنوبى تا م ــيارى ادامه داد: از س س
ــده و ما در  ــا تعيين ش ــت نداج ــوان منطقه ماموري به عن

هر كجاى اين منطقه بايد از منافع كشورمان دفاع كنيم.
ــراى  ــت ب ــور گش ــزود: 2 مح ف ــال ا ــن ح وى در عي
ــده كه يكى  ــى ارتش در اين منطقه تعيين ش نيروى درياي
محور «امام محمد باقر(ع)» در خليج عدن و باب المندب و 
درياى سرخ و ديگرى محور «امام جعفر صادق(ع)» در غرب 

و جنوب هند و در صورت لزوم تا تنگه ماالكا است.
ــروز براى حفظ  ــى ارتش گفت: تا ام فرمانده نيروى درياي
ــروه اعزام كرديم كه االن  خطوط مواصالتى ايران، 36 ناوگ
ــتند  ــج عدن و باب المندب هس ــهر در خلي جماران و بوش
ــز دهم آذرماه  ــامل ناوهاى تنب و الوند) ني وناوگرو 37 (ش

اعزام مى شود.
ــزار كيلومتر  ــون 700 ه ــا كن ــت: ت ــار داش ــيارى اظه س
ــاى آزاد، ــوردى در آب ه ــوردى،2500 روز دريان ــا ن دري
ــورد درگيرى با  ــتى و 200 م ــكورت كش 3325 مورد اس
دزدان دريايى داشتيم، اما  هدف دستگيرى دزدان دريايى 
ــتگير كرديم االن روى  ــت. هرچند 3مرتبه آنها را دس نيس
دست مان مانده اند. 22 مورد به كشتى هاى خارجى كمك 
كرديم. وى خاطرنشان كرد: از سال گذشته تا االن 12 مورد 
ــا پرتاب اژدر و  ــتيم كه از جمله آنه رزمايش تخصصى داش
ــطحى و عمليات ويژه دريايى بوده است؛ ــك از زير س موش
ــورهاى خارجى هند و  ــن يك روزه با كش 2 مورد هم تمري

روسيه داشتيم.
ــت:  ــن گف ــش همچني ــى ارت ــروى درياي ــده ني فرمان
ــكى،  ــى ازجمله رزمايش هاى موش چند رزمايش تخصص
ــژه در آذرماه و رزمايش  ــى و عمليات وي هوادريا، زيردرياي

بزرگ واليت نيز در سه ماه چهارم سال برگزار خواهد شد.
سيارى ادامه داد: الحاق چند فروند يگان شناورى و هوايى 

ــه از جمله آنها ناو  ــا در روزهاى آينده خواهد بود ك به نداج
ــت كه پس از تعميرات چند ساله در بندرعباس   «تنب» اس
الحاق مى شود. هواپيماهاى ترابرى و تعدادى بالگرد نيز از 

ديگر موارد الحاقى خواهند بود.
ــى در 16 آذر افتتاح  ــزار تُن ــناور 2ه ــت: حوض ش وى گف

مى شود.
ــخنان  فرمانده نيروى دريايى ارتش در بخش ديگرى از س
ــگى ايران در آب هاى آزاد  ــاره به حضور هميش خود با اش
تاكيد كرد: با توجه به بحث هاى يمن، خيلى ها مى خواستند 
ــم و خواهيم  ــيم، اما ما حضور داري ــج عدن نباش ما در خلي

داشت.
سيارى افزود: عالوه بر اين، 2 مسير دور  زدن « قاره افريقا از 
جنوب و ورود به اقيانوس اطلس» و يا « جنوب شرق آسيا و 

سواحل چين» در دستور كار اعزام ناوگروه هاست.
ــليك موشك هاى  ــوالى درخصوص ش ــخ به س وى در پاس
ــمت مواضع داعش در  ــمال ايران به س ــيه از ش كروز روس
ــد ايران  ــهم 20درص ــان كرد: منطقه س ــوريه خاطرنش س
ــم و اخيرا  ــرل داري ــت كنت ــزر را كامال تح ــاى خ در دري
ــمت سوريه  ــكى از اين منطقه به س هيچ گونه پرتاب موش
ــمال درياى خزر  ــايد اين پرتاب ها از آب هاى ش نبوده و ش

بوده است.
ــرد: اعزام ناوجنگى  ــروى دريايى ارتش اضافه ك فرمانده ني

ايران به بندر طرطوس را در برنامه نداريم.
ــوالى درخصوص سطح  ــخ به س ــيارى همچنين در پاس س
ــيه با بيان اينكه ما همه  همكارى هاى دريايى ايران با روس
ــم، گفت: ما دنبال  نيازهاى مان را در داخل تامين مى كني

روابط متقابل - و نه خريد صرف- هستيم.
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ــا(ص) گفت:  ــى خاتم االنبي ــرارگاه پدافند هواي فرمانده ق
شبكه يكپارچه قرارگاه پدافند هوايى پوشش پدافندى كاملى 
در مراسم اربعين براى زائران درمسير رفت و برگشت همانند 

سال هاى گذشته برقرار مى كند.
امير سرتيپ فرزاد اسماعيلى فرمانده قرارگاه پدافند هوايى 
ــرارگاه، ضمن  ــم صبحگاه اين ق خاتم االنبيا(ص) در مراس
گرامى داشت هفته بسيج و روز نيروى دريايى گفت: شبكه 
يكپارچه قرارگاه پدافند هوايى پوشش پدافندى كاملى در 
ــم اربعين براى زائران درمسير رفت و برگشت همانند  مراس

سال هاى گذشته برقرار مى كند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبيا(ص) اظهار داشت: 
رزمايش الى بيت المقدس بسيج باعث افتخار است و منطقه 
ــته اى فردو در طول  پدافند هوايى تهران و گروه پدافند هس
ــت و كنترل پروازهاى  برگزارى اين رزمايش عالوه بر هداي
ــمان منطقه رزمايش را برقرار  ــده امنيت كامل آس انجام ش
ــرد: در يك ماه  ــماعيلى در ادامه تصريح ك كردند. امير اس
گذشته قرارگاه پدافند هوايى عالوه بر آمادگى براى مراسم 
تحليف دانشجويى، پوشش پدافند و گسترش سنگينى براى 
ــترك محرم ارتش برقرار  تامين امنيت هوايى رزمايش مش
كرده و در عين حال رزمايش تخصصى پدافند هوايى مدافعان 
ــمان واليت(6) را نيز با موفقيت به انجام رسانده كه اين  آس
نشان از اقتدار، آموزش مناسب و تالش بى وقفه كاركنان دارد.

ــرايط حل اختالف بين صندوق تامين خسارت هاى بدنى  ش
ــخص  ــركت هاى بيمه با تصويب نمايندگان مجلس مش و ش

شد.
نمايندگان مردم در خانه ملت، در جريان بررسى اليحه بيمه 
اجبارى خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى 

از وسايل نقليه، ماده 30 اين اليحه را تصويب كردند.
ــن صندوق و  ــه اختالفات بي ــاده 30 اين اليحه، كلي طبق م
ــن  ــراى اي ــت در اج ــن اس ــه ممك ــه ك ــركت هاى بيم ش
ــب از دو تن  ــى مرك ــيله هيات ــد، به وس ــود آي ــون به وج قان
ــترى  ــه به انتخاب وزير دادگس ــنا با حقوق بيم حقوقدان آش
ــزى، صندوق و  ــاب بيمه مرك ــه متخصص بيمه به انتخ و س
ــل و فصل  ــن ح ــدام يك ت ــر ك ــران ه ــنديكاى بيمه گ س

مى شود.
همچنين مالك تصميم گيرى، راى اكثريت اعضاى هيات است 
ــت. هر يك از طرفين مى تواند  و راى صادر شده الزم االجرا اس
ــع قضائى ذى صالح  ــدت 20 روز از ابالغ راى در مرج ظرف م

اقامه دعوى كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ، با اشاره به گزارش جديد 
آمانو درباره برنامه هسته اى ايران و نيز صدور قطعنامه حقوق 
بشرى عليه جمهورى اسالمى ايران در سازمان ملل، گفت: اينها 
دو اتفاقى است كه نشان مى دهد، نگرانى از اجراى برجام به حق 

است. 
قاسم جعفرى افزود: البته نگرانى نسبت به خباثت هاى آمريكا 
و بى اعتمادى به غرب، آنقدر روشن و آشكار است كه نيازى به 
حجت ندارد. آمريكا خيرخواه ما نيست و هر جا دستش برسد 

به انقالب اسالمى و ملت ايران ضربه مى زند. 
نماينده مردم بجنورد با اشاره به اينكه آمريكا در برجام و غير 
برجام غير قابل اعتماد است چون اين را اثبات كرده، خاطرنشان 
ــكل دولتمردان آمريكايى پرونده هسته اى ايران يا  كرد: مش
حقوق بشر نيست. بلكه آنها با ماهيت انقالب و ايران اسالمى 
كه در چارچوب معادالت غرب نقش ژاندارمى بازى نمى كند، 

مشكل دارند.
ــرافكندگى هاى  ــاء تمام س ــان اين كه سرمنش جعفرى با بي
ــالمى ايران بوده است،  ــته آمريكا، انقالب اس 30 سال گذش
خاطرنشان كرد: لبخند بى جا كارى كرده كه وزير خارجه ناشى 
ــد. البته اين جنگ  ــعودى ها هم براى ما خط و نشان بكش س
ــا مقامات  ــعودى ب ــرگاه وزير بى تجربه س ــت و ه نيابتى اس
آمريكايى ديدار مى كند، هوس خط و نشان كشيدن براى ما 

دارد.
ــدور قطعنامه  ــرد: ص ــان ك ــده مجلس خاطرنش ــن نماين اي
حقوق بشرى عليه ايران و پيش از آن گزارش دو پهلوى دبير كل 
آژانس بين المللى انرژى اتمى از پرونده هسته اى ايران، نشان 
مى دهد كه نگرانى از اجراى برجام و پايبندى غرب و آمريكا به 

تعهداتش به حق و بجاست.

پوشش پدافندى كامل در اربعين 
براى زائران برقرار است

شرايط حل اختالف
 شركت هاى بيمه مشخص شد

قطعنامه حقوق بشرى عليه 
ايران، مويد درستى نگرانى از 

اجراى برجام است

اخبار كوتاه

رييس شوراى راهبردى روابط خارجى در ديدار هيات پارلمانى 
انگليس كه به ايران سفر كرده است، گفت: از ترويج وهابى گرى 
در غرب و كمك برخى كشورهاى منطقه به گروه هاى تروريستى 

جلوگيرى شود.
ــت كه اتباع خود را با  سيدكمال خرازى افزود: غربى ها الزم اس
اسالم واقعى آشنا كنند و اجازه ندهند گروه هاى افراطى با كمك 
ــورها فعاليت داشته باشند. برخى كشورهاى منطقه در آن كش
وى در ديدار خود با كريسپين بالنت، رييس كميته روابط خارجى 
مجلس انگليس و تعدادى ديگر از نمايندگان پارلمان اين كشور 
در محل شوراى راهبردى روابط خارجى ادامه داد: براى مقابله با 
ــمى كه اروپا هم با آن روبه روست، ابتدا بايد كمك هاى  تروريس
مالى و تسليحاتى كشورهاى معلوم منطقه كه ظاهرا عضو ائتالف 
هم هستند، به اين گروه ها قطع شود.خرازى اضافه كرد: راهبرد 
برخى كشورها براى آموزش و ترويج وهابى گرى كه با تاسيس 
ــده  ــورهاى مختلف دنبال ش مدارس مروج وهابى گرى در كش
است،نيز بايد متوقف شود. رييس شوراى راهبردى روابط خارجى 
با بيان اينكه جوانان كشورهاى مختلف به ويژه كشورهاى فقير 
در اين مدارس شستشوى مغزى مى شوند، تصريح كرد: بسيارى 
ــى گرى قرار  ــدارس تحت تاثير وهاب از فارغ التحصيالن اين م
مى گيرند، به طورى كه امروز گروه هاى تروريستى از بوكو حرام 
در غرب آفريقا تا ابوسياف در خاوردور و جبهه التحرير در آسياى 
ــه تحت تاثير اين  ــه النصره و داعش در خاورميان مركزى و جبه
ــورهاى غربى چشم  افكار هستند.خرازى با تاكيد بر اينكه كش
خود را روى اين فعاليت ها بسته اند، گفت: اين قبيل فعاليت ها 

ــت و در عين حال،  ــوق داده اس ــوى بى ثباتى س منطقه را به س
ــاير مناطق دنيا از جمله اروپا را نيز تحت تاثير قرار داده است. س

ــدار، توجه به اين نكته بود  توصيه راهبردى ديگر وى در اين دي
ــتى اخير در اروپا نبايد به سختگيرى عليه  كه عمليات تروريس

ــورهاى غربى به ويژه اروپايى منجر شود،  مسلمانان ساكن كش
ــديد بدبينى و نفرت، جوانان بيشترى  زيرا در اين صورت با تش
ــتى جذب خواهند شد.رييس شوراى  توسط گروه هاى تروريس
ــدار، با انتقاد از  ــط خارجى در بخش ديگرى از دي راهبردى رواب
ــژه در موضوع يمن  ــت هاى دوگانه غرب در منطقه به وي سياس
ــالب مردم يمن از  ــفانه غرب به جاى حمايت از انق گفت: متاس
يك سو در برابر كشورهايى كه به تروريست ها كمك مى كنند، 
سكوت كرده است و از سوى ديگر، از كشورهايى كه تحت عنوان 
ــه مى كنند، حمايت  ــه مردم بى دفاع يمن، حمل ائتالف عربى ب
مى كند.خرازى با اشاره به اينكه مداخله نظامى روسيه در سوريه 
ــت، افزود: روس ها از  ــق صورت گرفته اس به دعوت دولت دمش
فعاليت تروريست ها در منطقه پيرامونى روسيه نگران هستند 
ــتى آنها باعث شده است  و تاكنون نيز فعاليت هاى ضدتروريس
كه ارتش سوريه و نيروهاى مردمى، مناطق بيشترى را از تسلط 
ــدار، هيات  ــازند.همچنين در اين دي ــت هاى خارج س تروريس
پارلمانى انگليس از توافق هسته اى ايران و 1+5 ابراز خشنودى 
و اظهار اميدوارى كرد كه اين توافق بتواند در توسعه روابط ايران 
با كشورهاى غربى موثر افتد.در اين ديدار همچنين نمايندگان 
مجلس انگليس به توضيح مطالبى درباره سياست هاى دولت اين 
كشور پرداختند و با اشاره به اينكه انگليس سعى دارد تجربه تلخ 
ــته مبنى بر دخالت نظامى در منطقه را تكرار نكند، اظهار  گذش
ــورهاى منطقه در پى  ــفر به ايران و ديگر كش ــتند كه با س داش
آشنايى بيشتر با ريشه هاى توسعه تروريسم داعش در منطقه و 

راهكارهاى جلوگيرى از گسترش آن هستند.

ــرى  ــت: قطعنامه حقوق بش ــردم بندرعباس گف ــده م نماين
سازمان ملل به آنان كه دنبال ارتباط با كدخدا بودند نشان داد 

كه كدخدا قابل اعتماد نيست.
 در جلسه علنى روز يكشنبه مجلس شوراى اسالمى، ابوالقاسم 
ــتور گفت:  ــده مردم بندرعباس در نطق ميان دس جراره نماين
ــه دنبال  ــه آنان ك ــازمان ملل ب ــرى س ــه حقوق بش قطعنام
ــل اعتماد  ــان داد كه كدخدا قاب ــدا بودند نش ارتباط با كدخ

نيست.
وى افزود: يك بار ديگر درست بودن سخن منتقدان اثبات شد؛ 
هر چند در دولت روال شده كه منتقدان به جاى پاسخ دادن، 

توهين كنند.
ــه اولويت هاى مردم  ــه داد: دولت ب ــده مجلس ادام اين نماين
ــت كه وام  ــى مردم خودرو نيس ــد، اولويت اصل توجه نمى كن

25 ميليون تومانى براى آن پرداخت شود.
جراره گفت: براى وام 3 ميليونى ازدواج تسهيالت نمى دهند، 
ــت كه براى وام خودرو اعتبار هست، چرا از اول  اما چطور اس

نگفتيد كه 110 هزار خودرو در انبارها داريد؟
ــه در اقتصاد  ــه اينك ــاره ب ــاس با اش ــردم بندرعب نماينده م
ــاهد  ــفانه ش ــان كرد: متاس ــت خاطرنش اصل اول، ثبات اس
ثبات اقتصادى در كشور نيستيم، چرا مسووالن با مردم صادق 

نيستند.
ــزگان فداى  ــردم هرم ــان م ــر ج ــيل اخي ــت: در س وى گف
ــد.  يك نفر چون رييس ستاد  ــى ش ــهم خواهى هاى سياس س
ــتاندار  ــان مردم بايد اس ــه قيمت ج ــت، ب انتخاباتى بوده اس
ــى باشد كه در  ــود و يا مديرعامل فوالد خوزستان بايد كس ش

ستاد انتخاباتى عكس سياسى انداخته است.
ــى آقايان مهم تر از توليد و اقتصاد  جراره گفت: برنامه سياس
ــده  ــى ش ــداى بازى هاى سياس ــتان هرمزگان ف ــت و اس اس

است.
اين نماينده مجلس يادآور شد: زمزمه هاى الحاق بخش هايى 
از هرمزگان به فارس شنيده مى شود، اما به وزير كشور هشدار 

مى دهم كه به هيچ وجه به اين الحاق ها فكر نكند.

 ابوالقاسم جراره :

كدخدا ،  قابل اعتماد نيست
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فرمانده كل سپاه با بيان اينكه گروه هاى تروريستى تحت 
اشراف اطالعاتى سپاه هستند، گفت: داعش خيلى وقت 
است كه مى خواهد در ايران ناامنى ايجاد كند اما تا االن 

نتوانسته است .
ــرى، فرمانده كل  ــى جعف ــكر محمدعل ــردار سرلش  س
ــيه همايش  ــالمى در حاش ــداران انقالب اس سپاه پاس
ــط  توس ــه  ك ــى  مقاومت ــاد  اقتص داران  ــه  طالي
ــبت هفته بسيج برگزار شد، در  بسيج سازندگى به مناس
ــاره به برخى ناامنى ها در منطقه  جمع خبرنگاران، با اش
ــرى  ــاى تكفي ــت ه ــدات تروريس ــوص تهدي ــه خص ب
ــت كه  ــش خيلى وقت اس ــت: داع ــار داش داعش اظه
مى خواهد در ايران ناامنى ايجاد كند اما تا االن نتوانسته 

است.
ــراف اطالعاتى  دستگاه هاى امنيتى  وى ادامه داد: با اش
ــان خنثى شده  و همكارى مردمى تا االن تالش هاى ش

 است.
ــا  ه ــروه  گ ــن  اي ــزود:  ف ا ــپاه  س كل  ــده  فرمان
ــتندكه  ــتيبانى مختلفى هس ــاى پش ــبكه ه داراى ش
ــاير  ــد و س ــورد ش ــا برخ ــى از آنه ــا يك ــرا ب اخي
ــراف كامل هستند و به موقع با آنها  گروه ها هم تحت اش

برخورد مى شود.سرلشكرجعفرى تصريح كرد: كشورهاى 
ــن تهديد  ــر مى كردند اي ــه فك ــى از جمله فرانس اروپاي
ــت  كرده اند فقط براى  (گروه هاى تروريستى) كه درس
ــت، درحالى كه االن اين تهديد به  كشورهاى منطقه اس
سمت خودشان برگشته و اين كشورها اكنون به سمت 
ــيه زودتر از  مبارزه با داعش روى آوردند، اما دولت روس

كشورهاى غربى متوجه اين خطر شد.
وى اضافه كرد: وحدت براى مبارزه با اين خطر، در ميان 
كشورهايى كه با آن مواجه هستند، در حال ايجاد شدن 

است.

 مقامات جمهورى اسالمى ايران و تركمنستان در حضور روحانى و 
بردى محمد اف، 9 يادداشت تفاهم همكارى امضا كردند. 

قربان قلى بردى محمداف، رييس جمهورى تركمنستان به منظور 
انجام سفرى دو جانبه و همچنين شركت در سومين اجالس سران 

مجمع كشورهاى صادر كننده گاز به تهران آمد.
ــمى دكتر روحانى از  ــتقبال رس ــناد پس از اس ــم امضاى اس مراس
رييس جمهورى تركمنستان در مجموعه تاريخى- فرهنگى سعدآباد 
و همچنين مذاكرات دو جانبه انجام شد.يادداشت تفاهم همكارى در 
زمينه بهداشتى و پزشكى يكى از اين اسناد بود كه بين سيد حسن 
ــت، درمان و آموزش پزشكى و نور  قاضى زاده هاشمى وزير بهداش
محمد امان نفس اف وزير بهداشت تركمنستان امضا شد.همكارى 
ــت تفاهم نامه بعدى است كه بين محمود  در زمينه پست، يادداش
واعظى و بايرام گلدى عوض اف وزير ارتباطات ايران و تركمنستان 
به امضا رسيد. سند بعدى، يادداشت تفاهم احداث خط انتقال برق 
ــرو و دوران محمد  ــرخس بين حميد چيت چيان وزير ني مرو – س
رجب اف وزير انرژى تركمنستان منعقد شد.همچنين شعبانى بهار 
معاون وزير ورزش و جوانان و كاكا باى سيداف رييس سازمان دولتى 
ورزش تركمنستان؛ يادداشت تفاهم همكارى در زمينه ورزشى را 
ــند همكارى بعدى يادداشت تفاهم  بين دو كشور امضا كردند. س
در خصوص راه و ترابرى بين عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى و 
آال مرادف وزير راه آهن تركمنستان به امضا رسيد.يادداشت همكارى 
در زمينه راه و شهرسازى نيز از ديگر اسنادى بود كه به امضا رسيد.

يادداشت همكارى در زمينه حمل و نقل و راه آهن توسط پورسيد 
ــل راه آهن ايران و  ــازى و مدير عام آقايى معاون وزير راه و شهرس
آال مرداف وزير راه آهن تركمنستان امضا شد. نيره پيروزبخت رييس 
سازمان استاندارد ايران و عبدى محمد تاج محمداف رييس سازمان 
دولتى استاندارد تركمنستان نيز يادداشت تفاهم همكارى در زمينه 
ــت تفاهم همكارى در زمينه  استاندارد را به امضا رساندند.يادداش
صدا وسيما نيز ديگر سندى همكارى است كه توسط اخگر معاون 
ــيما و مقصد آل تايف رييس سازمان  برون مرزى سازمان صدا و س
ــيد.رييس جمهور  ــيماى تركمنستان به امضا رس دولتى صدا و س
تركمنستان امروز در اجالس سران مجمع شركت هاى صادركننده 

گاز به ميزبانى تهران شركت مى كند. 

سرلشكر جعفرى:
تالش داعش براى ايجاد ناامنى در ايران خنثى شده است

با حضور روحانى و بردى محمداف؛
ايران و تركمنستان، 9 سند همكارى امضا كردند

نامه 155 نماينده مجلس 
به وزير كشور 

155 تن از بهارستان نشينان در نامه اى به رحمانى فضلى، 
نسبت به مخالفت اين وزارتخانه با تصويب قانون تعيين 

تكليف مشكوك التابعين انتقاد كردند.
عليرضا منادى سپيدان عضو هيات رييسه مجلس شوراى 
ــه علنى خانه ملت، نامه 155 تن از  ــالمى در جلس اس
نمايندگان مجلس به وزير كشور درباره مشكوك التابعين 

را اعالم وصول كرد.
ــه  ــه اى ب ــينان در نام ــن از بهارستان نش 155ت
ــبت به  ــور نس ــر كش ــى وزي ــا رحمانى فضل عبدالرض
ــا تصويب قانون تعيين تكليف  مخالفت اين وزارتخانه ب
مشكوك التابعين با اين استدالل كه قانون كافى وجود 
دارد، انتقاد كردند.منادى عضو هيات رييسه مجلس در 
اعالم وصول اين نامه، گفت: اين نمايندگان در نامه مذكور 
خواستار ارائه گزارش كتبى از اقدامات عملى دولت درباره 

تعيين تكليف مشكوك التابعين شده اند.

دريادار سيارى :

هيچ موشكى از آب هاى ايران 

به سمت  سوريه 

شليك  نشده است

سيد كمال خرازى: 
كمك هاى مالى، تسليحاتى به تروريست ها قطع شود
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ــالم عدم امكان  ــوازم خانگى با اع رييس اتحاديه ل
ــرح فروش  ــده در ط ــض كاالى خريدارى ش تعوي
ــاس پيگيرى هاى انجام  كاالى ايرانى گفت: بر اس
ــان هفته  ــرد، تا پاي ــزى اعالم ك ــده، بانك مرك ش
ــد كاالى ايرانى آغاز  جارى، صدور كارت هاى خري

مى شود.
ــار كرد:  ــالم اين خبر اظه ــور با اع محمد طحان پ
براساس پيگيرى هاى انجام شده، بانك مركزى به 
اتحاديه اعالم كرده است كه حداكثر تا پايان هفته 
ــد كاالى ايرانى براى   جارى توزيع كارت هاى خري

بهره مندى از وام خريد آغاز مى شود.
ــرح براى خريد كاال  وى با بيان اينكه اجراى اين ط
دشوار است، افزود: با توجه به تنوع زياد كاال در اين 
طرح، ساماندهى عرضه كاالها دشوار است، از طرفى 
در اين طرح، بر خالف طرح خودرو مبلغ پرداختى 
به حساب فروشندگان واريز نمى شود و ممكن است 

مشكالتى به وجود آورد.
ــوازم خانگى،ادامه  ــندگان ل رييس اتحاديه فروش

ــس گرفتن  ــكان تعويض يا پ ــن طرح ام داد: در اي
ــرا  از آنجا كه ــد وجود ندارد، زي كاالى فروخته ش

ــاب توليد  ــتقيم به حس ــغ واريزى به طور مس  مبل
كننده واريز مى شود، عمال امكان عودت مبلغ توسط 

فروشنده وجود ندارد.
وى  خاطر نشان كرد: در اين طرح حدود 25 كارخانه 
ــاركت دارند و اين  ــى مش ــن لوازم خانگ براى تامي
كارخانه ها 20 تا 200 قلم كاال را در اين طرح عرضه 

كرده اند.
ــاران،  ــيونال، يخس ــح كرد:  ناس طحان پور تصري
ــزر، تهران  ــور، پارس خ ــوگاز، فيل ــران، تاكن كاچي
ــپهر  ــان، بوتان، س ــرژى، امرس ــبحان، لورچ، ان س
ــران  ي ــور، ا ــاب، فيل ــارس، انتخ ــك، پ الكتري
گرما،الكترواستيل، پاكشوما و جهان افروز از جمله 
ــاركت  ــتند كه در اين طرح مش كارخانه هايى هس

دارند.
اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان 
تبانى خريدار و فروشنده و خريد سورى كاال در اين 

ــا توجه به اينكه  ــا خير؟ گفت : ب طرح وجود دارد ي
ــاب توليد كننده  مبلغ خريد كاال مستقيما به حس
واريز مى شود، امكان تبانى بين خريدار و فروشنده 
وجود ندارد.همچنين بر اساس اعالم قبلى، درمرحله 
اول اين طرح كارت هاى اعتبارى براى فرهنگيان و 
افراد مشمول صندوق هاى بازنشستگى  صادر مى 
شود و  پس از ثبت نام و اعطاى كارت هاى كاركنان 
ــارى براى  ــن كارت هاى اعتب ــران، اي و حقوق بگي
صاحبان  مشاغل آزاد و دانشجويان نيز صادر و توزيع

 مى شود.
ــت  ــد كاالى ايرانى، ابزارى اعتبارى اس كارت خري
ــور براى عموم مردم كه  ــط بانك هاى كش كه توس
ــخص و ثابتى دارند، صادر شده و دارنده  درآمد مش
ــده كه متناسب با  ــقف تعيين ش آن مى تواند تا س
درآمد ماهيانه و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال

ــط  ــت آنها توس خواهد بود، كاالهايى را كه فهرس
ــده است،  وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين ش

خريدارى كند.

طالى ترك در صدر طالهاى قاچاق
رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال ضمن گاليه از باال بودن 
ميزان قاچاق طال به كشور، گفت: واردات مصنوعات طال به كشور ممنوع است 
اما اكنون از پنج كشور تركيه، تايلند، هند، هنگ كنگ و ايتاليا، مصنوعات طال 
به صورت قاچاق وارد مى شود.عباداهللا محمدولى با بيان اينكه كشور تركيه 
در بحث واردات مصنوعات طال به كشور ما در رتبه هاى اول قرار دارد، اظهار 
ــور ممنوع است، اين  كرد: البته با توجه به اينكه ورود مصنوعات طال به كش
واردات به صورت قاچاق صورت مى گيرد و بعد از كشور تركيه شاهد وارداتى 
ــتيم كه البته همه اين  ــورهاى تايلند، هند، هنگ كنگ و ايتاليا هس از كش

واردات به صورت غيرقانونى انجام مى شود.
ظرفيت ارزآورى 18 ميليارد دالرى طال

وى در عين حال بيان كرد: اگر مشكالت و تهديد ها فرصت دهند مى توانيم 
عالوه بر پاسخگويى به نياز داخل، صادرات هم داشته باشيم كه البته در اين 
ميان كشور تركيه يكى از بازارهاى هدف ما محسوب مى شود، چون تركيه 
توليد اتش به صورت مكانيزه و ماشينى است و تنوع مدل هاى آنها به نسبت 

كشور ما محدود است ولى كشور ما در اين زمينه توانايى بسيار بااليى دارد.
ــردش اقتصادى  ــط پنج درصد از گ ــرد: اگر بتوانيم فق محمدولى اظهار ك

ــاالنه مى توانيم حدود ــود اختصاص دهيم، س ــر را در دنيا به خ طال و جواه
ــيم بنابراين بايد بسترى  ــور داشته باش  18 ميليارد دالر كمك ارزى به كش
ــمت بازارهاى صادراتى و بازارهاى هدف  آماده كنيم تا توليد كنندگان به س
بروند كه در اين صورت حدود 300 تا 400 هزار نيروى كار مى توانند به اين 

بخش وارد شوند.
كشورهاى حوزه خليج فارس متقاضى مصنوعات طالى ايرانى

رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال با بيان اينكه در طراحى 
ــتيم  ــتيم ولى هنوز نتوانس ــاخت طال توفيقات زيادى داش مدل ها براى س
ــورهاى حوزه  ــيم، ادامه داد: كش ــخگوى 100 درصد ساليق بازار باش پاس
خليج فارس نيز پتانسيل بااليى براى مصرف مصنوعات طالى ايرانى دارند.

وى اظهار كرد: بخشى از توليد كنندگان ما توانستند از دانش و تكنيك هاى 
ــتفاده  كنند و خود را به تكنولوژى هاى جديد مجهز كنند ولى روز دنيا اس

 

ــاهد  ــتيم چالش هايى را ش به دليل ركودى كه در بازار به دليل تحريم داش
بوديم و قاچاق مصنوعات طال و جواهر مثل يك سرطان بدخيم اين صنعت 
را دچار چالش هايى كرده است كه اگر جلوى آن گرفته نشود تا جايى پيش 
مى رود كه اين صنعت را از درجه اعتبار ساقط مى كند.محمدولى ادامه داد: 
ــاق را در بيكارى واحد هاى توليدى و  البته خيلى تالش كرديم و تبعات قاچ
ــديم ولى به جهت گستردگى اين  آسيب زدن به منافع ملى بارها متذكر ش
ــت.رييس اتحاديه  ــود پاسخگوى نياز نيس حوزه، كارهايى كه انجام مى ش
توليدكنندگان و صادركنندگان طال با تاكيد بر اينكه جاذبه قاچاق در صنعت 
ــت، تصريح كرد: همين موضوع  ما به جهت سودآورى باال افزايش يافته اس
سرمايه گذاران را وسوسه مى كند تا به اين بخش وارد شوند كه در اين زمينه 
ــتيم و بايد دولت و  ــووالن و توليد كنندگان، جلسات مختلفى گذاش با مس

حاكميت در اين زمينه پيشقدم شوند.

معاون وزير نفت از مذاكره با كشورهاى روسيه و جمهورى آذربايجان 
براى سوآپ روزانه 50 تا 60 ميليون مترمكعب گاز خبر داد.

ــوآپ گاز كشورهاى حاشيه  حميدرضا عراقى درباره برنامه جديد س
ــيه و جمهورى آذربايجان گفت: هم اكنون  درياى خزر همچون روس
ــوآپ گاز از جمهورى آذربايجان  مذاكرات به منظور ايجاد كريدور س

آغاز شده است.
ــراى ايران  ــالم اينكه ب ــا اع ــران ب ــى گاز اي ــركت مل مديرعامل ش
ــدارد، تصريح  ــوآپ گاز وجود ن ــى به منظور س محدوديت و ظرفيت
ــر مكعب گاز  ــا 70 ميليون مت ــش از 50 ت ــرايط فعلى بي كرد: در ش
ــود كه در صورت ايجاد سوآپ در  ــور مصرف مى ش ــمال كش در ش

ــا بيان  ــاون وزير نفت ب ــل مى دهيم.مع ــور آن را تحوي ــوب كش جن
ــل گاز  ــى حجم تحوي ــارس جنوب ــدازى فازهاى پ ــا راه ان ــه ب اينك
ــت،  ــاى برق افزايش يافته اس ــژه نيروگاه ه ــه صنايع و به وي ايران ب
ــون حدود ــال جارى تاكن ــداى س ــاس از ابت ــر اين اس ــان كرد: ب بي

ــتفاده از گاز طبيعى تامين شده   80 درصد سوخت نيروگاه ها با اس
ــال آينده سوخت تمامى  است.اين مقام مسوول با يادآورى اينكه س
ــانى تامين خواهد شد، اظهارداشت:  نيروگاه ها صرفا از محل گازرس
ــبكه گاز  ــتاها به ش ــروگاه ها، اتصال روس ــه گاز به ني عالوه بر عرض
ــى رود.وى با بيان  ــمار م ــور به ش ــت هاى انرژى كش از ديگر سياس
ــده و تا پايان  ــبكه گاز متصل ش ــتا به ش اينكه تاكنون 18 هزار روس
ــتاى ديگر هم از نعمت گاز طبيعى  ــال جارى حدود 3 هزار روس س
ــال 95 هم بايد ــد، افزود: مطابق با برنامه در س بهره مند خواهند ش

ــوند.عراقى از كاهش مديريت  ــتا به شبكه گاز متصل ش  3 هزار روس
ــر گازى ايران  ــت ديگ ــى به عنوان سياس ــرف گاز و صرفه جوي مص
ــون مترمكعب  ــدود 600 ميلي ــون ح ــم اكن ــزود: ه ــرد و اف ياد ك
ــه جويى ــيل صرف ــه پتانس ــود ك ــى ش ــرف م ــور مص گاز در كش

ــاون وزير نفت  ــود دارد.مع ــرف گاز ايران وج ــدى در مص  20 درص
ــادرات گاز ايران در  ــه برابرى حجم ص همچنين از برنامه افزايش س
دوران پساتحريم خبر داد و تاكيد كرد: پيش بينى مى شود با امضاى 
ــورهاى عمان، عراق، پاكستان، كشورهاى  قراردادهاى جديد با كش
حاشيه خليج فارس، ظرفيت صادرات روزانه گاز ايران تا سقف 100 
ــركت ملى  ميليون متر مكعب در روز افزايش مى يابد.مديرعامل ش
 ،LNG گاز با اشاره به برنامه توليد و صادرات ساالنه 10 ميليون تن
 LNG ــير خط لوله و ــان كرد: صادرات گاز ايران از دو مس خاطرنش

انجام مى گيرد.

ــون تومانى خريد  ــه از پايان طرح وام 25 ميلي در حالى دو هفت
خودرو مى گذرد كه هنوز بانك مركزى چك هاى خودروسازان 

را وصول نكرده است.
پرداخت وام 25 ميليون تومانى خودرو در قالب بسته خروج از 
ركود دولت در 18 آبان ماه آغاز شد و در طى شش روز 125 هزار 

دستگاه به فروش رسيد.
ــروش  ــم ف ــن حج ــاهده اي ــا مش ــزى ب ــك مرك ــه بان  البت
ــتگاه  ــزار دس ــار 110 ه ــن اعتب ــط تأمي ــه فق ــالم كرد ك اع
ــازان بايد متقبل  ــود خودروس ــد و مابقى را خ را انجام مى ده

شوند.
در حال حاضر دو هفته از پايان اين طرح مى گذرد و پيگيرى ها 
ــك مركزى  ــان مى دهد بان ــازى نش ــركت هاى خودروس از ش
ــتريان ظرف  ــود در خريد دين چك هاى مش برخالف تعهد خ
ــول نكرده ــا را هم وص ــره از چك ه ــاعت هنوز يك فق 48 س

 است.
ــركت هاى خودروساز در همين  يك مقام مسوول در يكى از ش
ــك مركزى قرار  ــدد با بان ــات متع ارتباط گفت: در طول جلس
بر اين بود تا ما چك هاى دريافتى از مشتريان را به بانك مركزى 
تحويل دهيم اما با گذشت دو هفته هنوز هيچ چكى وصول نشده

 است.
ــتريان توسط بانك مركزى نشان مى  عدم وصول چك هاى مش
ــرح وام 25 ميليون تومانى  ــودرو در قالب ط دهد كه تحويل خ
ــت خودروهاى  ــكان درياف ــوده و مردم ام ــان در ابهام ب همچن

خريدارى شده را ظرف يك ماه نخواهند داشت.

 وزير جهاد كشاورزى با ارسال نامه اى به وزير صنعت، آزادسازى واردات 
ــنبه هفته جارى تا 31 تيرماه 95   برنج را با تعيين سه شرط از چهارش

اعالم كرد.
محمود حجتى وزير جهادكشاورزى در نامه اى به محمدرضا نعمت زاد

 وزير صنعت، معدن و تجارت، آزادسازى مشروط واردات برنج را اعالم 
كرد.

ــوراى محترم اقتصاد به  در اين نامه آمده است: «با توجه به مصوبه ش
شماره 216800 مورخ 94/8/10در خصوص واردات برنج جهت تامين 
كسرى مورد نياز كشور خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات زير 

انجام شود:
ــخ 94/9/4 انجام پذيرد به  ــفارش برنج وفق مصوبه از تاري -1 ثبت س
ــمول مابه التفاوت گردد، مدت اعتبار  نحوى كه كليه واردات برنج مش
ــه ماه و حداكثر براى مدت يك ماه ديگر قابل تمديد ثبت سفارش س

 باشد.
ــده بايستى حداكثر تا تاريخ 95/4/31  -2 كليه ثبت سفارش انجام ش
ــود و اين موضوع به كليه متقاضيان اعالم و تعهد اخذ  ــور ش وارد كش

ــخ  ــس از تاري ــه پ ــردد ك گ
ــروع فصل  ــل ش ــوق به دلي ف
ــت از  ــزوم حماي ــت و ل برداش
ــدگان داخلى امكان  توليدكنن
ــد  ــود نخواه ــص وج ترخي

داشت.
ــال مابه  ــغ 5000 ري -3 مبل
ــر كيلوگرم  ــراى ه التفاوت ب
ــط گمرك  برنج وارداتى توس
ــالمى ايران اخذ  جمهورى اس

شود.»

صادرات گاز 3 برابر مى شود بانك مركزى چك هاى خودروسازان را 
وصول نكرد

واردات برنج با 3 شرط آزاد شد

اخبار كوتاه

همزمان با برگزاري يازدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي كه با حضور 
ــورهاي هلند، آمريكا، اسپانيا و ايتاليا، در  500 مهمان داخلي و خارجي از كش
ــگاه نيرو آغاز به كار كرد از فوالد مباركه به عنوان روابط عمومي برتر در  پژوهش

مديريت راهبردي تجليل شد.
به گزارش خبرنگار فوالد يازدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي ها با پيام 
آيت اهللا اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و حضور 

نمايندگاني از پنج كشور جهان آغاز به كار كرد.
ــزاري دو كارگاه  ــمپوزيوم بين المللي روابط عمومي ضمن برگ در اين دوره س
ــي و اجراي  ــي كنيم؟ و طراح ــن چگونه كمپين طراح ــي تحت عناوي آموزش
كمپين هاي ارتباطي در حوزه فرهنگ سازي، هشت مقاله برگزيده توسط هشت 

استاد ايراني، آمريكايي، ايتاليايي، اسپانيايي و هلندي ارائه شد.
ــوع 650 نفر از  ــي، در مجم طي هر دو روز برگزاري اين رويداد علمي، آموزش
ــي و اجراي  ــا چگونگي طراح ــور، ب ــت اندركاران روابط عمومي هاي كش دس

كمپين هاي ارتباطي به ويژه در فضاي مجازي آشنا شدند.
در اين مراسم دكتر بارت دي وريس، رييس انجمن بين المللي روابط عمومي، 
ــمپوزيوم بين المللي روابط عمومي هاي كشور  هوشمند سفيدي دبير كل س
ــاتيد علوم ارتباطات و  ــوول رسانه ها، اس و دبير همايش، جمعي از مديران مس

روابط عمومي از جمله ساروخاني به ايراد سخن پرداختند.
ــمپوزيوم  ــم اختتاميه س همچنين در ادامه، 11 كتاب روابط عمومي در مراس
رونمايي و 55 برگزيده حوزه هاي علمي و عملي روابط عمومي در سال 1393 

نيز معرفي و تجليل شدند.

ــد از22 تا 29 آبان ماه 1394  ــنواره بين المللي فيلم رش چهل وپنجمين جش
ــتان ديگر كشور در بخش هاي فيلم داستاني بلند،  همزمان با تهران در پنج اس
فيلم داستاني كوتاه، فيلم مستند، فيلم مستند آموزشي و انيميشن برگزار شد و 
طي آن فوالد مباركه به عنوان حامي پروژه و در راستاي مسووليت هاي اجتماعي 
خود و با هدف اطالع رساني پيرامون فعاليت هاي شركت فوالد مباركه در حوزه 
ــا برپايي غرفه اي در  ــني كودك و نوجوان ب ارتباط با جامعه و به ويژه در رده س

سينما فلسطين تهران در اين جشنواره حاضر شد.
ــركت فوالد مباركه اصفهان در اين جشنواره و در  به گزارش خبرنگار فوالد ش
سينما فلسطين تهران كه با 3 سالن با ظرفيت مجموعا 900 نفر يكي از مراكز 
اصلي نمايش دهنده فيلم هاي جشنواره بود به عنوان حامي جشنواره فيلم رشد، 
حمايت خود را از اين سياست آموزشي به منصه ظهور گذاشت.گفتني است در 
مراسم پاياني جشنواره فيلم رشد، كه با حضور داوران ايراني و خارجي، مسووالن 
آموزش و پرورش، نمايندگان نهادهاي حامي جشنواره و جمعي از هنرمندان، 
ــد، برگزيدگان  ــازي برگزار ش فرهنگيان، دانش آموزان و فعاالن عرصه فيلمس
جشنواره چهل و پنجم معرفي شدند و مورد تقدير قرار گرفتند.اين گزارش حاكي 
از آن است كه در سال هاي اخير آموزش و پرورش در قالب جشنواره فيلم هاي 
رشد موفق شده، رسانه هاي متنوع آموزشي و تربيتي را وارد برنامه درسي خود 
كند و به همين جهت فرصت هاي بهره گيري از فيلم و فيلم آموزشي مرسوم شده 
است. هم چنان كه آموزش ابتدايي مهم ترين ركن در تربيت نسل آينده است، 

فيلم آموزشي مي تواند مؤثرترين نقطه براي فيلمسازي كشور باشد.

اختصاص تنديس برتر مديريت 
راهبردى به روابط عمومى فوالد مباركه

حمايت از چهل و پنجمين جشنواره 
بين المللى فيلم رشد در فوالد مباركه 

رييس اتحاديه توليدكنندگان طال عنوان كرد؛
قاچـاق طـال از پنـج كشـور به ايـران

خبر

ــاخص هاى كالن اقتصادى در مهرماه  ــانى تغييرات ش با به روز رس
ــفته و برات و همچنين ارزش سهام معامله  شاخص هاى برگشت س

شده در بورس در صدر تحوالت قرار گرفتند.
آن طور كه آخرين آمار بانك مركزى از شاخص هاى ماهانه اقتصادى 
ــاخص بهاى توليد كننده  ــان مى دهد ش ــال جارى نش در مهرماه س
ــه با ماه مشابه  ــبت به ماه قبل 0/2 درصد و در مقايس ــور نس در كش
ــت. در عين حال كه  ــال قبل از آن 4/5 درصد افزايش داشته اس س
ــاخص بهاى كاالهاى صادراتى و به عبارتى ديگر تورم اين كاالها  ش
در مهرماه ثابت مانده اما تورم نقطه به نقطه آن 15/1 درصد گزارش 

شده است.
اما سفته و برات برگشت خورده باالترين تغييرات شاخص را به خود 
ــاخص مبلغ سفته و برات واخواست  اختصاص دادند به طورى كه ش
ــه با  ــهر تهران در اولين ماه پاييز 44/9درصد در مقايس ــده در ش ش
ــت كه تورم در مبلغ سفته و  شهريورماه رشد دارد. اين در حالى اس
برات برگشت  خورده 41/3 درصد در ماه مورد بررسى نسبت به ماه 

مشابه سال قبل كاهش يافته است.
ــده در بورس اوراق بهادار  ــاخص ارزش سهام معامله ش همچنين ش
تهران، كاهش حدود 41 درصدى در مهر امسال و در مقايسه با همين 
ــت. كه اين تغييرات موجب شده  ــته اس ماه در سال گذشته را داش
ــاخص سفته و برات در  ــاخص تورم در بورس در كنار ش تا نوسان ش

باالترين سطح تغيير در بين شاخص هاى ديگر قرار گيرند.
شاخص دستمزد كارگران ساختمانى نيز رشد حدود 0/7 درصدى 
ــه با همين ماه در سال  در مهرماه امسال و 11/8 درصدى در مقايس
ــت. در عين حال كه تورم ماهانه كاالها و  ــته را به همراه داش گذش
ــهرى 0/5درصد و تورم نقطه به نقطه آن 10/5  خدمات مصرفى ش

درصد بود.
ــط قيمت فروش يك سكه  در بازار ارز روند به گونه اى بود كه متوس
تمام بهار آزادى طرح قديم 1/5 درصد در مقايسه با شهريورماه گران 
شد و همچنين متوسط قيمت فروش تمام سكه طرح جديد با رشد 
ــد به طورى كه  1/6 درصدى همراه بود.ارز نيز در مهرماه گران تر ش
متوسط قيمت فروش يك دالر آمريكا و يك يورو در بازار آزاد تهران 

هر كدام 1/2 درصد افزايش قيمت داشت.

بورس در صدر تحوالت تورمى

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى خبر داد؛
آغاز توزيع كارت هاى خريد كاالى ايرانى تا پايان هفته
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عکس روز )پافین( 

دریچه

دریچه
 حضور مهمانی ناخوانده به نام »س��نبل آبی« که ریشه در جان 
میزبان دوانده و همچون ماری خوش خط و خال کمر به قتل وی 

بسته، این روز ها جان تاالب های گیالن را تهدید می کند.
گیاه سنبل آبی )water Hyacinth( یا ارکیده آبی با نام علمی 
)Eichhornia Crassipes( گیاهی آبزی شناور چند ساله 
از خانواده غالفیان بومی مناطق گرمس��یری و زیر گرمس��یری 
امریکای جنوبی به خصوص حوضه آمازون است که در آب های 
شیرین زندگی کرده و در خارج از زیستگاه خود به عنوان گیاهی 

مهاجم شناخته می شود.
 این گیاه با برگ های گسترده، ضخیم، براق و تخم مرغی شکل

 ۱۰ تا ۲۰ س��انتی متری که به اندازه یک مت��ر در ارتفاع باال تر 
از سطح آب رشد می کند، دارای ریش��ه های ارغوانی سیاه آزاد 
 و س��اقه راس��ت اس��ت که ۸ تا ۱۵ گل جذاب را ب��ر روی خود 

دارد.
سنبل آبی به دلیل رشد سریع در محیط های آبی )رشد دو برابری 
در عرض دو هفته( و مصرف مقادیر زیادی از اکسیژن آب، یکی از 
خطرناک ترین گونه های گیاهان آبزی است که در جهان شناخته 
ش��ده و در عرض مدت کوتاهی قادر خواهد بود تا اکوسیس��تم 

منطقه را نابود کند.
هرچند اطالع��ات موثقی درب��اره چگونگی ورود ای��ن گیاه به 
ایران و تاالب های گیالن وجود ندارد ام��ا گمان می رود حضور 
ناخوانده سنبل آبی در زیس��ت محیط های آبی گیالن به دلیل 
 گل های زیبایی که داش��ته و ش��ناور بودن آن در آب، از طریق

 پرورش دهندگان گیاهان آکواریومی بوده است.
سنبل آبی تهدید جدی برای تاالب های گیالن

 به گفته یکی از کار شناس��ان پژوهش��کده آبزی پروری انزلی، 
گیاه س��نبل آبی خطرناک ترین و جدی ترین تهدیدی اس��ت 
که تا امروز زندگ��ی در تاالب های گیالن را ب��ه خطر انداخته و 
 توجه نکردن به حضور ای��ن گونه مهاجم به ط��ور حتم عواقب 

جبران ناپذیری را به بار می آورد.
علیرضا میرزاجانی درباره حضور سنبل آبی در تاالب های گیالن 
و خطری که از جانب این گیاه ج��ان تاالب ها را تهدید می کند 
توضیح می دهد: متاس��فانه س��نبل آبی گل های زیبا و ظاهری 
فریبنده داردکه بسیاری از عالقه مندان به طبیعت و پرورش گیاه 

از آن به عنوان گیاهی تزئینی استفاده می کنند.
وی ادامه می دهد: اطالعات دقیق��ی از چگونگی ورود این گیاه 
به تاالب های گیالن وجود ندارد اما می ت��وان حدس زد برخی 
افراد که از آن به عنوان گیاه زینتی اس��تفاده کرده اند، به دلیل 
رشد سریع، از نگهداری آن عاجز شده و این گیاه را در آبگیر ها یا 
مجاری آبی   رها کرده اند. البته رد سنبل آبی را در گلخانه ها نیز 

می توان جستجو کرد.
میرزاجانی تصریح می کند: متاسفانه حضور این گیاه مهاجم و 
خطرناک در کوچک ترین محیط آبی باعث می شود تا از حالت 
کنترل خارج ش��ده و با گسترش س��ریع در اکوسیستم، حیات 

گونه های مختلف جانوری منطقه را از بین ببرد.
وی با اشاره به خطرات ناشی از حضور گیاه سنبل آبی در تاالب ها 
و مجاری آبی می گوید: مصرف باالی اکسیژن آب توسط سنبل 
آبی از یک سو و گسترش طولی و عرضی این گیاه از سویی دیگر 
باعث می ش��ود تا عالوه بر اینکه هیچ کدام از گونه های جانوری 
موجود در تاالب قادر به ادامه زندگی نباش��ند، تردد در تاالب ها 

و دسترسی به آن ها نیز به دلیل گسترش ریشه های این گیاه در 
آب با مشکل مواجه شود.

میرزاجانی هش��دار می دهد: در صورتی که به موقع با این گیاه 
برخورد ش��ود می توان امیدوار بود که گس��ترش آن را کنترل و 
با اقدامات موثر گیاه را ریش��ه کن کرد در غیر این صورت شاهد 
فاجعه ای زیست محیطی درست ش��بیه آنچه که در بخشی از 

تاالب عینک رشت رخ داده خواهیم بود.
سنبل آبی سرطان زا است

این کار شناس محیط زیست در ادامه با اش��اره به قدرت باالی 
س��نبل آبی در پاالیش محیط اطراف خ��ود می گوید: این گیاه 
به دلیل قدرت خود پاالیی باال و امکان س��ازگاری فوق العاده با 
محیط می تواند حتی فلزاتی س��نگین مثل جیوه و سرب که از 
 طریق فاضالب کارخانه های صنعتی به آب ها وارد می ش��وند را 
به خود جذب کند از این رو تجمع سنبل آبی در محیط به شدت 
خطرناک بوده و می تواند عامل مهمی برای بروز بیماری هایی از 

جمله انواع سرطان باشد.
میرزاجانی با هشدار نس��بت به خطرناک بودن جابه جایی این 
گیاه مهاجم تاکید می کند: متاسفانه دیده ش��ده که در برخی 
از شهرهای اس��تان مثل شهر رش��ت این گیاه به عنوان گیاهی 
 زینتی فروخته شده و در بین مردم رد و بدل می شود در حالیه که 
جابه جایی این گیاه باعث رشد و تکثیر آن در تمام محیط های 
آبی استان ش��ده و خطری هم ردیف استنشاق گاز خردل برای 

محیط زیست و به دنبال آن ساکنان استان دارد.

راه های مبارزه با سنبل آبی
وی با تاکید بر ل��زوم مقابله س��ریع تر با این پدی��ده مهاجم به 
تاالب های گیالن تصریح می کند: در حال حاضر رودخانه بهمبر 
به سمت سیادرویشان و رودخانه روس��تای چکوور شهرستان 
صومعه س��را که دو مدخل مهم ورودی رودخانه به تاالب انزلی 
هستند، به صورت تقریبا گسترده ای به این معضل دچار شده اند 
که به دلیل اهمیت موضوع و حس��اس بودن نق��اط درگیر باید 

اقدامات سریع و موثری در این باره انجام شود.
میرزاجانی ادامه می دهد: روش هایی از قبیل برخورد مکانیکی 
)از جا در آوردن( با این گیاه، استفاده از سموم، و مبارزه بیولوژیک 
از طریق دو گونه شپشک و یک گونه شب پره مهم ترین راه های 

مبارزه با این پدیده است.
وی در خصوص اس��تفاده از ماهی آمور برای مقابله با گسترش 
این گیاه می گوید: به طور حتم ماهی آمور نمی تواند گزینه خوبی 
برای مبارزه با این گیاه باشد چرا که ریشه گیاه برای ماهی آمور 
جذابیت خوراکی ندارد ولی آنچه که مس��لم است، مقابله با این 
پدیده باید در گستره ای وسیع و با سرعت انجام شود چرا که جان 

تاالب های گیالن در خطر است.
گسترش سنبل آبی در مناطق غربی تاالب انزلی

همان طور که میرزاجانی اعالم کرده بود رودخانه بهمبر به سمت 
سیادرویشان و رودخانه روستای چکوور شهرستان صومعه سرا 
دو منطقه بسیار مهم هستند که این روز ها میزبان سنبل آبی در 

ابعاد گسترده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت صومعه س��را در خصوص 
حضور سنبل آبی در این مناطق به خبرنگار مهر توضیح می دهد: 
 در حال حاضر حضور سنبل آبی در دو منطقه مهم از شهرستان

 صومعه سرا که مدخل ورود رودخانه های بهمبر و چکوور به تاالب 
انزلی است مشاهده ش��ده که به دلیل خطری که این مناطق را 
تهدید می کند، مبارزه مکانیکی با این گیاه مهاجم در این مناطق 

آغاز شده است.
حمزه عشوری با بیان اینکه سنبل آبی موجب افزایش تعرق آب 
تا ۸۰ درصد می شود، می افزاید: به دلیل اهمیت موضوع مامورین 
اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرس��تان صومعه سرا تا کنون 
توانسته اند طی یک عملیات پاکسازی در مدت پنج روز رودخانه 

بهمبر را از وجود سنبل آبی پاکسازی کنند.
وی توانایی زنده بودن این گیاه را ۱۵ تا ۳۰ س��ال عنوان کرده و 
می گوید: سنبل آبی با کوچک ترین ذخیره آبی تکثیر می یابد از 
این رو الزم است تا با اجرای برنامه های پایشی برای جلوگیری 
از ورود مجدد این گیاه به سطح مناطق پاکسازی شده، از هجوم 

این گیاه به سایر نقاط جلوگیری شود.
عشوری بیشترین حجم مشاهده شده از این گیاه را در روستای 
چکوور شهرستان صومعه سرا اعالم کرده و تصریح می کند: این 
گیاه در شهرس��تان صومعه سرا برای نخس��تین بار در تابستان 
امسال رویت شد ولی در حال حاضر تاالب عینک منبع اصلی این 
گیاه در استان گیالن است که متاسفانه به دلیل نا آگاهی مردم از 
خطر این گیاه و خرید و فروش آن به صورت گیاه تزئینی، به سایر 

نقاط استان نیز منتقل شده است.
وی می افزای��د: خوش��بختانه در مناطق درگیر در شهرس��تان 
صومعه سرا با اس��تفاده از راهکار جمع آوری فیزیکی و با کمک 
جوامع بومی این مناطق توانس��ته ایم رودخانه بهمبر روستای 
سیادرویشان را به طور کامل و مناطق منتهی به تاالب در روستای 
چکوور را جمع آوری کنیم ولی متاسفانه هنوز بخش اعظمی از 
بخش روستای چکوور باقیمانده که محیط بانان و جوامع بومی 
در حال کار هستند ولی به دلیل هزینه بر بودن، اندکی با مشکل 

مواجه هستیم.
رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت صومعه سرا نبود شناخت 
کافی در مورد این گونه گیاهی را یکی از مش��کالت بر س��ر راه 
برخورد با آن عنوان کرده و خاطر نش��ان می کند: بس��یاری از 
کش��ورهای دنیا درگیر مقابله با این گیاه بوده و حتی در ایالت 
فلوریدای آمریکا نیز ساالنه ۱۰۰ میلیون دالر برای مقابله با این 

گیاه هزینه می شود.
وی با اشاره به مخالفت س��ازمان محیط زیست برای برخورد با 
این گیاه از طریق سموم تصریح می کند: سازمان محیط زیست 
مخالف ورود هرگونه سم به داخل رودخانه ها و تاالب انزلی است 
و فعال بهترین روش برای نابودی این گیاه جمع آوری فیزیکی با 
کمک محیط بانان و سازمان های مردم نهاد و همچنین آگاهی 
و هش��دار دادن به مردم برای پرهیز از هرگونه خرید و فروش و 

تکثیر این گونه گیاه است.
هرچند سرعت رشد و تکثیر سنبل آبی بسیار بیشتر از سرعت 
اقدامات مقابله ای با این پدیده مهاجم است اما امید این است تا 
مسووالن امر با پیگیری در این خصوص و جدیت در مقابله با آن 
از وقوع فاجعه ای دیگر مانند آنچه که در تاالب عینک رشت رخ 

داده در سایر تاالب های استان جلوگیری کنند.

گزارش ها حاکیس��ت ک��ه جمعی��ت خرس های قطب��ی طی چند 
 دهه آینده به دلی��ل تغییرات جوی با کاه��ش ۳۰ درصدی روبه رو 

می شود.
گرم شدن جهانی و تداوم ذوب شدن پهنه های یخی موجب خواهد 
ش��د که طی چند دهه آینده جمعیت ۲6 هزار قالده ای خرس های 
 قطبی در زیستگاه های طبیعی زمین با کاهش ۳۰ درصدی مواجه

 شود.
اتحادی��ه بین الملل��ی حفاظ��ت از طبیعت )IUCN( در بررس��ی 
جدیدی اعالم کرد: گرمای جهانی اکن��ون بزرگ ترین تهدید برای 
بقای طوالنی مدت خرس های قطبی اس��ت. خرس های قطبی روی 
پهنه های ی��خ زاد ولد، زندگی و ش��کار می کنند ام��ا این پهنه های 
 یخی س��ریع تر از آنچه پیش بینی می ش��ود در حال ناپدید ش��دن 

هستند.
طبق اعالم این اتحادیه، پهنه های یخی در قطب ش��مال در فاصله 
س��ال های ۱979 تا ۲۰۱۱ هر ۱۰ س��ال به میزان ۱4 درصد ذوب 
شده اند. هرچه مدت زمان ناپدید ش��دن پهنه های یخی در ماه های 
تابستان طوالنی تر شود احتمال آنکه خرس های قطبی زمان زیادی 

را بدون غذا بگذرانند افزایش می یابد.
 این وضعی��ت همچنین به گرس��نگی می��ان این جان��وران و بروز 

مشکالت در تولیدمثل آنها منجر می شود.
در گزارش اتحادی��ه بین المللی حفاظت از طبیعت آمده اس��ت که 
تداوم ذوب ش��دن پهنه های یخی این احتمال را تشدید می کند که 
جمعیت جهانی خرس های قطبی طی ۳۵ تا 4۰ سال آینده بیش از 

۳۰ درصد کاهش یابد.

پیش بینی کاهش 30 درصدی 
جمعیت خرس های قطبی

 

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اس��تفاده از روشی شیمیایی و دوست دار 
محیط زیست موفق به تبدیل الیاف ضایعاتی پنبه به کربن فعال شدند.

دان��ش آموخته مقط��ع دکتری ای��ن دانش��گاه و پژوهش��گر طرح تولی��د کربن 
فعال به اهمی��ت این نوع کرب��ن در صنای��ع مختلف اش��اره کرد و گف��ت: کربن 
فعال س��اختار بس��یار متخلخل��ی دارد که موجب ایجاد مس��احت س��طحی باال 
 و ایج��اد قابلیت ج��ذب آالین��ده ه��ای مختلف ب��ه ش��کل فیزیک��ی از محیط 

می شود.
احسان اکرامی افزود: از کاربردهای مهم این ماده می توان به استفاده در انواع ماسک 
های تنفسی و محافظ ، انواع فیلترهای جداسازی بو، رنگ و مزه های غیردلخواه از 
آب، بازیافت حالل ها، دستگاه های تصفیه هوا، صنایع غذایی و شیمیایی اشاره کرد.

به گفته وی در این پژوهش از روشی شیمیایی و دوست دار محیط زیست برای تولید 
الیاف کربن فعال استفاده شده و فرآیند تولید محصول نیز از جهت بازدهی و خواص 

جذبی بهینه سازی شده است.
اکرامی تصریح کرد: بر اساس نتایج به دست آمده بازدهی فرآیند تولید الیاف کربن 
فعال از الیاف پنبه ضایعاتی معادل 4۳ درصد، مس��احت س��طحی محصول کربن 
 فعال به دس��ت آمده 7۰۰ متر مربع بر گرم و همچنین بیشترین گستردگی ابعاد 
حفره ها در محدوده میکروحفره ها با متوسط ابعاد منافذ معادل ۱.9 نانومتر بوده 

است.

 پژوهش��گر طرح خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه اصلی ترین مانع در استفاده از 
کربن های فعال، هزینه زیاد تولید آنها است، از همین رو استفاده از الیاف ضایعاتی 

پنبه به کاهش قیمت این محصوالت منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: برتری دیگر طرح این اس��ت که کربن فعال تولید شده از الیاف پنبه 
 ضایعاتی دارای ش��کل لیفی هس��تند که به دلیل ویژگی های مکانیکی و قابلیت

 شکل پذیری مناسب به شکل آسانتری قابلیت استفاده در صنایع مختلف را دارند 
ضمن این که کربن های فعال لیفی شکل از ظرفیت و سرعت جذب باالتری نسبت 
به شکل های پودری و گرانولی برخوردارند.اکرامی کارخانه های صنایع نساجی را 
از مهم ترین عوامل تولید پساب های رنگی و آالینده محیط زیست برشمرد و گفت: 
الیاف کربن تهیه شده در این طرح می توانند به ش��کل موثری این مواد رنگزا را از 
پساب کارخانه های نساجی جدا و جذب کند.وی افزود: در این طرح پس از شستشو، 
آماده سازی و آغشته کردن با ماده فعال ساز، پنبه وارد کوره الکتریکی شده و با توجه 
به متغیرهای فرآیند از جمله میزان و نحوه اس��تفاده از ماده فعال ساز، مدت زمان 
عملیات و گراف دمایی فعال سازی، نمونه آماده و پس از شستشو خشک می شود.

پژوهشگر طرح توضیح داد: حرارت دهی در کوره با دمای باال، با شرایط معین و تحت 
اتمسفر نیتروژن انجام می شود و از هر کیلوگرم الیاف پنبه ضایعاتی ، 4۳۰ گرم )بازده 
4۳ درصد( کربن فعال به دست می آید.این طرح پژوهشی در قالب رساله دکتری با 
عنوان »ساخت کربن فعال از الیاف پنبه ضایعاتی و کاربرد آن در حذف مواد رنگزا از 
پساب های نساجی« به راهنمایی »فاطمه داداشیان« در دانشکده مهندسی نساجی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام ش��ده و از آن دو مقاله در نشریات علمی معتبر و 4 
مقاله در همایش های بین المللی ارائه و روش ساخت آن نیز در موسسه مالکیت های 

صنعتی ایران به عنوان اختراع ثبت شده است.

جان تاالب های گیالن در دست سنبل آبی؛

مهمان ناخوانده خطر ساز شد

محققان ایرانی از پنبه های ضایعاتی 
به تولید کربن فعال رسیدند
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دريچه

بهاى زيباتر شدن در مطب ها باالتر رفته. آن طوركه مديركل پزشكى قانونى استان 
تهران خبر داده، بيشترين شكايات از قصور پزشكى در اين استان ثبت شده است.
ــنا توضيح داده كه هم اكنون نمى توان آمار دقيق   دكتر مسعود قادى پاشا به ايس
ــكايت از جراحى زيبايى در  ــده در اين حوزه را اعالم كرد، اما ش شكايات ثبت ش
ــتان تهران قرار دارد. البته در كل  رتبه نخست شكايت هاى قصور پزشكى در اس
كشور، شكايت از قصور پزشكان در حوزه زنان و زايمان، رتبه نخست را دارد.اين
 اولين بار نيست كه شكايت از عمل هاى جراحى زيبايى در كشور درصدر شكايت ها 
قرار گرفته است. با افزايش گرايش به سمت جراحى هاى زيبايى، ميزان شكايت ها 
ــال هاى آينده هم اين  ــد در س ــش يافته و به نظر نمى رس نيز در اين حوزه افزاي
شكايت ها فروكش كند.البته به گفته قادى پاشا، هم اكنون چيزى حدود 55 درصد 
ــكى به صدور حكم تبرئه و 45 درصد نيز به صدور احكام  از كل شكايت هاى پزش
ــود. در عين حال، همين كه در حدود نيمى از شكايت ها حق با  ديگر منجر مى ش
بيمار است، جاى تامل زيادى دارد كه نشان مى دهد افزايش شكايت از پزشكان، 

چندان هم بى دليل و بيراه نيست.
باال رفتن قصور پزشكى

تب زيبا شدن، تبى فراگير است كه بسيارى از اقشار جامعه را درگير كرده است. 
گفته مى شود در حوزه عمل جراحى بينى، رتبه اول دنيا را در اختيار داريم و از نظر 
تعداد اعمال جراحى پالستيك هم كشور ما در زمره پنج كشور اول دنيا قرار دارد.

دكتر بهروز باريك بين، متخصص پوست و مو و قائم مقام مركز تحقيقات كاربردى 
ليزر در علوم پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى تاكيد دارد: فقط دو گروه 
ــتيك مجازند عمل جراحى  متخصصان پوست و متخصصان عمل جراحى پالس

زيبايى انجام دهند.
ــتيك اين است كه  ــكايت ها از جراحى پالس به قول او، دليل باال رفتن افزايش ش
ــيارى از افرادى كه عمل جراحى زيبايى انجام مى دهند، مجوز و تخصص اين  بس
ــك يا پزشك متخصص زنان، تخصص  كار را ندارند: «گاهى مى بينيم دندانپزش

ــتر، عمل هاى زيبايى  ــب درآمد بيش اصلى اش را رها مى كند و صرفا با انگيزه كس
انجام مى دهد. در چنين شرايطى معلوم است كه آمار شكايت ها بايد باال برود.»

به گفته باريك بين، گاهى اين قصورات در حد افتادگى پلك است كه به هر حال 
شايد بتوان آن را جبران كرد، اما گاهى اين قصورات به حدى بزرگ است كه با جان 

و زندگى بيمار بازى مى كند.
تجهيزات نامرغوب

وقتى تقاضا براى يك عمل جراحى باال برود، معلوم است كه احتمال باال رفتن خطا 
هم بيشتر مى شود. باريك بين، اين موضوع را يك رابطه منطقى مى داند: «خيلى ها 
ــمى به عمل زيبايى روى  ــم و هم چش ــر چش ــكى و گاهى از س بدون دليل پزش
مى آورند. افزايش همين عمل هاى غيرضرورى، احتمال خطاها را باال برده است.»
ــازى و  ــاى مج ــغ در فض ــت، تبلي ــش تراك ــق پخ ــف از طري ــات مختل تبليغ
ــبكه هاى ماهواره اى نيز ميزان عمل جراحى زيبايى را در كشور باال برده است؛  ش

تقاضاهاى كاذبى كه ناخودآگاه بر بستر اشتباه هاى پزشكى دامن مى زند.
نكته بسيار مهم ديگرى كه اين متخصص به آن اشاره مى كند، استفاده از تجهيزات 
نامرغوب در جراحى هاى زيبايى است: «استفاده از اين تجهيزات، آمار شكايت ها را 
باال برده است. اين روزها شاهد هستيم كه ژل هاى تقلبى، بوتاكس و دستگاه هاى 
ليزر بى كيفيت كه از كشورهايى مثل چين وارد مى شود، كيفيت عمل هاى زيبايى 

را پايين آورده و همين موضوع آمار شكايت از پزشكان را افزايش داده است.»
نظارت درستى اعمال نمى شود

ــاده جراحى انجام  ــگاه هاى زنانه نيز برخى عمل هاى س اين روزها حتى در آرايش

مى شود.
دكتر عليرضا صابرى، فوق تخصص جراحى پالستيك و زيبايى و عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى سمنان خاطرنشان مى كند: اگر سطح نظارت ها باال باشد و 
به هر كسى اجازه ندهند عمل زيبايى انجام دهد، اين اتفاق نمى افتد. به گفته او، 
ــتى اجرا  ما قوانين نظارت بر اعمال جراحى زيبايى داريم، اما اين قوانين به درس

نمى شود. 
ــود  ــث كمب ــد، بح ــاره مى كن ــه آن اش ــرى ب ــه صاب ــرى ك ــكل ديگ مش
متخصص جراحى زيبايى در ايران است. او يادآورى مى كند: تا مدتى پيش، آمارى 
ــابه ايران دارد، حدود  ــتيم مبنى بر اين كه در كشور تركيه كه جمعيتى مش داش
ــتيك فعاليت مى كنند، اما اين آمار در كشور ما  800 فوق تخصص جراحى پالس
260 فوق تخصص جراحى پالستيك و زيبايى را نشان مى داد. بنابراين وقتى تقاضا 
بيشتر شود و تعداد پزشكان نتواند جوابگوى متقاضيان باشد، در نتيجه متقاضيان 
عمل زيبايى ممكن است به هر مركز معتبر و غيرمعتبرى مراجعه كنند. آموزش و 
فرهنگ سازى در جامعه، طورى كه متقاضيان عمل جراحى حداقل به متخصص 
مربوط و مركز معتبر مراجعه كنند، مى تواند تا حد زيادى از شكايت هاى پزشكى 

در اين حوزه بكاهد.
جالب است كه صابرى عنوان مى كند: از هر ده بيمارى كه به ما متخصصان جراحى 
پالستيك و زيبايى مراجعه مى كند، حدود چهار تا پنج نفر از آنها كسانى هستند 
كه در گذشته عمل زيبايى انجام داده اند، اما از نتيجه كار راضى نبوده اند؛ زيرا به 

افرادى مراجعه كرده اند كه تخصص اين كار را نداشته اند.
ــى را اعالم كرده،  ــت، تعرفه برخى عمل هاى جراحى زيباي اگرچه وزارت بهداش
ــخصى ندارد و هزينه هاى عمل با توافق  اما عمل هاى زيبايى در ايران، تعرفه مش
ــود. اين تعرفه ها در شهرها و حتى نقاط مختلف يك  پزشك و بيمار تعيين مى ش
شهر، بسيار متفاوت است و البته در اين بين، پزشكان مشهور، متقاضى و بالطبع 

درآمد باالترى دارند.

 رييس سازمان نوسازى مدارس كشور گفت: با اهتمام دولت و مجلس 
ــال 96 همه كالس هاى درس به سيستم حرارت مركزى  تا پايان س

مجهز خواهند شد.
مرتضى رئيسى، با اشاره به جايگزين شدن سيستم حرارت مركزى به 
جاى بخارى هاى قديمى، گفت: طرحى از سال 92 مبنى بر ايمن سازى 
مدارس در برابر آتش سوزى با هدف  كاهش و حذف بخارى هاى نفتى و 
گازى آغاز شده كه همچنان نيز ادامه دارد.وى توضيح داد: در آن سال 
قرار شد بخشى از عوارض گاز مصرفى صرف استانداردسازى سيستم 

گرمايشى مدارس شود.
ــى كه تاكنون به سيستم حرارت  ــاره به تعداد مدارس ــى با اش رئيس
ــده اند، گفت: در فاصله سال هاى 92 و 93، 64 هزار  مركزى مجهز ش
ــال  ــاى قديمى خداحافظى كرده اند و امس كالس درس با بخارى ه
ــازى 40 هزار كالس درس را  هم با اعتبارات مصوب، كار استانداردس
ــوع 530 هزار كالس درس  آغاز كرده ايم.وى توضيح داد: ما در مجم
ــكلى نداشتند،  ــور داريم، از اين ميزان 300 هزار كالس مش در كش
ــارى تامين حرارت  ــتفاده از بخ 200 هزار باب از اين كالس ها با اس
ــال 92 تاكنون در يك مرحله  مى شد. همانطور كه اشاره كردم از س
64 هزار كالس استانداردسازى شد و اصالح 40 هزار كالس از ابتداى 
امسال آغاز شده است. در مجموع 96 هزار كالس مى ماند كه با اهتمام 
ــال 96 همه كالس هاى درس به سيستم  دولت و مجلس تا پايان س
ــتاندارد تامين حرارت  ــورت اس ــده و به ص حرارت مركزى مجهز ش

خواهند شد.
رييس سازمان نوسازى مدارس كشور درباره اعتبارات اين طرح گفت: 
به ازاى هر كالس درس به طور متوسط بايد هفت ميليون تومان هزينه 
كنيم كه براين اساس، براى 200 هزار كالس درس، 1400 ميليارد 

تومان اعتبار الزم است.
ــوال كه آيا در نصب سيستم حرارت مركزى از  وى در پاسخ به اين س
توليدكنندگان داخلى بهره برده ايد، گفت: تجهيزات خريدارى شده 

و تاسيسات مورد نياز به صورت صد درصدى توليد داخلى هستند.
رئيسى اضافه كرد: توان توليدى ما در بخش ساختمانى و تاسيسات 
ــتفاده از تجهيزات در حوزه گرمايشى  ــت؛ بنابراين اس ــيار باالس بس

كامالجدى و قابل قبول است.
ــخ به اين سوال كه آيا  رييس سازمان نوسازى مدارس كشور در پاس
ــتفاده در مدارس  ــتم حرارت مركزى از ايمنى كافى جهت اس سيس
ــتم حرارت مركزى مطمئن ترين و  برخوردار است يا نه، گفت: سيس
ايمن ترين سيستم براى گرمايش ساختمان ها و همچنين آسان ترين 
ــت. وى افزود: ضمن اينكه منبع تامين  وسيله به لحاظ نگهدارى اس
حرارت و گرمايش يعنى همان موتورخانه از دسترس  استفاده كنندگان 
دور است و همين مساله، ايمنى اين سيستم گرمايشى را به حداكثر 
ــاختمان هايى كه اخيراً ساخته  ــت؛ بنابراين در بيشتر س رسانده اس

مى شود، اين سيستم به كار مى رود.

ــتاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه بناست شهردارى  قائم مقام دبيركل س
ــادان متجاهر با ظرفيت 6000 نفر  تهران فضاى فيزيكى براى نگهدارى معت
مهيا كند، گفت: مسير آماده سازى كمپ ها مسير كندى است به همين خاطر 

از شهردارى تقاضا كرديم اين روند سرعت بگيرد.
عليرضا جزينى، درباره آخرين وضعيت آماده سازى كمپ هاى ترك اعتياد ماده 
16 كه شهردارى تهران در قبال آن تعهداتى را پذيرفته است اظهار كرد: اكنون 
كمپ« اخوان» در حال بازسازيست و اقدامات ديگرى نيز در دست انجام است.
ــير كندى است به همين خاطر از  وى افزود: مسير آماده سازى كمپ ها مس
شهردارى تقاضا كرديم اين روند سرعت بگيرد. معضل آسيب هاى اجتماعى 
به ويژه « ولگردان معتاد» ايجاب مى كند كه ما سريع تر دست به كار شويم و 

نسبت به ساماندهى آنها اقدام كنيم.
ــتاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه بناست شهردارى  قائم مقام دبيركل س
ــون افزايش ــا كند گفت: تا كن ــراى 6000 نفر مهي تهران فضاى فيزيكى ب
2500 نفرى ظرفيت مراكز ماده 16 محقق شده است. براى زنان كارتن خواب 

معتاد نيز در آينده فضايى با ظرفيت 500 نفر فضا ايجاد خواهد شد.
جزينى درباره برخى اظهارات مبنى بر ناكارآمدى مراكز ماده 16 و عدم تمايل 
براى ايجاد آنها از سوى شهردارى اظهار كرد: صحبتى در اين باره مطرح نشده 

و كسى نمى تواند متن قانون را نقض كند.

ــت احوال گفت:  ــازمان ثب مديركل آمار و اطالعات جمعيتى و مهاجرت س
ــال با افزايش 2/7 درصدى ازدواج و درعين حال  ــت امس طى 6 ماهه نخس

افزايش9/3درصدى طالق در كشور مواجه بوديم.
ــال، 368 هزار و 205واقعه  ــت امس على اكبر محزون افزود: در 6 ماهه نخس
ازدواج در كشور به ثبت رسيد كه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/7  

درصد افزايش را نشان داد.
وى، ادامه داد: در اين مدت بيشترين ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنى 
ــامل 136 هزار و 689 تن بود؛ بيشترين ازدواج ثبت شده  29 - 25 ساله، ش
زنان هم در گروه سنى 24 - 20 ساله ، شامل 111 هزار و 175 تن ، گزارش 

شد.
وى، تاكيد كرد: در همين مدت بيشترين تركيب ازدواج ثبت شده، مربوط به 
ــاله با زنان 19 - 15 ساله بود كه  تركيب سنى مردان گروه سنى 24 - 20 س

شامل 56 هزار و 165واقعه است.
افزايش 9/3 درصدى طالق

محزون با بيان اينكه در 6 ماهه نخست سال جارى 83 هزار و 277 طالق به 
ثبت رسيد، گفت: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/3درصد افزايش 
داشته است. وى ادامه داد: در همين مدت، بيشترين طالق ثبت شده مردان در 

گروه سنى 29 - 25 سال شامل 20 هزار و 148 واقعه گزارش شد.
مديركل آمار و اطالعات جمعيتى و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور افزود: 
در 6 ماه نخست سال جارى بيشترين طالق ثبت شده زنان هم در گروه سنى 

29 - 25 ساله شامل 19 هزار و 382 واقعه بوده است.
محزون، تاكيد كرد: در همين مدت بيشترين تركيب طالق ثبت شده، مربوط 
به تركيب سنى مردان 34 - 30 ساله با زنان 29 - 25 ساله شامل هشت هزار 

و 445 واقعه گزارش شد.

رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور از ورود ويژه آموزش 
و پرورش استثنايى به حوزه اوتيسم و فرزندان چند معلوليتى خبر داد.

مجيد قدمى، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاى تحقق اهداف 
اين سازمان و تسهيل ارائه خدمات به دانش آموزان استثنايى، اظهار 
ــان دانش آموزان نيمه بينا و كم بينا  كرد: طرحى براى توزيع تبلت مي
داشتيم كه در حال حاضر بخشى توزيع و بخشى ديگر در حال توزيع 
است.وى افزود: همچنين برنامه حمايت از روند درمان و توانبخشى 
دانش آموزان استثنايى را آماده و در سال تحصيلى جديد ابالغ كرديم 
كه بر اساس آن دانش آموزانى كه داروى مستمر استفاده مى كنند در 
ــتند تا مبالغ دارو را نقدا به خانواده آنها پرداخت  حال شناسايى هس
كنيم و همچنين هزينه توانبخشى شان را تقبل كنيم.رييس سازمان 
آموزش و پرورش استثنايى كشور همچنين از شناسايى دانش آموزان 
ــت حلزون رايگان براى  ــنوايى خبر داد و گفت: كاش دچار مشكل ش
دانش آموزان شش سال تمامى كه امسال در طرح سنجش شناسايى 
شدند انجام مى شود.قدمى به ورود ويژه آموزش و پرورش استثنايى 
به حوزه اوتيسم و فرزندان چند معلوليتى اشاره و عنوان كرد: بضاعت 
ــم و افراد چندمعلوليتى اندك علمى دانشگاه هاى ما در حوزه اوتيس

ــاله ورود كرديم و يك تيم  ــت. به اين خاطر خودمان به اين مس  اس
ــازى بسته علمى و  ــده تا امر ترجمه و آماده س تحقيقاتى موظف ش
ــتون گرفتيم، انجام  ــم را كه از دانشگاه بوس ــى درباره اوتيس آموزش
ــتانى آغاز كنيم.معاون  ــان اس ــى را براى مدرس و دوره هاى آموزش

وزير آموزش و پرورش گفت: اوتيسمى ها يك طيف هستند. 
در اوتيسم اختالالت رفتارى مى تواند همراه با اختالل هوشيارى باشد. 
به عنوان مثال برخى اوتيسمى ها هوش عادى دارند ولى داراى اختالل 

رفتارى اند كه برنامه ريزى ها براى اين گروه ها متفاوت است.
ــكالت اياب و ذهاب دانش آموزان استثنايى  وى در ادامه به حل مش
ــد از اهداف خود  ــاره و عنوان كرد: در مجموع به بيش از 95 درص اش
دست يافته ايم. قدمى، در خاتمه از تغيير نام سازمان آموزش و پرورش 
ــازمان به « سازمان آموزش و  استثنايى خبر داد و گفت: تغيير نام س
پرورش دانش آموزان با نيازهاى ويژه» در شوراى سازمان نيز مصوب 
ــال اين طرح به مجلس شوراى  شده و پيگيرى هاى بعدى براى ارس

اسالمى در حال انجام است.

رييس سازمان نوسازى مدارس كشور:
كالس هاى درس به ايمن ترين 

سيستم گرمايشى مجهز مى شوند

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر: 

راه اندازى مراكز ويژه نگهدارى زنان 
معتاد كارتن خواب در پايتخت

افزايش ناهمگون ازدواج و طالق طى 
6 ماه نخست امسال

تغيير نام سازمان 
آموزش و پرورش استثنايى

ــر و حفظ  افراد به ويژه زنان، براي مبارزه با آزار همس
بنيان خانواده و يا به خاطر فرزندان ابتدا راه حل صبر و 
بردباري پيش گرفته و در نهايت براي رهايي ،به دادگاه 
خانواده مي روند اما هميشه انگيزه مراجعه به دادگاه، 
جدايي از همسر نيست و هميشه هم ماجرا به نفع فرد 

شاكي تمام نمي شود.
در راهروهاي دادگاه خانواده، زناني به چشم مي خورند 
ــويش و  ــاي نگران و توأم با تش كه هر يك با چهره ه
اضطراب در پي احقاق حقوق خود آمده اند،اين روزها 
ــت كه  دادگاه هاي خانواده چنان مملو از اين زنان اس

جايي براي راه رفتن نيست.
در پزشكي قانوني نيز چه بسيار زناني ديده مي شوند 
كه آمده اند تا آثار ضرب و جرحي كه بر آنان وارد شده 

را در آنجا ثبت و حق خود را طلب كنند.
ــود دارد، گاه  ــنگين كه اين روزها وج مهريه هاي س
سبب اختالف و درگيري زوجين با همديگر مي شوند، 
عالوه بر آن، مرد براي خالص شدن از پرداخت مهريه، 
ــد تا مهرش را  ــورد آزار قرار مي ده به قدري زن را م

ببخشد و جانش را رها سازد!
براي انسان اعم از زن و مرد، قانون،  ضوابط و مقررات 
ــخص كرده ولي باالتر از قوانين جاري هر  ويژه اي مش
ــائل اخالقي و پاي بندي به مسائل  ــور، بحث مس كش
ديني و اعتقادي مطرح است وضمنا برخي از علل هاي 
همسرآزاري، ازدواج هاي هوسي و زودگذر است كه دو 
طرف به اندازه كافي از يكديگر شناخت ندارند و پس از 

مدتي به آزار هم روي مي آورند.

ــر آزاري اطالعات  از لحاظ آماري معموال براي همس
ــت، چراكه دست كم در كشور  درستي در دست نيس
خودمان، زناني كه مورد آزار و تهاجم قرار مي گيرند؛ 
ــاطت  اغلب به خاطر حفظ آبرو و بنيان خانواده يا وس
ــي به دادگاه  ــاله را كتمان كرده و حت فاميل اين مس
ــده اي هم از ترس  خانواده نيز مراجعه نمي كنند، ع
ــكوت را به اعتراض ترجيح  ــدن آزارها، س ــتر ش بيش

مي دهند.
هرچند براي رهايي از آزار همسر ،راه هاي گوناگوني از 
جمله استفاده از قانون از طريق مراجعه به دادگاه هاي 
خانواده وجود دارد؛ اما اين روش هميشه هم كارساز 
نبوده و تنها به صورت مقطعي بر اين معضل سرپوش 

مي گذارد.
ــان بر اين باورند كه فرد همسرآزار، به ويژه  كارشناس
فردي كه به طور ناخودآگاه همسرش را آزار مي دهد؛ 
ــه را ادامه خواهد  ــواره اين روي اگر به خود نيايد، هم

داد.
ــان داده كه بهترين راهكار براي هر معضل  تجربه نش
و مساله اي، در وهله نخست پيشگيري از آن و عوامل 
ــت كه هم  ــت، از اين رو الزم اس ــاد كننده آن اس ايج
ــكل گيري  ــراي ايجاد و ش ــه ب ــواده و هم جامع خان
ــه يابي چنين معضالتي  ــت و ريش يك فرهنگ درس

بكوشند.
ــطح آگاهي افكار عمومي از طريق رسانه،  باال بردن س
ــراد و آموزش از  ــادي، تربيت اف ــات اقتص بهبود و ثب
ــان مي توانند از  ــاوره با كارشناس كودكي و انجام مش

ــد، بايد به جوانان  ــكالت در خانواده بكاهن برخي مش
ــدف و منظوري  ــرا و با چه ه ــت چ آموخت كه نخس
ــه و ازدواج مي كنند، در ثاني  تصميم به ازدواج گرفت
صرف ازدواج كردن و شروع زندگي مشترك آن قدرها 

مطرح نيست كه حفظ و ادامه منطقي آن.
ــند كه شريك زندگي  ــران بايد به اين باور برس همس
آنها نه تنها دشمن شان نيست؛ بلكه يگانه كسي است 
ــد كرد و مي توانند  كه در نهايت آنها را حمايت خواه
ــر روي زخم هاي  ــند ب ــادي و غم مرهمي باش در ش

يكديگر.
ــيني امروز، بستگان  آنها بايد بدانند كه در دنياي ماش
و فرزندان هر قدر هم كه به آنها عالقمند باشند و خود 
را موظف به رسيدگي به والدين در زمان پيري بدانند، 
باز هم نمي توانند جاي خالي يك همسر خوب را براي 

والدين خود پر كنند.
اگر حسن نيت، عدم حساسيت هاي بي جا، همدردي 
و صداقت در بين زوجين وجود داشته باشد و طرفين 
ــوند،  ــا يكديگر هماهنگ ش ــن انعطاف پذيري ب ضم
ــونت و دعوا در خانواده ها خواهيم  ــاهد خش كمتر ش

بود.
ــط خانواده،  ــن رويه اي در محي در عين حال با چني
آموزش هاي غيرمستقيمي نيز درباره نحوه برخورد و 
رفتار با همسر به فرزندان داده مي شود، بدين ترتيب 
آنها به طور ناخودآگاه مي آموزند تا در آينده در زندگي 
مشترك خود چگونه با همسران شان به درك متقابل 

برسند.

دريچه اخبار

رييس ستاد توانمندسازى زنان سرپرست خانوار شهردارى 
تهران با بيان اينكه زنان دستفروش حاضر به كار در مراكز 
ــان مترو،  ــتند، گفت: دستفروش مهارت آموزى كوثر نيس

ماهانه حدود 3 ميليون تومان درآمد دارند.
ــه 140 مركز مهارت آموزى   فهيمه فيروزفر با بيان اين ك
كوثر در تهران وجود دارد، گفت: با وجود اين تعداد مركز، 
ايجاد اشتغال براى اين زنان دستفروش براى ما، كار سختى 
ــان در مترو، ماهانه  ــت.  وى با بيان اين كه دستفروش نيس
ــب مى كنند، ادامه داد:  حدود 3 ميليون تومان درآمد كس
اين درآمد باال، مانع جذب اين افراد به مراكز كوثر مى شود 
به گونه اى كه آن ها حاضر نيستند كار خود را ترك كنند و 

حقوق وزارت كار اين مراكز را دريافت كنند.
فيروزفر ضمن اشاره به اين كه شهردارى نمى تواند به طور 
مستقيم وارد اين مساله شود كه زنان نمى توانند در مترو 
دستفروشى كنند، تصريح كرد: حل اين معضل نيازمند يك 

حركت جمعى است.
وى با بيان اين كه حضور اين دستفروشان باعث بر هم زدن 
آرامش مسافران و نيز تجمع و شلوغى بيشتر خواهد شد، 

ــاره مغازه و نيز  ــراد با ندادن ماليات و اج اظهار كرد: اين اف
ــطه سود بااليى  فروختن اجناس خود به مردم بدون واس
كسب مى كنند و همين امر باعث افزايش تعداد دستفروشان 
ــغل كاذب شده  و نيز مقاومت آن ها در مقابل ترك اين ش
ــازى زنان سرپرست خانوار  ــتاد توانمندس است. رييس س
شهردارى ضمن اشاره به جو ايجاد شده در مورد اين افراد 
كه داراى فقر شديد و مشكالت و معضالت جدى هستند، 
ادامه داد: بيشتر مسافران به خاطر ترهم هيچ اعتراضى به 
ــط اين دستفروشان نمى  ــده توس مزاحمت هاى ايجاد ش
كنند و اين در حالى است كه برخى از آن ها افراد بى بضاعتى 
نسيتند.فيروزفر تاكيد كرد كه سامان دهى زنان دستفروش 
مترو با همكارى تمامى اقشار جامعه و نيز فرهنگ سازى از 

طريق رسانه هاى مختلف، ميسر خواهد شد.
ــاه براى ايجاد  ــازمان رف وى در ادامه بابيان اين كه ما به س
ــالم آمادگى  ــه كارتن خواب اع ــتغال زنان بهبود يافت اش
كرده ايم، افزود: ما با سابقه ايجاد اشتغال در مراكز نگه دارى 
ــى توانيم براى زنان  ــه، اين امكان را م معتادان بهبود يافت
كارتن خواب معتاد كه بهبود نسبى يافته اند نيز فراهم كنيم.

ــوراى  ــوزش و تحقيقات مجلس ش ــيون آم عضو كميس
ــتكم 56 هزار معلم استخدامى وزارت اسالمى گفت : دس
 آموزش و پرورش در كشور بدون انجام يك ساعت تدريس 

حقوق دريافت مى كنند.
 قاسم احمدى الشكى در آئين معرفى سرپرست فرماندارى 
نوشهر ، بى برنامگى مسووالن دوره هاى گذشته در استخدام 
نيروهاى بومى در ادارات و نهادها را علت اصلى بروز چنين 
ــت و افزود : چنين وضعيتى در  ــور دانس مشكالتى در كش

كشور يك آسيب است .
وى ادامه داد : به عنوان نمونه در بخش كجور نوشهر عده اى 
از معلمان غيربومى جذب آموزش و پرورش منطقه شده اند 
و پس از استخدام و مدت كوتاهى فعاليت اقدام به دريافت 

انتقالى به ديگر مناطق استان كرده اند.
احمدى الشكى گفت : اكنون وضعيت به گونه اى است كه 
ــديد نيروى آموزشى  آموزش و پرورش منطقه با كمبود ش
رو به رو است اما در مناطق ديگر مازندران شاهد تراكم نيرو 

هستيم كه بسيار اسفبار است.
نماينده مردم شهرستان هاى نوشهر ، چالوس و كالردشت 

ــكالت در دولت  ــبختانه اين مش ــس افزود : خوش در مجل
يازدهم حل شده است و در زمان حاضر تعدادى از پرستاران 
ــت به زودى در ادارات اين مناطق به  و معلمانى كه قرار اس

كارگرفته شوند از نيروهاى بومى هستند.
احمدى الشكى همچنين در اين نشست از مسووالن ذيربط 
به ويژه معاون سياسى ، امنيتى استاندار مازندران خواست 
ــنگان نوشهر به بخش اقدامات الزم را  تا براى ارتقاء سى س

انجام دهند .
ــن كار ــراى اي ــته ب ــه در گذش ــن ك ــار اي ــا اظه وى ب
 برنامه ريزى هاى الزم صورت گرفت ، گفت : سزاوار نيست 
ــت كم 60 هزار نفر ،  بخش مركزى نوشهر با جمعيتى دس
شرق منطقه سى سنگان را هم پوشش دهد و اهالى مجبور 
ــافت زيادى براى دريافت خدمات به  شوند با پيمودن مس

شهرنوشهر بيايند.
در اين جلسه كه با حضور معاون سياسى استاندار مازندران 
ــادمان به عنوان سرپرست فرماندارى  برگزار شد ، على ش
نوشهر معرفى و از خدمات محمدعلى قمى اويلى فرماندار 

سابق اين شهرستان قدردانى شد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:

56هزارمعلم درس نمى دهند ولى حقوق مى گيرند
رييس ستاد توانمندسازى زنان سرپرست خانوار شهردارى تهران:

دستفروشان مترو، ماهانه 3 ميليون تومان درآمد دارند

افزايش شكايت از تخلفات برخى 
جراحان زيبايى

همسرآزاري، 
فراموشي عشق 

در خانه



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1737 | دوشنبه 2 آذر 1394 | 11 صفر 1437 6
خبر

 معاون توليد كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان از توليد اسباب بازى 
با مواد سالم و بهداشتى خبر داد و گفت: اگر بچه ها اين اسباب بازى ها را به 

دهان ببرند هيچ ضررى براى شان ندارد.
مناف يحيى پور از توليد اسباب بازى هاى بى ضرر براى بچه ها خبر داد و گفت: 
يكى از مشكالت و نگرانى هاى پدر و مادرها اين است كه بچه ها، ممكن است 
اسباب بازى خود را در دهان بگذارند و موادى كه در ساخت اسباب بازى به 

كار رفته به كودكان شان آسيب برساند.
ــودكان و نوجوانان در ادامه بيان كرد:  معاون توليد كانون پرورش فكرى ك
ــركت براى توليد  ــفارش داده و با آن ش ــركت خارجى س كانون به يك ش
اسباب هايى با مواد اوليه سالم و بهداشتى قرارداد بسته است. اين اسباب بازى 
ــده و ما در حال مذاكره هستيم كه  از آجرهايى در ابعاد مختلف تشكيل ش
ــركت توليدكننده بخواهيم تا  حتى قطع و اندازه آجر را تعيين كنيم و از ش

اين اسباب بازى را به صورت فله اى در اختيارمان بگذارد.
يحيى پور، يكى از اهداف كانون را زنده كردن و ترويج بازى هاى بومى دانست 
و افزود:ما برانيم تا بازى هايى چون دوز و هفت سنگ و بادبادك بازى و ديگر 
ــى از اين  بازى هاى بومى خود را زنده كنيم. در حال حاضر در كانون بخش
بازى ها توليد شده است. براى مثال بادبادكى تهيه شده كه بچه ها اجزاى آن 
ــوار مى كنند در حالى كه وقتى بچه بوديم از ابتدا تا انتهاى تهيه  را بر هم س

بادبادك برعهده خودمان بود.
ــت: هر كودك و نوجوانى،  اين پژوهشگر حوزه كودك و نوجوان معتقد اس
ــت.  همان قدر كه به تعليم و تربيت احتياج دارد، نيازمند تفريح و بازى اس
كودكان در قالب بازى مى توانند هنر با هم زيستن را بياموزند و از بودن در 
كنار يكديگر لذت ببرند. بازى به آنها ياد مى دهد كه با بزرگ  تر از خود، چطور 
رفتار كنند و برخوردشان با كوچك  ترها چگونه باشد و همه اين ويژگى ها 

در بازى هاى سنتى ايران نهفته است.
ــه اى، رنگ باخته و به  ــا ورود رايانه و بازى هاى رايان  بازى هايى كه امروز، ب

خاطره اى گنگ و دور تبديل شده اند.
يحيى پور همچنين از توليد عروسك هايى خبر داد كه خود بچه ها در ساخت 
ــته كه كودكان با هر پديده اى،  آن سهم دارند و گفت: ديگر زمان آن گذش
ــباب بازى منفعل برخورد كنند. ما بايد به مشاركت  ــك و اس حتى عروس
ــنتى، اين امكان را در اختيار  بچه ها فكر كنيم و جالب اين كه بازى هاى س

بچه ها قرار مى دهند.

ضرورت ترويج بازى هاى سنتى

ــرخم كرده كه تنها  ــرايطى س  درخت پربار تئاتر اصفهان در ش
سيراب شدن لب هاى ترك گون آن از سالن هاى متعدد مى تواند 

سرشاخه هاى اين هنر را به آسمان شهرت گذشته پيوند زند.
ــاى درونى،  ــه بياِن ناگفته ه ــر بى بديل در عرص تئاتر، اين هن
آفرينش گر حقيقت هاى پنهان از ديدگان ظاهربين و هنر فرياد 
ــكوت ، روزى برترين روشناى شب هاى  زدن حجم پرصداى س

كوتاه و بلند سال در پايتخت فرهنگى جهان اسالم  بود.
تئاتر عروسكى و هنر زنده ساختن اجسام بى جان در ذهن هاى 
ــه، تئاتر طنز ــى، تعزي ــر خيابان ــودكان، تئات ــد ك آماده به رش
 وهرآن گونه كه بر آن نام تئاتر يا نمايش گذارند تا سال ها پيش 
در سبد كاالى خانواده هاى اصفهانى جاى داشت تا اينكه گويى 
ــب هاى روشن رو به  ــنايى آن ش طوفانى وزيدن گرفت و روش

خاموشى نهاد.
هنرمندان پيشكسوت تئاتر پا پس كشيدند، برخى هنرمندان 
ــفر كردند و بدين ترتيب پرده نمايش  جوياى نام به پايتخت س
سينما فلسطين كه روزى مامن و پناهگاه تئاتر اصفهان بود براى 

هميشه پايين آمد اما...
ــرزمين بايد رو به  ــز در اين س ــيد هنر نمايش ني به نظر مى رس
ــمارى تئاتر اصفهان سخنى  ــى رود اما گروه هاى بى ش خاموش
ــيدند؛ در واقع تئاتر سال هاست  خالف اين امر را به تصوير كش
بدون اتكا به تعداد محدود سالن نمايش هنوز زنده است چراكه 

قلب تئاترى هاى اصفهان همچنان براى اين هنر مى تپد.
قول هاى پوشالى مسووالن براى رفع مشكل كمبود سالن
ــكل  پويان عطايى كارگردان تئاتر در اين زمينه، مى گويد: مش
كمبود سالن تئاتر معضلى است كه باورى به رفع آن نداريم چراكه 
بيان اين مساله از سوى ما و قول رفع آن از سوى مسووالن تكرارى 
شده است.وى با بيان اينكه اهالى تئاتر با عشق اين هنر را زنده نگه 
داشته اند، گفت: بارها بازيگران نمايش به دليل انتظار براى سالن 
تئاتر پراكنده شده اند و ما پس از چند ماه نيز به دليل نبود سالن 

امكان اجراى تئاتر را نداشته ايم.
ــت كه اصفهان  اين كارگردان تئاتر تاكيد كرد: اين در حالى اس
داراى سالن هاى متروكه و بى استفاده فراوانى است كه متعلق 
به ارگان هاى مختلف هستند و تجهيز آنها تنها نياز به يك همت 
كوچك از سوى مسووالن دارد اما تاكنون تنها صحبت از تجهيز 

به ميان آمده و هيچ اقدام عملى شاهد نبوده ايم.
وى ادامه داد: بدين ترتيب برخى اعضاى تئاتر خودشان به فكر 
ــز براى اجراى تئاتر در  تعامل با ارگان ها افتاده اند و گروه من ني
آذرماه سالن بنياد شهيد را با وجود كمبود امكانات پذيرفته است 

چراكه اين راهكار بهتر از بر زمين ماندن نمايش است.
ــدان غيراصفهانى براى اجرا در  عطايى با انتقاد از حضور هنرمن
سالن فرشچيان اصفهان بيان داشت: حضور اين افراد به خودى 
ــرايطى كه تئاتر اصفهان با اين همه  خود منعى ندارد اما در ش
ــت اين اقدام از سوى  ــكل از جمله كمبود سالن روبه رو اس مش
مسووالن جاى تعجب دارد. وى با اشاره به اينكه دليل اين اقدام 
ــت، گفت: رونق  ــمرده شده اس رونق هنر تئاتر در اصفهان برش
ــووالن از اهالى تئاتر  نمايش اصفهان تنها نيازمند حمايت مس
است.اين كارگردان تئاتر افزود: افراد غيرفعال اين عرصه با يك 

ــى كوچك از جاى برمى خيزند همان گونه كه بسيارى  دلخوش
ــان هنوز از پاى  ــكالت مالى فراوان تئاتر در اصفه با وجود مش
ــالن نمايش براى كالن شهر  ــه س ننشسته اند.با وجود تنها س
اصفهان جاى تعجب دارد كه چگونه گروه هاى بى شمار تئاترى 
ــا اين هنر را زنده نگه  در اصفهان دندان بر جگر صبر مى نهند ت
دارند.تاالر فرشچيانى كه تنها به تئاتر اختصاص ندارد و به محل 
اجراى مراسم هاى شهرى بيشتر شباهت دارد تا سالن تئاتر، تاالر 
هنرى كه پذيراى نمايش هاى سفارشى شهردارى و از مركز شهر 
ــت و تاالر حوزه هنرى كه برخالف گرايش اصلى  بسيار دور اس

ــمكش ها گويى ميان دارى  ــينما – در وسط اين كش خود – س
مى كند تا هنر تئاتر زنده بماند اين ذهنيت را ايجاد مى كند كه 
ــالن نمايش، زنده نگه داشتن هنر  چگونه در شرايط كمبود س

تئاتر ممكن است.
 تجهيز 30 سالن تئاتر در اصفهان در صورت تقاضاى اداره 

ارشاد اصفهان
ــهردارى اصفهان معتقد است در  معاون فرهنگى اجتماعى ش
صورتى كه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان تقاضا كند، در 
اقدامى انقالبى 20 تا 30 سالن تئاتر را در طول چند ماه در سطح 

شهر تجهيز خواهد كرد.
على قاسم زاده در پاسخ به اين سوال كه چرا شهردارى اصفهان 
ــال  ــهر در س با وجود قول هاى مؤكد در برنامه نبض فرهنگ ش
ــر اصفهان فعاليتى  ــته،  در ارتباط با كمك به ارتقاى تئات گذش
نداشته است، اظهار داشت: قرار ما اين بود كه شهردارى تنها در 
بحث تجهيز و احداث سالن هاى شهر راه پيدا كند تا موازى كارى 
شكل نگيرد.وى با بيان اينكه در جمهورى اسالمى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى متولى امر تئاتر است، افزود: البته ما نيز به منظور 
رفع مشكل كمبود سالن در اصفهان دو پيشنهاد مطرح كرده ايم.
معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى اصفهان تأكيد كرد: با توجه 
ــالن هاى ارگان هاى مختلف در سطح شهراصفهان  به اينكه س
بالاستفاده هستند نخستين پيشنهاد ما اين است كه به عنوان 
اقدامى كوتاه مدت و ضرب االجل گونه شهردارى با هزينه كمى 
آنها را تجهيز و فعال كند.قاسم زاده اظهار داشت: اقدام بلندمدت 
ما مى تواند ايجاد سالن در محورهاى اصلى شهر باشد كه در اين 
ارتباط خيابان چهارباغ اصفهان را به عنوان محورى ترين نقطه 
ــهر مدنظر قرار داده ايم و اكنون به دنبال زمينى براى احداث  ش
سالن هستيم.وى در پاسخ به اين سوال كه چرا از سال گذشته 
تاكنون اقدامى موثر در اين زمينه انجام نشده است، بيان داشت: 
اداره ارشاد اصفهان فعاليت تئاترى چندانى نداشته است و گرنه 

در اين زمينه از ما تقاضاى احداث سالن مى كرد.
معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى اصفهان در واكنش به اين 
ــال نبود نمايش هاى  ــر اصفهان در زمينه تئاتر فع مطلب كه اگ
ــف انتظار نمى ماند، گفت:  متعدد اهالى تئاتر چندين ماه در ص
اگر اداره ارشاد اصفهان تقاضا كند در اقدامى انقالبى 30 سالن  در 
سطح شهر را تجهيز مى كنيم.صحبت برخى مسووالن فرهنگى 
ــان از بى خبرى آنها از اوضاع  از عدم وجود تئاتر در اصفهان نش
هنر نمايش است بدين معنا كه گويى در طول اين يك سال كه 
از قول هاى مكرر شهردارى در ارتباط با تجهيز سالن هاى تئاتر 

مى گذرد، حتى لحظه اى نيز به آن نينديشيده اند.
اصفهان شهر مكتب ارحام صدر در تئاتر

مديركل ارشاد اصفهان نيز كمبود سالن تئاتر را مهم ترين مشكل 
هنر نمايش در اصفهان مى داند و با توجه به كمبود بودجه ارشاد 
معتقد است شهردارى بايد در اين زمينه به اين نهاد كمك كند.

ــاد  ــى اين مطلب كه اداره ارش ــالم حبيب رضا ارزان حجت االس
اصفهان تئاتر قابل ارائه ندارد را رد كرد و ابراز داشت: اصفهان از 
گذشته هاى دور تاكنون در زمينه انواع تئاتر از جمله عروسكى، 
ــتاز بوده است و هم اكنون نيز  خيابانى، كمدى و صحنه اى پيش

تئاترى هاى اصفهان درزمينه نمايش بسيار فعال هستند.
ــاى مختلف در طول تاريخ داراى  وى افزود: اصفهان در زمينه ه
سبك و مكتب بوده و در زمينه تئاتر نيز مكتب كمدى اصفهان و 
نام مرحوم ارحام صدر در تمام كشور مطرح بوده است.مديركل 
ــتان اصفهان با بيان اينكه اصفهان  فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
ــرف اول را مى زند،  ــور ح اكنون در زمينه تئاتر خيابانى در كش
تاكيد كرد: اين نوع از تئاتر، دو سالى است كه در اصفهان از رونق 
افتاده است و اهالى تئاتر اصفهان در ديگر شهرهاى كشور به اجرا 

مى پردازند كه اين مساله نيازمند بررسى دقيق است .

قول هاى پوشالى مسووالن تئاتر اصفهان؛

لـب هاى تـرك خـورده تئـاتر، 
تشنـه توجه
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ــدن  ــازى و روزآمد ش ــور، به ضرورت برندس ــتى كش  معاون صنايع دس
ــدازى انجمن صنفى  ــا از راه  ان ــرد: م ــاره و بيان ك روش هاى فروش اش
ــايد صنايع دستى ما به برند تبديل و به روز  طراحان حمايت مى كنيم؛ ش

شود.
بهمن نامورمطلق به افزايش 40 درصدى صادرات صنايع دستى اشاره و 
بيان كرد: به جرات مى توانم بگويم درخشان ترين آمار صادراتى را در زمينه 

صنايع دستى داشته ايم. 
ــدا كرده ايم. در  ــت پي ــروش داخلى هم به موفقيت هايى دس در حوزه ف
ــهرهاى مختلف ايران برگزار مى شود  ــگاه هايى در ش طول سال، نمايش
ــار خود راضى  ــان از ميزان فروش آث ــتر آن كه نه همه هنرمندان اما بيش

هستند.
وى با اشاره به اين كه فروشگاه هاى صنايع دستى زير نظر بخش خصوصى 
ــگاه ها و بازارچه هاى موقت و دائم  ــوند گفت: برگزارى نمايش اداره مى ش
ــگاه ها زير نظر بخش خصوصى فعاليت  ــت اما فروش برعهده معاونت اس
مى كنند؛ معاونت صنايع دستى، تنها طرح نشان دار كردن اين فروشگاه ها 
را برعهده داشته است به اين معنى كه به برخى فروشگاه ها، نشان اعتماد 
ــته ــت و قيمت كاالها نظارت داش ــده تا ما با اين روش بر كيفي اعطا ش

باشيم. در ضمن، فروشگاه هايى كه اين نشان را دريافت مى كنند عالوه بر 
قيمت منصفانه و كيفيت خوب، تنها بايدبه ارائه فرآورده هاى دستى ايرانى 
بپردازند. نامورمطلق روزآمد شدن را يكى از سياست هاى معاونت صنايع 
دستى برشمرد و گفت: فروشگاه هايى موفق ترند و فروش بيشترى دارند 
كه با تجارت روز همراه شده و در جذب مشترى فعال باشند. امروز فروش 
آنالين، يكى از شيوه هاى جديد بازاريابى است. امروز بازار صنايع دستى، 
در حال پوست انداختن است و فعاالن عرصه توليد و فروش صنايع دستى 

نمى توانند به روش هاى قديمى بسنده كنند.
فروش صنايع دستى به 2 ميليارد دالر مى رسد

ــگران، پس از پايان تحريم ها  ــتى كشور به موج گردش معاون صنايع دس
اشاره و بيان كرد: هنوز تحريم ها برداشته نشده و ما با موجى از گردشگر 
ــعه، ورود 20 ميليون  ــتيم. يكى از اهداف برنامه ششم توس روبه رو هس
ــگر بايد فروش صنايع دستى ما به  ــت. با اين تعداد گردش ــگر اس گردش
ــوى ديگر ما مى خواهيم به همين ميزان نيز  ــد.از س 2 ميليارد دالر برس
صادرات داشته باشيم البته به شرط اين كه بتوانيم مشكالت ساختارى و 

اعتبارى را برطرف كنيم.
ــخ به اين كه قرار بود بازارچه هايى شكل بگيرد و شعار  نامورمطلق در پاس
ــعار باقى ماند، بيان  ــهر يك بازارچه» هم مطرح شد اما در حد ش «هر ش
ــد. از اين رو  ــتى، متنوع باش كرد:ما مى خواهيم نحوه فروش صنايع دس
ــوى ديگر  ــان را پس گرفته ايم. از س بازارچه هاى قديمى چون عودالج
ــل جديد راه اندازى كرده ايم. امسال از بزرگ ترين  بازارچه هايى براى نس
ــتين حراجى صنايع دستى را  ــگاه مجازى رونمايى كرديم و نخس فروش
سروسامان داديم. همه اينها اتفاقات خوبى بود كه نمى توان، بى تفاوت از 

كنارشان گذشت.
صنايع دستى به برندسازى نياز دارد

معاون صنايع دستى،«برندسازى» را يكى از نيازهاى اين حوزه برشمرد و 

گفت: صنايع دستى برتر ما بايد به برند تبديل شود؛ ما به بهترين طرح ها، 
ــان ملى يكى از اهداف  ــازِى نش ــان ملى اعطا مى كنيم و حاال بِرندس نش
ماست. همچنين هنرمندانى كه اين نشان را دريافت مى كنند، در اولويت 
شركت در نمايشگاه ها در نظر گرفته مى شوند و از بين ممتازان اين گروه 
نيز،  افراد شايسته اى را به شركت هاى تجارى در داخل و خارج از كشور 
معرفى مى كنيم.نامورمطلق به شكل گيرى انجمن صنفى صادركنندگان 
اشاره و بيان كرد: ما در انجمن صادرات يك نفر را مامور كرديم تا مشكالت 
ــان به  اعضاى 30 نفرى اين انجمن را حل كند، زيرا اگر اين تعداد كارش
خوبى پيش برود، قطعا 300 هزار نفر در كار خود پيشرفت  مى كنند. پس 
از اين هم در حال راه اندازى يك تشكل 30 تا 50 نفرى از بهترين طراحان 
ــتيم تا با گفت وگو و مبادالت علمى پيشرفت هاى الزم  صنايع دستى هس

را داشته باشند.
شهردارى ها از صنايع دستى حمايت كنند

معاون صنايع دستى، حمايت شهردارى را از اين صنعت ضرورى دانست و 
افزود:  اميدواريم شهردارى ها از صنايع دستى حمايت بيشترى كنند. زيرا 
در همه دنيا شهردارى ها از صنايع دستى حمايت مى كنند و حتى مراكزى 
را ساخته  و در اختيار هنرمندان و تاجران قرار داده اند. متاسفانه ما هنوز در 
حوزه صنايع دستى از بضاعت هاى شهردارى استفاده نكرده ايم. برخالف 
ــووالن، هنوز آن طور كه بايد از  تاكيدات مقام معظم رهبرى و ساير مس

امكانات شهردارى استفاده نشده است.
وى اضافه كرد: شهردارى ها بايد بدانند كار صنايع دستى كار دولت نيست 
و متعلق به همه مردم است، بنابراين همه از جمله شهردارى، صدا و سيما 
و ساير نهادهاى ديگر موظف هستيم به اين موضوع بپردازيم و تسهيالت 

الزم را براى شكوفايى هنرمندان اين حوزه فراهم كنيم. 
من هيچ نهادى را نمى شناسم كه نتواند به نوعى در كمك به صنايع دستى 

مشاركت  كند.

معاون صنايع دستى كشور:

انجمن طراحان صنايع دستى راه اندازى مى شود

رييس انجمن گويندگان و سرپرستان گفتار فيلم:
اگر فيلم خوب نخريم، تلويزيون و دوبله لطمه مى خورد
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ــتان گفتار فيلم - درباره ى وضعيت حال  رييس انجمن گويندگان و سرپرس
ــات و لغو تحريم ها،  ــد فيلم هاى جديد پس از انجام توافق حاضر دوبله و خري

توضيحاتى را ارائه داد.
اين گوينده باسابقه دوبله درباره ى اينكه آيا پس از لغو تحريم ها امكان خريد 
فيلم هاى خوب و باكيفيت براى دوبله به وجود آمده است؟ خاطرنشان كرد: 
هنوز در اين زمينه اتفاقى كه اخبارش به ما برسد، نيافتاده است؛ ضمن اينكه 
ــده است؛ بنابراين نمى دانم چقدر  تحريم ها هم هنوز به صورت كامل لغو نش
بتوان در مورد اين حرف ها و صحبت اينكه اين اتفاق بيفتد، حساب كرد؛ چراكه 
در اين زمينه بايد تجديدنظر ساختارى انجام شود كه اگر اين اتفاق هم نيفتد، 

به نظرم تلويزيون و دوبله لطمه جدى مى خورد.
وى همچنين تصريح كرد: اگر اين اتفاق در دوبله نيفتد، تلويزيون مخاطبان 
زيادى را از دست مى دهد؛ به ويژه با توجه به اينكه رقابت هاى ميان شبكه هاى 
ماهواره اى اين روزها زياد است و متاسفانه به نظر مى رسد خود دوستان هم 
بدشان نمى آيد كه مخاطبان، رسانه هاى خارجى را تماشا كنند و ظاهرا از اين 
اتفاق هم حمايت مى كنند؛ چراكه هيچ نشانه اى از عدم حمايت اين جريان 
ديده نمى شود و انگار همه چيز دست به دست هم داده تا اين مسير موفق شود. 
وقتى چنين اتفاقى مى افتد و شبكه هاى ماهواره اى بيش از شبكه هاى داخلى 
خودمان تماشاچى پيدا مى كنند، ما به لحاظ اقتصادى هم لطمه مى خوريم 
ــت مى دهيم و متاسفانه كسى هم پاسخگو  و فرصت هاى كارى مان را از دس

نيست.
آشتيانى پور در ادامه همين بحث اظهار كرد: اميدوارم دوستان مسوول در اين 
جهت با تأمل بيشترى عمل كنند، مگر اينكه ديگر كارى به تلويزيون نداشته 
باشند و مخاطب تلويزيون هم براى شان اهميتى نداشته باشد. در اين صورت 

است كه مى توانند راهى كه پيش گرفته اند را ادامه بدهند.
ــپس درباره ى وضعيت اين روزهاى دوبله توضيح داد: اين روزها بچه ها  او س
ــد. ما در مديريت صنفى جديد تالش  با چنگ و دندان دوبله را حفظ مى كنن
ــم چقدر در اين  ــاختار كيفى كارها بها بدهيم اما نمى دان مى كنيم كه به س
ــويم و اگر حمايت نشويم  ــويم؛ چراكه قطعا بايد حمايت ش راه موفق مى ش
ــووالن براى شان اهميت نداشته  تالش مان بى فايده است و تا زمانى كه مس
ــاس دين و مسووليت  ــد، ما نمى توانيم موفق باشيم. ما در كارمان احس باش
ــووليت نياز به حمايت دارد و اميدواريم  مى كنيم اما اين احساس دين و مس
ــردم گفت: از قول من  اين اتفاق بيفتد.او در ادامه همين مطلب خطاب به م
به همه مخاطبان بگوييد كه ما در حال تالش هستيم تا يك سرى مسايل را 
حفظ كنيم، چيزهايى كه جنبه هنرى دارند؛ چراكه متاسفانه فعاليت هايى 
در حاشيه كار ما قرار مى گيرد و مسلما با اين كار ادبيات، گويش و فرهنگ ما 
در حال صدمه ديدن است و ناديده گرفته مى شود. به مخاطبان ما بگوييد كه 
ــفانه مسووالن اهميت نمى دهند ولى  ما اين حس را احياء مى كنيم اما متاس

اميدواريم مردم با تقاضاهايى كه دارند ما را كمك كنند.

 به گفته مديرعامل بنياد ملى بازى هاى رايانه اى، از دو سال پيش قرار بود 
بازى هاى رايانه اى در بسته هاى آموزشى مدارس گنجانده شود اما هنوز 

اين تصميم عملى نشده است.
ــن قالب ها براى انتقال مفاهيم  بازى هاى رايانه اى يكى از تاثيرگذارتري
ــت كه كشورهاى  ــتند و مدت هاس مختلف به كودكان و نوجوانان هس
پيشرفته به اهميت اين بازى ها پى برده اند و مى كوشند تا سبك زندگى 
و افكار و سياست هاى خود را از اين طريق و البته به زبانى غيرمستقيم به 

مخاطب خود منتقل كنند.
ــت كه ما هم مى توانيم بچه ها را از طريق بازى هاى رايانه اى  بديهى اس
ــنا كنيم، البته اگر راه افراط در پيش نگيريم  با تاريخ و فرهنگ خود آش
ــت بازى است و بايد  و فراموش نكنيم آنچه توليد شده، در درجه نخس

جذاب و سرگرم كننده باشد.
ــرورش از تهيه  ــى وزارت آموزش و پ ــت پژوهش ــال پيش، معاون دو س
بسته هاى آموزشى شامل بازى رايانه اى و فيلم به دانش آموزان خبر داد 
و اين خبر، موجبات شادى بسيارى از بازى سازان را فراهم آورد. چراكه 
آموزش و پرورش، از يك سو  بازار خوبى براى توليدكنندگان بازى هاى 
داخلى به شمار مى آيد و از سوى ديگر بچه ها را با بازى هاى ايرانى آشنا 
مى كند. بچه هايى كه بيش از آن كه در قالب بازى با فرهنگ و تاريخ خود 

آشنا شوند، سبك زندگى غربيان و باور آنان را فرامى گيرند.
دو سال از آن زمان گذشته اما هنوز بازى هاى ايرانى به مدارس راه پيدا 
نكرده است. حسن كريمى قدوسى، مديرعامل بنياد بازى هاى رايانه اى 
مى گويد: ما با آموزش و پرورش براى توزيع بازى هاى ايرانى در مدارس  
ــازمان دانش آموزى  ــى بازى ها، از س ــا كرديم. بنياد مل تفاهم نامه امض
ــت. خود من، تا به حال هيچ  بارها پرسيده و مساله را پيگيرى كرده اس
موضوعى را اين اندازه پيگير نشده ام اما هنوز هيچ اتفاقى نيفتاده است.

به گفته مديرعامل بنياد بازى هاى رايانه اى، اين مركز به خواسته آموزش 
و پرورش، فهرستى از نام بازى ها، فيلم و يك نسخه از آن را ارسال كرده تا 
كارشناسان معاونت پژوهشى اين وزارتخانه به بررسى بازى ها بپردازند 

اما همچنان راه بر ورود بازى هاى رايانه اى در مدارس بسته است.
ــاره به اين كه آموزش و پرورش، بازى ها را به طور  كريمى قدوسى با اش
ــى و بعد، مجوز  جداگانه ارزيابى مى كند گفت: گرچه ما بازى ها را بررس
ــا را، بار ديگر  ــته تا بازى ه ــا آموزش و پرورش خواس صادر مى كنيم ام
ــال است و  ــنى گيمرها در ايران، 13 س ارزيابى كند چرا كه ميانگين س
ورود به بحث مدارس بايد با تاييد آموزش و پرورش باشد اما هنوز هيچ 
خبرى نشده و توپ در زمين ما نيست. آنها با ورود بازى، موافقت كردند 

اما هنوز، اين تصميم خود را اجرايى نكرده اند.

مديرعامل بنياد بازى هاى رايانه اى:
آموزش و پرورش با ورود بازى هاى رايانه اى به مدارس موافقت كند
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اخبار كوتاه خبر

ــت در كارخانه  ــواع مال ــامل توليد ان ــرح  توليدى كه ش ــه ط بهره بردارى از س
ــرده خاص در كارخانه  ــهركرد، توليد فوم هاى فش شهد زاگرس جهان بين ش
كاسپين پليمر سپاهان بروجن و توليد انواع نشاسته در كارخانه نشاسته سپيدان 
ــتاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) در قالب  ــاركت  س زرين بروجن كه با مش
طرح بركت انجام پذيرفته با حضور دكتر مخبر رييس ستاد اجرايى فرمان حضرت 

امام (ره) و مسووالن استانى امروز  رسما اعالم خواهد شد. 
ــامل  ــن پروژه زيربنايى كه ش ــم افتتاح چندي ــيه اين مراس همچنين در حاش
ــه جو و جيرون به  ــررك، حوزه علميه تلورد، ايل راه هاى تلخندان به س پل س
ــتان چهارمحال و بختيارى به طور هم زمان انجام  لم لمى در مناطق محروم اس

مى شود. 
حجم سرمايه گذارى در اين طرح ها كه با محوريت كارآفرينى و اشتغال زايى در 
راستاى توانمندسازى اقتصادى مناطق محروم و اقتصاد مقاومتى هدف گذارى 

شده است بالغ بر264 ميليارد ريال است. 
ــايى فرصت هاى بخش  ــتاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) با هدف شناس س
ــعه  ــازى اقتصادى در مناطق كمتر توس ــوان موتور توانمندس خصوصى به عن
ــاى عمرانى، زيربنايى  ــور از طريق بنياد بركت در راه اندازى طرح ه يافته كش
ــعه پروژه هـاى اقتصـادى در بخش  اقتصادى، مدرسه سازى و تاسيس و توس
هاى كشاورزى و صنعتى نيز به گـونه اى عمـل مى كند كه اين پروژه هــا، تاثير 
كـلى بر توسعه اقتصـادى مناطق محـروم و كمـتر توسعه يافته كشور، افزايش 
ــرى از مهاجرت  ــعه كارآفرينى، فقر زدايى و جلوگي ــغلى، توس فرصت هاى ش

نيروهاى محلى داشته باشند.

معاون توسعه منابع و پشتيبانى اداره كل ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى، 
ــتان چهارمحال و بختيارى نيازمند توسعه  با بيان اينكه بسيارى از مناطق اس
ــت: خيران بايد در حوزه توسعه فضاهاى  ــت، اظهار داش ــى اس فضاهاى ورزش

ورزشى نيز فعاليت كنند و در اين مسير گام بردارند.
وى ادامه داد: ساخت سالن هاى ورزشى و مجهز توسط خيران در سطح استان 

مى تواند زمينه شكوفايى ورزش اين استان را سبب شود.
معاون توسعه منابع و پشتيبانى اداره كل ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى 
ــمندى براى  ــه حوزه ورزش مى تواند بركات ارزش با بيان اينكه ورود خيران ب
جامعه داشته باشد، عنوان كرد: جلوگيرى از آسيب اجتماعى و داشتن جامعه 
سالم و با نشاط از مهم ترين دستاورد هاى توسعه ورزش در سطح استان است 

كه خيران مى توانند در اين مسير وارد شوند.
بهمن خداداى ادامه داد: چهارمحال و بختيارى استعداد هاى ورزشى بسيارى 
ــى مى تواند نقش مهمى در شكوفا شدن  ــاخت ها ورزش دارد كه ايجاد زير س
ــعه منابع و پشتيبانى  ــد. معاون توس ــته باش ــتعداد هاى ورزشى داش اين اس
ــتان چهارمحال و  ــان چهارمحال و بختيارى افزود: اس اداره كل ورزش و جوان
ــوزه ورزش هاى انفرادى  ــاى برتر در ح ــتان ه بختيارى هم اكنون يكى از اس
ــتان در حال حاضر عضو تيم هاى ملى كشور  است و بسيارى از جوانان اين اس

هستند.

ــالمى ايران گفت:يكى از  ــداران انقالب اس ــپاه پاس ــى س معاون سياس
زمينه هاى نفوذ دشمن در كشور ،سهل انگارى افراد است.

ــتادان بسيجى  ــت بصيرتى اس ــنايى راد، در نشس ــن س ــردار حس س
ــوان « مرگ بر  ــا عن ــهركرد ب ــگاه ش ــال و بختيارى در دانش چهارمح
ــتگاه  ــان نفوذ اين جناح و آن جناح ندارد بلكه خاس آمريكا» افزود:جري
ــهل انديش تر و عده اى دور  بيرونى دارد،اما در اين بين،برخى افراد،س

انديش تر هستند.
ــهل انگارى و ــى نفوذ،س ــه هاى داخل ــى از زمين ــنايى راد گفت:يك س

 سهل انديشى است.
ــت و  ــوذ دوره تقابلى متفاوت اس ــان كنونى با نف وى گفت:نفوذ در زم
جنس اين نفوذ پس از جنگ مطرح شد و كارشناسان آمريكايى آن را با 

« صبر استراتژيك» همسو مى دانند و كار آن فكرى و فرهنگى است.
سنايى راد گفت:نفوذ سه اليه دارد كه اليه اول براى نخبگان و اليه دوم 
ــتراك آن كار كردن بر روى محاسبات  براى مسووالن است كه وجه اش

است و اليه سوم آن مردم و باورهاى عمومى است.
معاون سياسى سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت:مقام معظم رهبرى 
از ابتداى امسال تاكنون در فرمايشات و فرامين گهربار خويش، بيش از 

70بار نسبت به خطر نفوذ هشدارهاى الزم را داده اند.
سنايى راد گفت:امروز برخى به دنبال بزك كردن چهره آمريكا هستند و 
ــه با آمريكا را ــكا را ناديده مى گيرند و رابط عده اى فرياد مرگ بر آمري

 مهم ترين عامل رفع تحريم ها مى دانند. 
ــغال عراق است كه محصول  ــنايى راد تصريح كرد:داعش ،حاصل اش س
همكارى آمريكا و انگليس براى شرايط پس از خروج از عراق بوده است.

وى گفت:براى مقابله با نفوذ دشمن،شناخت توطئه آنان الزم است و نفوذ 
خاستگاه بيرونى دارد. به گفته وى،تقويت باورهاى دينى و تقويت غرور و 

عزت ملى از ديگر راهكارهاى مقابله با نفوذ دشمنان است. 
اين نشست از سوى بسيج استادان دانشگاه هاى چهارمحال و بختيارى 
ــيج برگزار  ــبت هفته بس ــهركرد به مناس ــگاه ش ــاالر فارابى دانش در ت

شد.

افتتاح چند طرح مهم اقتصادى

خيران در حوزه توسعه 
فضاهاى ورزشى گام بردارند

معاون سياسى سپاه:
يكى از زمينه هاى نفوذ دشمن،

سهل انگارى است

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: اين استان در پروژه 
ــب رتبه برتر  مهر وزارت آموزش و پرورش، موفق به كس

كشور شد.
ــوزش و  ــوراى آم ــتكى،  در ش ــليمانى دش ــم س  قاس
ــاس  ــت: بر اس پرورش چهارمحال و بختيارى اظهار داش
ــتان به لحاظ فعاليت  بررسى هاى به عمل آمده، اين اس
پررنگ، علمى و كارشناسى بهنگام در پروژه مهر رتبه برتر 

كشور را كسب كرد.
وى ادامه داد: وزير آموزش و پرورش با ارسال لوح تقدير، 
از رييس و اعضاى شوراى آموزش و پرورش استان تقدير 

و تشكر كرد.
ــاره به نزديكى زمان  ــتكى، در ادامه با اش ــليمانى دش س
برگزارى جشنواره ملى خيرين مدرسه ساز استان افزود: 
ــال جارى در باغ موزه دفاع  ــم دى س اين جشنواره شش

مقدس تهران برگزار مى شود.
وى تصريح كرد: برابر با ميزان كمك خيران در جشنواره 

ــاز، از محل اعتبارات استانى نيز  ــه س ملى خيرين مدرس
ــاخت فضاهاى آموزشى  ــال، اعتبار براى س ــه س طى س

اختصاص مى يابد.
ــوراى آموزش و پرورش چهارمحال و بختيارى  رييس ش
ــت: طبق قول وزير آموزش و پرورش، به همين  بيان داش

ميزان نيز از محل اعتبارات ملى اختصاص پيدا مى كند.
ــام امور  ــرد: فرهنگ انج ــه ك ــتكى اضاف ــليمانى دش س
ــازى بايد در جامعه  ــه س خيرى به ويژه در بخش مدرس
ــى، اجتماعى و  ــاس معيارهاى علم ــود و براس تقويت ش
ــخص و  ــتان مش مذهبى، اولويت هاى امور خيريه در اس

سياست گذارى شود.
ــكيل  ــبت به تش ــار كرد: فرمانداران نيز بايد نس وى اظه
ــاز ــه س ــاى خيرين مدرس ــه ه ــردن كميت ــال ك و فع

 شهرستان هاى استان اقدام كنند.
ــه داد: ظرفيت  ــارى ادام ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
نيروهاى  بومى استان در سطح ملى مى تواند در تكميل 

و بهره بردارى از بسيارى پروژه هاى توسعه اى اين استان 
مؤثر باشد. سليمانى دشتكى بيان كرد: گروه هاى مختلف 
سياسى بايستى نسبت به حمايت از نيروهاى بومى استان 
ــا روى كار آمدن يك  ــطح ملى اقدام كنند و نبايد ب در س
جريان سياسى، نيروهاى متعهد و كارآمد را كنار گذاشت.

ــتن تعامل، همراهى و همدلى، كليد  وى عنوان كرد: داش
اصلى و رمز رسيدن به موفقيت است.

ــى  ــا حت ــگاه، ي ــك آموزش ــه در ي ــى ك ــت هاي فعالي
ــكوه  ــور هرچه باش ــه منظ ــى ب ــاى اجراي ــتگاه ه دس
ــازى  ــدارس مانند زيباس ــايى م ــدن بازگش تر برگزار ش
ــگاه و  ــردن آموزش ــاده ك ــى، آم ــاى آموزش فضاه
ــزارى  ــى و برگ ــال تحصيل ــاز س ــراى آغ ــدارس ب م
ــروژه مهر  ــد را پ ــوزان باش ــش آم ــور دان ــن درخ جش
مى نامند. جشنواره ملى خيرين مدرسه ساز چهارمحال 
و بختيارى، با حضور خيران استان، كشور و ايرانيان خير 

مقيم خارج از كشور، دى ماه در تهران برگزار مى شود.

مفاد آرا
8/774 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

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

دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1) رأى شــماره 9332 هيأت : آقاى مهدى نوروزپور فرزند زين العابدين  شــماره 
شناسنامه 140 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 1430 مترمربع شماره پالك 406 
فرعى از پالك 1 اصلى واقع در سرداريه بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از رضا قصاب زاده
2) رأى شماره 9716 هيأت : آقاى على نعيمى بيدگلى فرزند محمود  شماره شناسنامه 
6190048110 نسبت به 1040,7سهم مشاع از  2312/75 سهم ششدانگ  و خانم عطيه 
نعيمى بيدگلى فرزند محمود  شماره شناسنامه 1250034760 نسبت به327,6سهم 
مشاع از   2312/75 سهم ششدانگ و خانم بتول نعيميان بيدگلى فرزند كاظم  شماره 
شناسنامه 763 نسبت به 289,25سهم مشــاع از  2312/75 سهم ششدانگ  و خانم 
زهرا نعيمى بيدگلى فرزند محمود  شــماره شناســنامه 61900135511 نسبت به 
327,6سهم مشاع از  2312/75 سهم ششــدانگ  و خانم الهام نعيمى بيدگلى فرزند 
محمود  شماره شناســنامه 1632  نسبت به 327,6سهم مشــاع از  2312/75 سهم 
ششدانگ  يكباب كارگاه به مســاحت2312/75 مترمربع شــماره پالك 407 فرعى 
از پالك 1 اصلى واقع در ســرداريه بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بيــدگل. ابتياعى از 

عليجان نعيمى
3) رأى شــماره 10138هيأت : خانم فاطمه وفا فرزند محمدرضا   شماره شناسنامه 
1250103231 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 164,53مترمربع شماره پالك 21 
فرعى از 1 فرعى  از پالك 1356 اصلى واقع در سرداريه بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت مشاعى
4) رأى شــماره  1158 هيأت : آقاى حســن خرم آبادى آرانى  فرزندناصر  شماره 
شناسنامه9201 و خانم طاهره زه تاب فرزند محمد شماره شناسنامه545(بالمناصفه) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 263,2مترمربع شماره پالك 2665 فرعى مجزا از 
شماره 19 فرعى از پالك2638 اصلى واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.مالكيت مشاعى
5) رأى شماره 9774 هيأت : آقاى ابوالقاســم آقائيان آرانى  فرزند على اكبر شماره 
شناســنامه 313 و خانم فاطمه اخبارى پور فرزند عباس بشــماره شناسنامه 302 
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 106/80 مترمربع شماره پالك 1671 
فرعى مجزا از شــماره 288 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از ابوالحسنى پور 
6) رأى شماره 9777 هيأت : آقاى ماشااله كم صدا آرانى  فرزند محمد هالل شماره 
شناسنامه 231 و خانم رقيه چوپانى نژاد آرانى فرزند عنايت اله بشماره شناسنامه 
1502 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 97 مترمربع شماره پالك 1670 
فرعى مجزا از شــماره 142 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
7) رأى شماره 9604 هيأت : آقاى مرتضى حسن پور آرانى  فرزند همت على شماره 
شناسنامه 33 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 309/10 مترمربع شماره پالك 1668 
فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. از مالك عادى
8) رأى شماره 9051 هيأت : آقاى محمد قندى آرانى  فرزند على شماره شناسنامه 127 
و خانم امينه اسدى محمد آبادى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 20 (بالمناصفه) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 131/25 مترمربع شماره پالك 1662 فرعى مجزا از 
شماره 302 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت مشاعى.
9) رأى شــماره 9101 هيأت : آقاى حســن عصار مفرد آرانى  فرزند محمد شماره 

شناسنامه 295 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 80 مترمربع شماره پالك 1657 
فرعى مجزا از شماره 1365 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى.
10) رأى شــماره 9494 هيأت : آقاى محمد عموصادقى آرانى  فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6735 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 73/66 مترمربع شماره پالك 1660 
فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى.
11) رأى شماره 9024 هيأت : آقاى ســيد على عباس زاده آرانى  فرزند سيد مهدى 
شماره شناسنامه 10756 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 93/25 مترمربع شماره 
پالك 1659 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از آقايان مهدى ومحمد اوقانى
12) رأى شــماره 9031 هيأت : آقاى على كويرى مفرد آرانى  فرزند محمد شــماره 
شناســنامه 115 ، ششــدانگ  يكباب حصار و طويله و انبار به مســاحت 350/50 
مترمربع شماره پالك 1658 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى 

واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالك عادى
13) رأى شــماره 9044 هيأت : آقاى ســعيد محسنى راد  فرزند شــيرعلى شماره 
شناسنامه 123 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 99/45 مترمربع شماره پالك 1655 
فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از محمد تقى باقالكار آرانى
14) رأى شــماره 9147هيأت : آقاى سعيد محســنى راد فرزند شــير على شماره 
شناســنامه 123-ششــدانگ  يكبابخانــه به مســاحت100,48 مترمربع شــماره 
پالك1654فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل ابتياعى از محمد تقى باقالكار آرانى 
15) رأى شماره 9148 هيأت : آقاى عباس صفرزاده  آرانى   فرزندصفرعلى  شماره 
شناسنامه748 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت123,7 مترمربع شماره پالك 1652 
فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از محمد تقى باقالكار آرانى 
16) رأى شــماره 9045 هيأت : خانم مرضيه بلند آرانى    فرزندمانده على   شــماره 
شناسنامه7675 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت118,25 مترمربع شماره پالك 
1653 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشــت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از سيد على عباس زاده  
17) رأى شــماره 9083هيأت : آقاى رضا خانى آرانى فرزند على اكبر شناســنامه 
شماره 10  خانم طاهره قبائى آرانى     فرزندمسلم شماره شناسنامه286 بالمناصفه، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت192,25مترمربع شماره پالك 1663 فرعى مجزا از 
شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ابتياعى از عبدالصمد المع
18) رأى شــماره 9601 هيــأت : آقــاى عباس كمال آرانى  فرزند حســن  شــماره 
شناسنامه413 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 196 مترمربع شماره پالك 1070 
فرعى مجزا از شماره342 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در  وشاد   بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از حسن كمال
19) رأى شماره9906 هيأت : آقاى حســين طالبى آرانى  فرزند ســيف اله  شماره 
شناســنامه 453 و خانم ريحانه مندعلى زاده  فرزند محمود بشــماره شناســنامه 
697(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت132,2 مترمربع شماره پالك 1072 
فرعى مجزا از شماره 340 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشاد  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى.
20) رأى شماره8677 هيأت : آقاى داود چراغ سحر فرزنداصغر  شماره شناسنامه 
411 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت107,5 مترمربع شماره پالك 2855فرعى از 
پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از عبداهللا 

انتظاريان
21) رأى شــماره 9112 هيأت : خانم معظم خانم قمرى بيدگلى فرزند كاظم شــماره 
شناسنامه 8357 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 74/65 مترمربع شماره پالك 
2873 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
22) رأى شــماره 9727هيــأت : زكيه غــالم زاده بيدگلى  فرزند مرتضى  شــماره 
شناســنامه 1250021014  و مهدى كچوئى بيدگلى فرزند حســن شناسنامه784، 

ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 137,5 مترمربع شماره پالك 2878 فرعى از پالك3 
اصلى واقع در معين آباد و 1046 فرعــى از 77 فرعى  از 2875 اصلى واقع در بخش 

3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
23) رأى شماره 9714 هيأت : آقاى سيد ماشااله حسينى بيدگلى فرزند سيد ابراهيم 
شماره شناسنامه 464 و خانم فاطمه عارضى بيدگلى فرزند عباس شماره شناسنامه 
9903  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 139/65 مترمربع شماره پالك 
2879 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالكيت مشاعى
24) رأى شماره 9781 هيأت : آقاى ابوالفضل عنايتى بيدگلى فرزند ماشااله شماره 
شناســنامه 255 و خانم زينب ساوجى بيدگلى فرزند على شــماره شناسنامه 168  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالك 2881 فرعى 
مجزا از شماره 98 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى
25) رأى شماره 9585 هيأت : آقاى ابوالفضل حاجى زادگان  بيدگلى فرزند على اكبر 
شماره شناسنامه 24 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 111 مترمربع شماره پالك 
2876فرعى از پــالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالك عادى
26) رأى شــماره 9586 هيأت : آقاى على محمد بهمنى بيد گلى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 95 ، ششــدانگ  يكباب انبارى به مساحت 152/20 مترمربع شماره پالك 
2877 فرعى مجزا از شماره 7 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازصديقه حق پرست
27) رأى شــماره 10118هيأت : آقاى اصغــر صدفى آرانى فرزند عباس شــماره 
شناســنامه 183 و خانم اشــرف ميثمى فر فرزند اســداله شــماره شناسنامه 28  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالك 2882 فرعى 
مجزا از شماره 98 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى
28) رأى شماره 9027 هيأت : خانم اميده الماســى فرزند حسين شماره شناسنامه 
309  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 55/50 مترمربع شماره پالك 2872 فرعى مجزا 
از شــماره 441 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى ازمحمود سعد آبادى 
29) رأى شــماره 9028 هيأت : آقاى على اكبر وحيد نژاد فرزند ماشــااله شــماره 
شناسنامه 98 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 82/35 مترمربع شماره پالك 2866 
فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آبــاد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از عباس خدمتيان
30) رأى شماره 9029 هيأت : آقاى ماشااله وحيدنژاد فرزند اكبر شماره شناسنامه 
453 و خانم معصومه فرقانى بيدگلى فرزند محمد شماره شناسنامه 238  (بالمناصفه) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 145/60 مترمربع شماره پالك 2865 فرعى از پالك3 
اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از عباس خدمتيان

31) رأى شــماره 9109 هيأت : آقاى غالمرضا رحمن بيدگلى فرزند محمود شماره 
شناسنامه 438 و خانم معصومه ناظمى بيدگلى فرزند حسينعلى شماره شناسنامه 
8604  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 249/10 مترمربع شماره پالك 
2875 فرعى مجزا از شــماره 490 فرعى از پالك3 اصلى واقــع در معين آباد بخش 

3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
32) رأى شــماره 9103 هيأت : آقاى محمد قليائى بيدگلى فرزند حســين شــماره 
شناسنامه 120 و خانم صفيه عباســى  بيدگلى فرزند غالمحسين شماره شناسنامه 
532  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 133/20 مترمربع شماره پالك 
2870 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالكيت مشاعى
33) رأى شماره 9099 هيأت : آقاى ســيد محمد سيدزاده بيدگلى فرزند سيد موسى 
شماره شناسنامه 92 و خانم فاطمه محلوجى بيدگلى فرزند اصغر شماره شناسنامه 
9902  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 120 مترمربع شماره پالك 
2863 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالك عادى
34) رأى شــماره 5370 هيأت : خانم مريم بــى غم بيدگلى فرزند رمضان شــماره 
شناسنامه 134 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 152,75 مترمربع شماره پالك 2139 

فرعى مجزا از شــماره 192 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه 
ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى

35) رأى شماره 9094 هيأت : آقاى على بادبرين فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
113 و خانم زهرا كيانى بيدگلى فرزند ذبيح اله شماره شناسنامه 8537  (بالمناصفه) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 106/80 مترمربع شماره پالك 2864 فرعى مجزا 
از شــماره 350 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت مشاعى
36) رأى شــماره8689 هيأت : آقاى ســيد احمد ســكوت نوش آبادى  فرزندســيد 
ابوالقاسم شماره شناسنامه99 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت147مترمربع شماره 
پالك 3754فرعى مجزا از شماره1392و1393فرعى از پالك 40 اصلى واقع درنوش ا 
باد بخش 4حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از  سيد ابوالقاسم سكوت نوش آبادى  
37) رأى شماره 9111 هيأت : آقاى سيد محمدرضا قريشى نوش آبادى فرزند سيد 
حسن شماره شناسنامه 2441 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 118 مترمربع شماره 
پالك 3767 فرعى مجزا از شماره 1903 فرعى از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد 

بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از مسلم ميرزائى وغيره
38) رأى شماره 9338 هيأت : آقاى حسين اميرى نوش آبادى فرزند مصيب شماره 
شناسنامه 805 و خانم زكيه سادات حسينى فرزند سيد محمود شماره شناسنامه 35  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 96/25 مترمربع شماره پالك 3768 
فرعى مجزا از شماره 1586 و قسمتى از مشــاعات 2506 فرعى از پالك 40 اصلى 
واقع در نوش آباد بخش 4 حــوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعــى از  ابراهيم مزرعتى 

نوش آبادى
39) رأى شماره 9343 هيأت : آقاى سيد على مركبى نوش آبادى فرزند آسيد جواد 
شماره شناسنامه 4906 و خانم معصومه جعفرى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
5306  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 174 مترمربع شماره پالك 3765 
فرعى مجزا از شماره 3033 فرعى از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از سيد على اكبر نوش آبادى.
40) رأى شماره 9325 هيأت : آقاى محمد اســماعيل زاده نوش آبادى فرزند ميرزا 
شــماره شناســنامه 113 و خانم مهين فخارزاده نوش آبادى فرزند حسين  شماره 
شناسنامه 54  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 207 مترمربع شماره 
پالك 3766 فرعى مجزا از شــماره 1909 و 1910و 1914 فرعــى و 2536 فرعى از 
پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى.
41)رأى شــماره 9151 هيأت : آقاى ســيد حســن مركبى نوش آبادى فرزند آسيد 
جواد شماره شناسنامه 53 و خانم نرجس عابد پور نوش آبادى فرزند يداله شماره 
شناسنامه 5539  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 169/50 مترمربع 
شــماره پالك 3764 فرعى مجزا از شــماره 3033 فرعى از پالك 40 اصلى واقع در 
نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از سيد على مركبى نوش آبادى

42) رأى شــماره 9732 هيأت : آقاى حميدرضا انصارى فر فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 155 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 128/5 مترمربع شماره پالك 3771 
فرعى مجزا از شماره 1915 فرعى از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از مالكيت داود جعفرى
43) رأى شــماره 9721 هيأت : خانم زهرا پاســبانيان نوش آبادى فرزند غالمعلى 
شماره شناسنامه 54  ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 283/50 مترمربع شماره 
پالك 3770 فرعى مجزا از شماره 909 و قسمتى از مشــاعات شماره 2442 فرعى 
از پالك 40 اصلى واقــع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از 

مالكيت مشاعى
44) رأى شــماره 9588 هيأت : آقاى شــكراله خداداد نوش آبادى فرزند قدرت اله 
شماره شناسنامه 126 و خانم صديقه غائبى نوش آبادى فرزند سيد محمود شماره 
شناسنامه 71  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 265/10 مترمربع شماره 
پالك 825 فرعى مجزا از شماره 83 فرعى از پالك 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش 
آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از مالكيت شكراله خداداد نوش آبادى

بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 94/9/2
تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/9/18

عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ــيدى در ــروگاه خورش ــه اينكه ني ــاره ب ــا اش ــارى ب ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــت: اين نيروگاه خورشيدى در  ــود، اظهار داش  چهارمحال و بختيارى احداث مى ش

سامان استان چهارمحال و بختيارى احداث مى شود.
وى عنوان كرد: فاز اول اول اين نيروگاه خورشيدى با اعتبار 50 ميليارد تومان ساخته 

مى شود.
 قاسم سليمانى دشتكى ادامه داد: فاز اجرايى اين پروژه آغاز شده و ظرفيت اين نيروگاه 
يك هزار مگاوات است.قاسم سليمانى دشتكى اظهار داشت: با احداث اين نيروگاه و 
نيروگاه هاى ديگر به سمت توليد توليد برق در استان چهارمحال و بختيارى هستيم.

وى با اشاره به اينكه بهره گيرى از انرژى هاى نو مى تواند هزينه ها و مخارج را كمتر 
ــيدى يكى از پاك ترين انرژى ها به شما مى رود، هزينه  كند، ادامه داد: انرژى خورش
آن بسيار كم است و توليد برق از اين طريق، آلودگى در محيط زيست ايجاد نمى كند. 
استاندار چهارمحال و بختيارى ادامه داد: اين نخستين نيروگاه خورشيدى است كه 

در استان چهارمحال و بختيارى احداث مى شود.

رييس سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال وبختيارى گفت: 24 واحد صنعتى 
ــارى فعاليت  ــن در چهارمحال و بختي ــه واتصاالت پلى اتيل ــد انواع لول در زمينه تولي

مى كنند.
 نعيم امامى ادامه داد: اين واحد هاى صنعتى با افزون بر 158 ميليارد ريال سرمايه گذارى 

زمينه اشتغال 390 نفر را در اين استان فراهم كرده اند.
ــد ظرفيت فعاليت  ــون كمتر از 50 درص ــيد نعيم امامى افزود: اين واحدها هم اكن س
ــازار فروش و كمبود  ــكالت اين واحد هاى توليدى معوقات بانكى، ب مى كنند كه مش

نقدينگى است.
ــيل ها و توان توليد باالى استان، نيازمند همكارى و  وى گفت: با توجه به وجود پتانس
همدلى دستگاه  هاى اجرايى استان در زمينه توليد اقالم مورد نياز از واحد هاى توليدى 
ــازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال وبختيارى ادامه  ــتيم. رييس س استان هس
ــال داد: قدمت توليد لوله واتصاالت پلى اتيلن در چهارمحال و بختيارى بيش از 30 س

 است.

نيروگاه خورشيدى 
در چهارمحال و بختيارى احداث مى شود

24 واحد صنعتى در زمينه توليد 
اتصاالت پلى اتيلن فعاليت مى كنند

استاندار:

چهارمحال وبختيارى درپروژه 
مهر وزارت آموزش وپرورش 

رتبه برتر را كسب كرد
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مزايده
شــماره   9410113623300443 نامــه: شــماره   8 /778
پرونده:9309983623100510 شــماره بايگانى شــعبه:940106 
اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان در نظر دارد در 
اجراى مفاد اجراييه در پرونده كالســه 940106 مدنى كه به موجب 
آن آقاى ابراهيم محالى فرزند نصرا... محكوم است به پرداخت مبلغ 
217125990 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 6590000 ريال به 
عنوان هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1393/04/08 
لغايت اجراى حكم در حق محكوم له آقاى مرتضى پورشفيع اردستانى 
فرزند عبدا... با توجه به اينكه محكوم عليه درصدد اجراى مفاد اجراييه 
برنيامده است فلذا اموال معرفى شده را به شرح ذيل از طريق مزايده 
به فروش مى رســاند:حدود 300 تن كود مرغى ارزيابى شده توسط 
كارشناس رسمى دادگسترى از قرار هر تن 1500000 ريال واقع در 
مرغدارى روستاى برونى متقاضيان خريد مى توانند در روز مزايده 
در جلسه مزايده حضور يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموالى 
را كه آگهى شــده مالحظه نمايند. اموال فوق به شخصى واگذار مى 
گردد كه باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد برنده مزايده بايد 10درصد 
بها را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقى 
آن را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و در صورتى 
كه مابقى بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به 
نفع دولت ضبط مى گردد.تاريخ مزايده:1394/9/17 روز: ســه شنبه 
ســاعت 9 صبح. مكان مزايده: واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرســتان اردســتان.م الف:806 اجراى احكام مدنى دادگســترى 

شهرستان اردستان
مفاد آرا

8/686 آكهى مفاد ارا قانون تعيين تكليف اراضى پالك 2885 فرعى از 
33-اصلى بخش 9 نطنز برابر راى شماره 139460302033000466-

1394/07/26 هيــات قانون تعييــن تكليف اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك نطنز تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم معصومه كيهانيان فرزند حسين 
به شــماره ملى 1230082255 در پنج سهم مشــاع از سيزده سهم 
ششــدانگ قطعه زمين محصور كه در آن احداث بنا شده است و به 
مســاحت 218 مترمربع و پالك 2885 فرعــى از 33- اصلى واقع در 
نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتى شهرســتان نطنز براى آن منظور شده 
خريدارى از ورثه مالك رسمى مرحوم اشرف كيهانيان فرزند حسين 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاء 
مذت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1394/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم:1394/09/17

م الف:255 عباسعلى عمرانى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى

8/685 شــماره:1394/04/132910-1394/8/25 چــون برابر راى 
شماره 139360302033000944-1393/06/29 هيات قانون تعيين 
تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك نطنز تمامى ششــدانگ يكدرب باغ پالك شماره 758 
فرعى از 134- اصلى واقع در يارند بخش 10 ثبت نطنز كه طبق سوابق 
و پرونده ثبتى به نــام آقاى عبدالحميد صدوقى فــر فرزند محمد در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است 
اينك بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در مورخ 1394/10/03 ســاعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به 
كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد.تاريخ انتشار:1394/09/02 م الف:254 عباسعلى عمرانى 

- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى

8/684 شــماره:1394/04/132911-1394/8/25 چــون به موجب 
راى شماره 139360302033001614-1393/12/09 هيات قانون 
تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالك نطنز تمامى ششدانگ قطعه زمين مزورعى 
و مشــجر پالك شــماره 3047 فرعى از 193-اصلــى واقع در طرق 
بخش 11 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى اصغر 
زينالى طرقى فرزند على در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونى آن به عمل نيامده اســت اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضــاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در 
مورخ 1394/10/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا بــه موجب اين آگهى بــه كليه مجاورين اخطــار مى گردد كه

 در روز و ســاعت مقــرر در ايــن آگهــى در محــل حضــور يابند 
و اعتراضات مالكين يــا مجاورين مطابــق ماده 20 قانــون ثبت از 
تاريخ صورتمجلــس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ 
انتشار:1394/09/02 م الف:253 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت 

اسناد وامالك نطنز
اخطار اجرايى

8/731 شماره:94-244 به موجب راى شماره 317 تاريخ 94/7/26 
شعبه 29 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
است محكوم عليه عليرضا اميدى به نشــانى مجهول المكان  محكوم 
اســت به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
170/000 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين خســارت تاخير و 
تاديه از تاريخ 93/12/18و93/12/24 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام و 
همچنين پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق دولت گرديد. مشخصات 
محكوم له: مجيد وطن خواه به نشــانى اصفهان – رهنان – خ.ابوذر 
– كوى22- پ12. ماده 34 قانون اجراى احــكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 
اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:23581 شــعبه 29 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/732 شماره:576/94 به موجب راى گزارش اصالحى 819 تاريخ 
94/5/27 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 

يافته اســت محكوم عليه حســين توكليان به نشــانى مجهول المكان  
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت وجه چك به 
شماره 760792 به عهده بانك ملى و مبلغ 175/000 ريال دادرسى و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 93/3/30 لغايت اجراى 
حكم در حق محكوم له رضا وليخانى قصرچمى فرزند سيف ا... شغل 
آزاد به نشانى اصفهان – خ.حجتيه – كوچه ابوذر- پ16 و نيم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 
اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:23587 شــعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

8/733 شماره:93-2013 به موجب راى شماره 384 تاريخ 94/3/22 
شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه رضا رمضان پور دنبه فرزند رحيم به نشــانى 
مجهول المكان  محكوم اســت به حضور در دفترخانه و انتقال ســند 
خودروى پرايد به شــماره انتظامى جديد 148س46ايران53 به نام 
خواهان راضيه موگوئى فرزند حســين به نشــانى بلوار كشاورز – 
كوى آزادگان – كوى شهيد حسن امى – بن بســت اول – درب آخر 
رو به رو و پرداخت نيم عشــر اجرايى. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:23598 شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
8/734 شــماره:94-347ش9 به موجــب راى شــماره 756 تاريخ 
94/4/31 شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه عليرضا پاك روان به نشانى مجهول المكان  
محكوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت وجه يك فقره 
چك به شــماره ح351243 مورخ 93/7/15 به عهده بانك سپه و مبلغ 
180/000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلــغ 320/000 ريال بابت 
هزينه نشــر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخيــر تاديه از تاريخ سررســيد چك موصــوف (93/7/15) لغايت 
زمان اجــراى حكم طبق شــاخص بانك مركزى در حــق محكوم له 
رســول نيلوفرى اصفهانى با وكالت خانم فاطمه غفورى به نشــانى 
شمس آبادى – نرسيده به چهارراه قصر – مجتمع قمرالدوله – طبقه 
سوم – واحد313- شماره پالك22874 و همچنين پرداخت مبلغ نيم 
عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 

اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:23612 شعبه نهم حقوقى 
مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
8/735 شــماره:346/94ش.ح9 به موجب راى شــماره 754 تاريخ 
94/5/27 شــعبه نهم شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه 
قطعيت يافته است محكوم عليه عليرضا پاكروان فرزند محمدباقر به 
نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ سى و سه ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه 
دادرســى و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 93/5/2 تا زمان اجراى حكم در حق 
محكوم له رسول نيلوفرى اصفهانى فرزند مصطفى با وكالت فاطمه 
غفورى به نشانى شمس آبادى – نرسيده به چهارراه قصر – مجتمع 
قمرالدوله – طبقه سوم – واحد313 و همچنين نيم عشر حق اجرا در 
حق اجراى احكام شوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف:23613 شعبه نهم حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اجراييه

شــماره   9410420350300323 اجراييــه: شــماره   8 /740
پرونده:9409980350300021 شــماره بايگانى شــعبه:940024 
بموجــب درخواســت محكوم لــه مبنى بر اجــراي حكــم مربوطه 
بــه شــماره 9410090350301869 و شــماره دادنامــه مربوطه 
9409970350300394 محكوم عليه غالم انصارى فرزند جهانگير به 
نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد 
و دو ميليون ريال به اضافه خسارت تاخير تاديه از تاريخ 94/1/10 تا 
زمان پرداخت بابت اصل خواسته و مبلغ پنج ميليون و پانصد و چهل 
و پنج هزار ريال به عنوان هزينه دادرســى و تمبر در حق محكوم له 
محسن نوروزى فرزند شهريار به نشانى اصفهان – خيابان نيكبخت 
– مجتمع ماكان5- طبقه سوم- واحد37 و پرداخت مبلغ 9/100/000 
ريال بابت حق االجراى دولتى در حق صنــدوق دولت. محكوم عليه 
مكلف اســت 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 واقع از دارايــى خود بدهيد بنحوى كه اجراى 
تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعســر 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:23653 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

خبر اخبار كوتاه

ــاره به لزوم ريشه يابى كندى شيب  معاون پژوهشى دانشگاه تربيت مدرس با اش
ــور در زمينه توليدات علمى و  ــور گفت: براى ارتقاى جايگاه كش توليد علم كش

فعاليت هاى نوآورانه به ظرفيت سازى، نهادسازى و جريان سازى نيازمنديم.
يعقوب فتح اللهى در يازدهمين سمينار ساالنه الكتروشيمى ايران به بررسى جايگاه 
كشور در توليد علم و اختراعات پرداخت و گفت: ايران همواره در توليد علمى در 

ميان 25 كشور اول دنيا قرار دارد.
وى خاطرنشان كرد: بر اساس آمارهاى منتشر شده، آمريكا، چين، انگليس، آلمان 
و ژاپن در ابتداى اين فهرست قرار دارند و رتبه ايران 22 است و همچنان وضع توليد 

علمى ايران بهتر از ساير كشورهاى خاورميانه است.
ــگاه تربيت مدرس تاكيد كرد: بايد ريشه يابى صورت گيرد  معاون پژوهشى دانش
ــت، همچنين بايد بررسى كرد كه  كه چرا شيب توليد علمى ايران كند شده اس
كشورهاى موفق چه برنامه هايى را براى افزيش توليد علمى و اختراعات اجرايى 
كرده اند كه توانستند همواره پيشتاز باشند چراكه پژوهش كرسى هاى دانشگاهى 

يك وظيفه است و بايد به آن توجه ويژه داشت.

ــتم تصفيه شيرابه بر اساس نانو  پژوهشگران دانشگاه صنعتى شريف اخيرا سيس
ــيون عرضه كردند كه قادر به حذف بو، رنگ و فلزات سنگين از  الكترو اكسيداس

شيرابه است.
ــاره به جزئيات اين سيستم، گفت: سيستم  بهنام عاقل از محققان اين طرح با اش
تصفيه شيرابه سيستمى است كه بر پايه نانو الكترواكسيداسيون طراحى و عرضه 

شده است. اين سيستم بر پايه دو فلز در مقياس 50 تا 200 نانومتر عمل مى كند.
وى، هدف از طراحى اين سيستم را حذف COD (بار مواد آلى) و فلزات سنگين از 
شيرابه ذكر كرد و گفت: فرآيند تصفيه در اين سيستم به صورت مرحله اى است؛ به 
اين صورت كه در مرحله اول كل لجن موجود در شيرابه حذف مى شود و در انتهاى 
اين مرحله لجنى با ميزان رطوبت 3 درصد باقى مى ماند. در مرحله دوم موادى به 
سيستم اضافه مى شود كه شرايطى را براى اكسيد كردن COD موجود در شيرابه 

فراهم مى كند.
ــيرابه به سايز ماكرو  وى با تاكيد براين كه در اين مرحله مولكول هاى مواد آلى ش
ــوم، مولكول هاى تركيبات آلى با  ــت، اضافه كرد: در مرحله س ــده اس تبديل نش
ــتفاده از آندهايى كه در اين پروژه تحقيقاتى در داخل كشور طراحى و ساخته  اس
شده است، شكسته مى شوند و از اين طريق اقدام به حذف تركيبات آلى خواهند
ــد. به گفته اين محقق در اين مرحله ميزان تركيبات آلى شيرابه از 44 تا 100   ش
هزار ميلى گرم بر ليتر به 2 تا 3 هزار ميلى گرم در ليتر كاهش مى يابد.  وى تصريح 
ــتم به صورت مرحله اى اقدام به حذف بو، رنگ، مواد جامد، فلزات  كرد: اين سيس

سنگين و كلر مى كند.

ــاخت و تجارى سازى  ــريف موفق به س ــگاه صنعتى ش محققان دانش
ــرطان شدند كه قرار  ــتگاه هاى جداكننده سلول براى شناسايى س دس
ــتگاه براى درمان نابارورى نيز ساخته ــرفته اين دس ــت نمونه پيش اس

 شود.
ــعه و انتقال فناورى  ــوول برنامه دفتر توس ــد على زاده، مس ــينا اس س
ــتگاه هاى جداكننده سلولى  ــريف در خصوص دس دانشگاه صنعتى ش
توليد شده در دانشگاه شريف گفت: اين دستگاه هاى جداكننده سلولى 
ــگاه ها و مراكز تحقيقاتى كاربرد دارد كه با استفاده از ستون  در آزمايش
جداكننده سلولى اين دستگاه، سلول هاى نشانه گذارى شده جداسازى 

مى شوند.
وى با بيان اينكه سلول هاى نشان گذارى شده در ستون جداكننده قرار 
ــط ميكروبيدهاى فلزى كه در اين ستون  مى گيرد، افزود: سپس توس
ــده و براى آزمايش هاى مختلف  ــلول هاى هدف جدا ش قرار دارند، س

استفاده مى شوند.
ــلول ها براى سرطان شناسى،  اسد على زاده با بيان اينكه جداسازى س
ايمونولوژى و... قابل كاربرد است، اظهار داشت: اين سيستم، با حمايت 
ستاد ويژه توسعه فناورى نانو ساخته شده و اكنون تجارى شده  آن در 
بازار وجود دارد. همچنين سازمان غذا و دارو اين سيستم را تاييد كرده 

است.
وى تاكيد كرد: بنا داريم تا در دفتر توسعه فناورى شريف مدل ديگرى از 
جدا كننده سلولى را براى درمان نابارورى با استفاده از كسب دانش فنى 

طراحى و در نهايت بسازيم.
ــور نياز است  ــتگاه در كش  وى گفت: حدود پنجاه هزار مورد از اين دس
ــى به دنبال خواهد ــردش مالى دو و نيم ميليارد تومان كه اين تعداد، گ

 داشت.

معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه تاكيد كرد:

لزوم ريشه يابى كندى شيب توليد علم 
كشور

حذف بو و فلزات سنگين از شيرابه،
با سيستم نانوتصفيه محققان كشور

در دانشگاه شريف؛

دستگاه جداكننده سلول براى شناسايى 
سرطان ساخته شد

توليد نسل جديد 
كفش ورزشى با فناورى 

چاپ 3 بعدى

ــى داراى ويژگى جذب شوك محيطى با   نسل جديدى از كفش هاى ورزش
استفاده از فناورى چاپ سه بعدى توليد مى شود كه قيمت چندان زيادى 

هم نخواهد داشت.
فناورى چاپ سه بعدى زواياى مختلفى از زندگى را تحت تأثير قرار داده و 
در سال هاى اخير وارد عرصه ورزش و ساخت تجهيزات اين عرصه از جمله 

كفش هاى ورزشى شده است.
ــركت New Balance كه  ــوآورى مربوط به اين عرصه ش در تازه ترين ن
ــهرت جهانى دارد اعالم كرده كه  به طراحى و توليد كفش هاى ورزشى ش
نسل جديدى از محصوالت خود را از سال 2016 روانه بازار مى كند كه يكى 
ــوك ها و ــن بخش هاى آن يعنى اليه ميانى كه نقش جاذب ش از اصلى تري

 ضربه هاى محيطى است با استفاده از به روزترين نوآورى هاى فناورى چاپ 
سه بعدى توليد مى شود.

ــتفاده از اين نگرش در ساخت كفش هاى  به گفته محققان اين شركت، اس
ورزشى به ويژه آنهايى كه براى دويدن ساخته مى شود موجب مى شود تا 

هزينه نهايى ساخت آنها به ميزان چشمگيرى كاهش يابد.
ــه بعدى اين امكان را براى شركت هايى نظير  ــتفاده از فناورى چاپ س اس
ــى را براى بخش  ــا عملكردهاى متنوع New Balance فراهم آوردند ت

خاصى از كفش هاى توليدى شان ارائه كنند.
ــركت هاى توليد كننده تجهيزات  البته اين براى نخستين بار نيست كه ش
ــه بعدى براى ارائه محصوالت جديد  ورزشى به استفاده از فناورى چاپ س

خود روى آورده اند.
ــل جديدى از كفش هاى ورزشى  پيش تر شركت آديداس نيز از توليد نس
ــتفاده از فناورى چاپ سه بعدى توليد شده اند.  خود خبر داده بود كه با اس
ــود براى ورود به اين  ــركت نايكى نيز از تمايل و برنامه هاى خ همچنين ش

عرصه خبر داده است.

 افرادى كه به دليل جراحات وارد آمده به تارهاى صوتى شان نمى توانند مانند افراد عادى 
صحبت كنند حاال اميد تازه اى براى بازگشت به وضعيت قبل دارند.

ــان كار بر روى بافت هاى  ــين آمريكا كه تخصص ش ــگاه ويسكونس محققانى در دانش
مهندسى شده است براى نخستين بار در جهان موفق به ارائه ساختارهايى شده اند كه نه 

تنها شبيه تارهاى صوتى واقعى است بلكه عملكردى مشابه آنها نيز دارند.
ــى گيرد و در  ــردن را از افراد م ــكان صحبت ك ــاى صوتى معيوب ام به طور كلى تاره
حال حاضر راهى براى ترميم چنين آسيب هايى وجود ندارد. بروز اين دسته از آسيب ها 
عمدتا ناشى از اعمال جراحى، جراحات شديد و يا بيمارى هايى نظير سرطان مى شود. 
ــين انجام مى دهند چيزى نيست جز ارائه  ــگاه ويسكونس حاال آنچه كه محققان دانش

جايگزينى براى تارهاى صوتى معيوب.
ــته اند و عملكرد آن را  ــده مورد نظرشان را در حنجره سگى كاش آنها بافت مهندسى ش

مورد بررسى قرار دادند.
ــدند تارهاى صوتى اين بافت جديد مانند بافت طبيعى  محققان اين دانشگاه متوجه ش
و سالم عمل كرده و با لرزش هايى كه در آن ايجاد مى شود، صداى مناسبى نيز از آن به 

وجود مى آيد.
آنها تحقيقات خود را ادامه داده و به سراغ موش هاى آزمايشگاهى نيز رفتند. اين بخش 
از تحقيقات براى محققان دانشگاه ويسكونسين بسيار اميدواركننده بود زيرا آنها متوجه 
ــبت به اين عضو جديد  ــتم ايمنى بدن حيوان واكنش بسيار مختصرى نس شدند سيس

نشان مى دهد.
ــكى را در  ــن فناورى جديد پزش ــه زودى بتوانند اي ــده اند كه ب ــون آنها اميدوار ش اكن

ــان هايى كه به هر دليل توانايى صحبت كردن به دليل معيوب بودن تارهاى صوتى  انس
شان را ندارند مورد آزمايش قرار دهند.

براى نخستين بار در جهان؛

توليد تارهاى صوتى
 براى درمان ناتوانى در تكلم
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ــان، از برگزارى پياده روى  مديرعامل سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى كاش
ــال» همزمان با اربعين  ــدگان قافله ى  اربعين در كرب بزرگ خانوادگى «جامان

حسينى در اين شهرستان خبر داد.
 مجتبى رضازاده، اظهار كرد: پياده روى بزرگ خانوادگى «جاماندگان قافله ى 
اربعين در كربال» با هدف ايجاد شور و نشاط حسينى، فراهم كردن فضاى معنوى 
ــتند به زيارت سيد و  ــينى نتوانس و روح بخش براى افرادى كه روز اربعين حس
ساالر شهيدان در كربال بروند، با همكارى نهادهاى مختلف كاشان و با محوريت 

سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى اين شهرستان برگزار مى شود.
ــويق جوانان و نوجوانان و حضور شهروندان در  ــينى و تش وى، ايجاد شور حس
ــن پياده روى بزرگ  ــوى را از ديگر اهداف برگزارى اي برنامه هاى فرهنگى معن
ــين مسير ــقان حرم اباعبداهللا(ع) صبح روز اربعين حس ــت و افزود: عاش دانس
ــرف ــه ط ــان ب ــام كاش ــان انتظ ــع خياب ــرى از تقاط ــزار و 800 مت  2 ه

 مصالى بقيه اهللا االعظم(عج) اين شهرستان را با پاى پياده طى مى كنند.
مشاور شهردار كاشان، برپايى ايستگاه هاى صلواتى، اهداى بسته هاى فرهنگى، 
ايستگاه  هاى توقف با ويژه برنامه هاى ضرب آهنگ شير خدا، مداحى، پذيرايى، 
نذر آش و نصب علم مشكى را از جمله برنامه هاى پيش بينى شده در اين مراسم 
ــركت كنندگان، دانش آموزان  ــكل بودن لباس هاى ش برشمرد.وى، متحد الش
مدارس، هيات  ها و باشگاه هاى ورزشى با آرم هاى مخصوص، توزيع تراكت، ارائه 
پرچم به شهروندان، قرعه كشى و توزيع اقالم تبليغاتى را از ديگر برنامه هاى اين 

مراسم عنوان كرد.
ــان، نصب چادرهاى  ــهردارى كاش ــى ش ــازمان فرهنگى ورزش مدير عامل س
ــتگاه موتور براى جلوگيرى از  امداد توسط جمعيت هالل احمر، اعزام سه دس
ــدود كردن و كنترل خيابان ها و  اطفاى حريق توسط سازمان آتش نشانى، مس
ــازمان اتوبوسرانى براى برگشت  ميادين توسط پليس راهور، سرويس دهى س
ــط دانشگاه علوم  ــتگاه آمبوالنس توس ــده، حضور يك  دس مسير مشخص ش
پزشكى، استفاده از ظروف گياهى يكبار مصرف با تاييديه معاونت بهداشتى، تهيه 
پوسترهاى تبليغاتى، ارسال پيامك انبوه و هماهنگى با اصحاب رسانه و برنامه 

تلويزيونى كاشانه را از ديگر فعاليت هاى اين مراسم ذكر كرد.
ــخنرانى و برپايى  ــرايى، س ــاده روى با مديحه س ــم پي به گفته وى، اين مراس
ــى فقيه و ــازى نماينده  ول ــى نم ــت اهللا عبدالنب ــه امامت آي ــاز جماعت ب نم

 امام جمعه ى كاشان در مصالى اين شهرستان به پايان مى رسد.

فرماندار شهرستان لنجان گفت: بايد به مردم اجازه داد تا در انتخابات 
ــاليق مختلف، افراد مد نظر خود را انتخاب كنند. سيد  آتى از بين س
ــتان لنجان  ــوراى ادارى شهرس ــجاد ظهر در نشست ش محسن س
ــالمى گفت: در انتخابات  ــوراى اس ــاره به انتخابات مجلس ش با اش
ــد كه همه  ــه  اى باش ــرايط بايد به گون ــال جارى ش ــفند ماه س اس
ــرار دهند.فرماندار  ــردم ق ــود را در معرض ديد م ــاليق بتوانند خ س
شهرستان لنجان افزود: اگر ما مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات را 
مى خواهيم نبايد اجازه دهيم كه حلقه هاى سياسى، اعتقادى با حضور 
ــوند.وى انتخابات مجلس شوراى  خود، مانع از حضور برخى افراد ش
اسالمى را بسيار سرنوشت ساز دانست و تصريح كرد: در شرايط فعلى 
كشور اين انتخابات بسيار سرنوشت ساز خواهد بود و اميدواريم در اين 
راستا پرونده 24 خرداد 92 با انتخابات 7 اسفند تكميل شود.فرماندار 
شهرستان لنجان ادامه داد: حضور افراد آگاه، متخصص و معتدل در 
مجلس شوراى اسالمى ضرورى است چراكه متاسفانه بخش زيادى 
از وقت مجلس صرف كارهاى جناحى و حاشيه اى مى شود.سجاد با 
توجه به آغاز فرآيند اجرايى برجام در كشور متذكر شد: تيم ديپلماسى 
ايران در كارزار بين المللى با بيان رسا و منطق گوياى خود توانستند 
حقوق حقه ملت ايران را احيا كنند و ارتباط سازنده با دنيا را بر مبناى 

حكمت، مصلحت و عزت برقرار كنند.
وى از افزايش اعتبارات شهرستان لنجان خبر داد و تصريح كرد: على 
رغم كاهش حدود 20 درصدى اعتبارات عمرانى مناطق ديگر استان 

شاهد افزايش 30 درصدى اعتبارات شهرستان لنجان بوديم.

ــان از برپايى ــتان دهاق ــت و درمان شهرس ــبكه بهداش رييس ش
 پايگاه سالمت در دهاقان خبرداد.

ــمت اهللا ثالثى با بيان اين مطلب گفت: در اولين روز از آذرماه   حش
سال جارى مركز بهداشت و درمان شهرستان دهاقان اقدام به برپايى 
ــالمت و اندازه گيرى مقدار قند خون ناشتا و فشار خون و  پايگاه س

شاخص توده بدنى مراجعين كرد.
وى افزود: تعداد 500 عدد تراكت آموزشى با موضوع بيمارى هاى 

قلبى و عروقى و ديابت در بين شهروندان توزيع شد.
رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان با اشاره به اينكه 
اين پايگاه مورد استقبال مردمى قرار گرفت، اذعان داشت: ازحدود 
200نفر از مراجعين قند خون(به وسيله دستگاه گلوكومتر) گرفته 
ــد همچنين از بيش از 450 نفر نيز  ــد و توصيه هاى الزم داده ش ش
غربالگرى فشار خون و ديابت صورت گرفت و كسانى كه عالئم خطر 

داشتند به مركز بهداشتى درمانى مربوطه معرفى شدند.

همزمان با روز اربعين حسينى
پياده روى بزرگ جاماندگان قافله ى 

اربعين،  در كاشان برگزار مى شود

فرماندار شهرستان لنجان:
بايد به مردم اجازه انتخاب داد

رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان خبرداد:

برپايى پايگاه سالمت در دهاقان

فرمانده سپاه ناحيه گلپايگان گفت: بسيج بازوى توانمند 
واليت و رهبرى بوده و دلسوزانه در عرصه هاى مختلف در 
ــالم ناب محمدى (ص)  جهت تحقق اهداف انقالب و اس

حضور پايدار و مستحكم داشته است.
ــيج  ــاهى در ديدار كاركنان بس ــماعيل عليش  محمداس
سپاه ناحيه گلپايگان با امام جمعه گلشهر كه به مناسبت 
ــون در جمعيت ــد، بيان كرد: اكن ــيج برگزار ش هفته بس
ــش از  41  درصد  ــتان گلپايگان بي 87 هزارنفرى شهرس
ــار مختلف مردمى در 154 رده ، عضو بسيج  در قالب اقش
ــت هفتاد  ــت: اكنون در جمعي ــتند.وى اظهار داش هس
ــون نفر به  ــه ميلي ــور بالغ  بر بيست وس ميليون نفرى كش
عضويت بسيج درآمده اند كه در مراكز استان ها كمى كندتر 

از شهرستان ها اين مأموريت مهم انجام مى شود.
فرمانده سپاه ناحيه گلپايگان تأكيد كرد: در سند چشم انداز 
آينده بايد از هر دو نفر گلپايگانى يك نفر به عضويت بسيج 
درآمده باشد كه اميدواريم در طى دوسال  آينده 50 درصد 

جمعيت شهرستان عضو بسيج شوند.
عليشاهى گفت: بسيج بازوى توانمند واليت و رهبرى بوده 
و دلسوزانه در عرصه هاى مختلف در جهت تحقق اهداف 
انقالب و اسالم ناب محمدى (ص) ، و جايى كه دشمن قصد 
ــالمى داشته حضور پايدار  ضربه زدن به انقالب و نظام اس
ــت.وى با بيان اينكه بصيرت افزايى  و مستحكم داشته اس
ــار مختلف مردم در قالب حلقه هاى تربيتى صالحين  اقش
ــت، تصريح كرد:  ــيج مستضعفين اس مأموريت اصلى بس
اجراى امربه معروف و نهى از منكر كه تنها راه حل معضل 
اجتماعى در جامعه است يكى ديگر از مأموريت هاى بسيج 

مستضعفين است.
ــق فرامين ــگان گفت: طب ــه گلپاي ــپاه ناحي فرمانده س
 مقام معظم رهبرى در جهت تحقق اقتصاد مقاومتى بايد 

تالش و جديت را دوچندان كنيم.
ــانى  ــيد على موسوى خراس ــالم س در ادامه حجت االس
ــيج، گفت:  ــك هفته بس ــهر ضمن تبري امام جمعه گلش
آمار 41 درصدى جمعيت شهرستان كه به عضويت بسيج 

درآمدند خبر مسرت آميز و خوشايندى است.
وى با بيان اينكه در طول  تاريخ اين كشور، بسيجيان براى 

ــالمى سينه سپر كردند، تصريح  دفاع از انقالب و نظام اس
ــر روزى موضوع نظامى در  كرد: هنوز هم خداى ناكرده اگ
كشور اتفاق افتد همان كسانى كه شايد از ديد ما بسيجى 

نباشند وارد ميدان عمل براى دفاع از كشور خواهند شد.
موسوى خراسانى گفت: به گفته مقام معظم رهبرى علت 
شكست ناپذيرى جمهورى اسالمى اين است كه ملّت ايران 
بسيجى گونه عمل مى كنند و همين موضوع موجب هراس 

دشمن است.
امام جمعه گلشهر تأكيد كرد: با تالش بسيجيان مقتدر و 
نيروهاى مسلح كشور آرامش و امنيت كامل در كشور ما 

حاكم است.
ــكان دار انقالب  وى اذعان داشت: مقام معظم رهبرى س
اسالمى داراى فضيلت، كماالت معنوى و تقواى الهى است 
كه پيوند با ايشان پيوندى معنوى و الهى است كه با تمسك 
جستن به اين پيوند الهى از گزند دشمنان مصون مى مانيم.

ــودن  ــيجى ب ــرد: بس ــد ك ــانى تأكي موسوى خراس
ــووليت و ديگرى  ــى دارد يكى احساس مس 2 ركن اساس
ــى و  ــه معناى دشمن شناس ــتن، بصيرت ب بصيرت داش
دوست شناسى است كه بايد انرژى خود را عليه دشمن به 

كاربرد و بايد موقعيت شناس بود.

فرمانده سپاه ناحيه گلپايگان:

بسيج بازوى توانمند واليت و رهبرى است

حصر وراثت
8/752 آقاى احمد پيش قدم داراى شناســنامه شماره 916 به شرح 
دادخواست به كالسة 4555/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مهدى پيش 
قدم بشناســنامه 2050 در تاريخ 92/1/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عصمت 
اعتبارى ش.ش 90 (مادر) 2- احمد پيش قدم ش.ش 916 (پدر) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف:23549 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/753 خانــم ميترا قادريــان داراى شناســنامه شــماره 1822 به 
شرح دادخواست به كالســة 4560/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جالل 
كنارى بشناسنامه 647 در تاريخ 94/7/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- شيدا 
كنــارى ش.ش 1273520696 (فرزنــد) 2- شــبنم كنــارى ش.ش 
1272131432 (فرزنــد) 3- ميتــرا قادريان ش.ش 1822 (همســر) 
4- صديقه عرقاچــى ش.ش 47589 (مادر) والغير. اينــك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد

 از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف:23550 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/754 خانم فرح حالوت كار داراى شناســنامه شــماره 41490 به 
شرح دادخواست به كالســة 4557/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نادر 
اســدى قراباغى بشناســنامه 39008 در تاريــخ 94/6/14 اقامتگاه 
دائمى خــود بــدرود زندگى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن مرحوم
 منحصر اســت به:1- مهران اســدى قراباغى ش.ش 2132 (فرزند)

 2- مهدى اســدى قراباغــى ش.ش 1246 (فرزنــد) 3- فرح حالوت 
كار ش.ش 41490 (همســر) والغيــر. اينــك بــا انجام تشــريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبــور را در يك نوبــت آگهى مــى نمايد

 تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شــد. م الف:23551 شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

8/755 آقــاى احمد خــوروش داراى شناســنامه شــماره 638 به 
شرح دادخواست به كالســة 4559/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان 
فخرالسادات كلوشانى بشناســنامه 493 در تاريخ 94/5/6 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1- حميدرضا خــوروش ش.ش 1186 (فرزنــد) 2- مجيد 
خــوروش ش.ش 1334 (فرزنــد) 3- اميد خــوروش ش.ش 1275 
(فرزند) 4- وحيد خــوروش ش.ش 5932 (فرزند) 5- نويد خوروش 
ش.ش 2903 (فرزنــد) 6- منيــژه خــوروش ش.ش 1174 (فرزند) 

7- احمد خــوروش ش.ش 638 (همســر). اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:23552 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/756 آقاى مجيد اشــرفى آذر خوارانى داراى شناســنامه شماره 
5640000201 به شرح دادخواســت به كالسة 4563/94ح10 از اين 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان محمد اشرفى آذر خوارانى بشناســنامه 16 در تاريخ 
94/7/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- على اشــرفى ش.ش 3 (فرزند) 2- مجيد 
اشــرفى آذرخوارانى ش.ش 5640000201 (فرزنــد) 3- حجت ا... 
اشــرفى آذرخوارانــى ش.ش 5640031719 (فرزند) 4- شــوكت 
ســليمى آذرخوارانــى ش.ش 11 (همســر) والغير. اينك بــا انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد

 از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف:23553 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/757 آقــاى محمدرضا مرتضوى محمدآبادى داراى شناســنامه 
شماره 101 به شــرح دادخواست به كالســة 4564/94ح10 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيح 
داده كه شــادروان توبــى ايروانــى محمدآبادى بشناســنامه 4 در 
تاريــخ 93/10/25 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگــى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- حميدرضا مرتضوى 
ش.ش 1069 (فرزنــد) 2- عليرضا مرتضــوى محمدآبادى 94176 
(فرزند) 3- داريــوش مرتضوى ش.ش 91 (فرزنــد) 4- محمدرضا 
مرتضوى محمدآبــادى ش.ش 101 (فرزند) والغيــر. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد

 از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف:23554 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/758 خانم فرشته ميرحسنى داراى شناسنامه شماره 986 به شرح 
دادخواست به كالسة 4567/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمحسين 
شفيعى بشناسنامه 1073 در تاريخ 94/8/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- مريم 
شــفيعى ش.ش 1273227581 (فرزند) 2- فرشــته شفيعى ش.ش 
986 (همسر) 3- صديقه عشقى نژاد ش.ش 788 (مادر) والغير. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف:23555 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/759 خانم معصومه على محمدى داراى شناســنامه شماره 83 به 

شرح دادخواست به كالســة 4561/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان 
حبيب ا... محمدى بشناســنامه 54 در تاريخ 94/3/16 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه:1- معصومه على محمــدى ش.ش 83 (زوجه) 2- مهشــاد على 
محمدى ش.ش 1271942275 (فرزند) 3- بهزاد على محمدى ش.ش 
1270834010 (فرزند) 4- ميالد على محمدى ش.ش 1150085010 
(فرزند) والغيــر. اينك بــا انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت
 مزبــور را در يــك نوبت آگهــى مى نمايد تــا هر كســى اعتراضى
 دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــى نــزد او باشــد از تاريــخ

 نشــر آگهى ظرف يــك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف:23556 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/760 خانم ربابه شــاملو داراى شناسنامه شماره 72027 به شرح 
دادخواست به كالسة 4558/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان احترام 
كاظمــى بابوكانــى بشناســنامه 35 در تاريــخ 93/10/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1- محمد شــاملو ش.ش 1271784890 (فرزند) 2- ربابه 
شاملو ش.ش 72027 (فرزند) 3- زهرا شاملو ش.ش 3786 (فرزند) 
4- محمود شــاملو ش.ش 29787 (همســر) والغير. اينــك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد

 از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف:23557 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/761 آقاى كمال حق شــناس داراى شناسنامه شــماره 2574 به 
شرح دادخواست به كالســة 4453/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زينت 
رنجكش آدرمنابادى بشناسنامه 1654 در تاريخ 94/6/28 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- عليرضا حق شــناس ش.ش 1257 (فرزند) 2- كمال حق 
شناس ش.ش 2574 (فرزند) 3- حميدرضا حق شناس آدرمنابادى 
ش.ش 1129 (فرزنــد) 4- رضوان حق شــناس آدرمنابادى ش.ش 
22 (فرزند) 5- فاطمه حق شــناس آدرمنابادى ش.ش 1431 (فرزند) 
6- معصومه حق شناس ش.ش 1744 (فرزند) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد

 از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف:22937 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/762 آقاى مسعود آقاجانى داراى شناســنامه شماره 77 به شرح 
دادخواست به كالسة 4459/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد آقاجانى 
بشناسنامه 5 در تاريخ 87/9/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- مسعود آقاجانى 
ش.ش 77 (فرزند) 2- منوچهر آقاجانى ش.ش 2516 (فرزند) 3- منيژه 

آقاجانى ش.ش 2171 (فرزند) 4- صديقه پوراســديان ش.ش 119 
(همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:22938 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/763 خانم مرضيه اسماعيليان داراى شناســنامه شماره 856 به 
شرح دادخواست به كالســة 4242/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان 
ابوالقاسم كريمى پور بشناسنامه 1895 در تاريخ 74/7/18 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- مرضيه اســماعيليان ش.ش 856 (همســر) 2- يوسف 
كريمى پور ش.ش 734 (فرزند) 3- ايمان كريمى پور ش.ش 11538 
(فرزند) 4- پيمان كريمى پور ش.ش 1086 (فرزند) 5- جواد كريمى 
پور ش.ش 12181 (پدر) 6- الله كريمى پور ش.ش 82 (فرزند) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف:22939 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/764 آقاى عليرضا توكلى نيا داراى شناســنامه شــماره 1292 به 
شرح دادخواست به كالســة 4472/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان 
فروغ حسينى بشناســنامه 8543 در تاريخ 94/7/11 اقامتگاه دائمى 
خود بــدرود زندگى گفتــه ورثــه حين الفوت آن مرحــوم منحصر 
اســت به:1- محمد توكلــى نيــا 1270200801 (فرزنــد) 2- ميالد 
توكلى نيا ش.ش 1271594552 (فرزنــد) 3- معين توكلى نيا ش.ش 
1274406528 (فرزنــد) 4- محمدعلــى حســينى ش.ش 8 (پــدر) 
5- عليرضا توكلى نيا ش.ش 1292 (همســر) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد
 از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف:22940 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/765 خانم نزيهه ضياءبخش ديلمى داراى شناسنامه شماره 32 به 
شرح دادخواست به كالســة 4463/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سهراب 
داراب بشناسنامه 21645 در تاريخ 94/7/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ساسان 
داراب ش.ش 59309 (فرزنــد) 2- الهــام داراب ش.ش 777 (فرزند) 
3- پريسا داراب ش.ش 4518 (فرزند) 4- پريناز داراب ش.ش 3205 
(فرزند) 5- نزيهــه بخش ديلمى ش.ش 32 (همســر) والغير. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد
 او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف:22941 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 

تحقق 100 درصدى سهميه اشتغال بخش كشاورزى شهرضا
ــت:  ــهرضا گف ــاورزي ش ــاد كش ــاون جه    مع
ــال 94 براي  ــده در س ــد ش ــتغال تعه ميزان اش
ــداد ــان تع ــتان اصفه ــاورزي اس ــش كش بخ

هفت هزار و 440 نفر بود كه بنا به ظرفيت هاى هر 
منطقه بين مراكز استانى تقسيم شده است.

ــيل هاي  جعفر نادرى اظهار كرد: با توجه به پتانس
ــتان ــهميه شهرس ــهرضا س ــاورزي ش بخش كش

ــان ماه  ــا نيمه آب ــه ت ــد ك ــخص ش 340 نفر مش

سال جاري بيش از 100 درصد محقق شده است.
ــده از  ــتغال ايجاد ش ــه تعداد اش ــا بيان اينك وى ب
ــهرضا كه در  ــاورزي ش ــوى مديريت جهاد كش س
ــادل 101  ــده، 344 نفر مع ــامانه رصد ثبت ش س
ــت، تصريح كرد: اين تعداد اشتغال  درصد تعهد اس
ــته هاي  ــاي امور دام و رش ــده در بخش ه ايجاد ش
ــاورزي ــي و صنايع كش ــت، باغبان ــته، زراع وابس

 است.
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ــت دارويى كه معموال براى درمان ديابت  تحقيق جديد نشان داده اس
نوع 2 استفاده مى شود مى تواند براى بيماران مبتال به كبد چرب مفيد 

باشد.
ــاى آنها  ــد يافته ه ــتان معتقدن ــگاه بيرمنگام انگلس ــان دانش  محقق
ــيوه درمانى جديد براى بيماران مبتال به كبد  نشان دهنده احتمال ش

چرب غيرالكلى است.
در اين آزمايش اثبات شد كه 48 هفته درمان با داروى ليراگلوتيد منجر 
ــار از 10 بيمار تحت  به از بين رفتن عالئم بيمارى كبد چرب در 4 بيم
درمان شد. تاثير اين دارو به مراتب بيشتر از تاثير دارونما در بيماران بود 

چراكه از هر 10 نفر يك نفر بهبود يافته بود.
ــال، در طول زمان دريافت  به عالوه بيماران حاضر در گروه درمانى فع

درمان دارويى، بالغ بر 5 كيلوگرم وزن كم كرده بودند.
در حال حاضر داروى تزريقى ليراگلوتيد براى درمان ديابت نوع 2 توليد 
و مصرف مى شود. بيمارى كبد چرب يك بيمارى بسيار جدى است كه 
در نهايت مى تواند منجر به نارسايى كامل كبد شده و فرد نياز به پيوند 
داشته باشد. معموال اين بيمارى را «قاتل خاموش» مى نامند چراكه فرد 
بدون داشتن هيچ گونه مشكل و عالئمى و فقط در مرحله حاد بيمارى 

متوجه آن مى شود.

طبق مطالعه اخير دانشمندان، سن افراد مانعى براى انجام فعاليت هاى 
بدنى سنگين در مدت زمانى طوالنى محسوب  نمى شود.

ــير دوچرخه سوارى 1700  ــنى 46 تا 71 سال، مس 6 مرد بين رده س
كيلومترى تور فرانسه را كه از كپنهاگ تا نورث كيپ بود را با دوچرخه 

طى كردند و محققان نيز در طول مسير آنها را تحت نظر داشتند.
ــاز  ــوخت و س ــن به اندازه 4/0 بار س ــه افراد مس ــان داد ك مطالعه نش
ــواران  ــوال دوچرخه س ــه معم ــد. در حالى ك ــرف نمودن ــه را مص پاي
ــه را مصرف  ــاز پاي ــوخت و س ــزان از س ــير 4/3 مي ــن مس ــادى اي ع

مى كنند.
ــن مى توانند به اندازه ورزشكاران  ــدند كه افراد مس محققان متوجه ش
حرفه اى حاضر در تور دوچرخه سوارى فرانسه انرژى مصرف كنند و اين 

بسيار تعجب آور است.
ــن در معرض اين نوع فعاليت  ــت كه افراد مس اين اولين مطالعه اى اس
ــن باال هم  ــنگين بدنى قرار مى گيرند. طبق اين مطالعه، حتى در س س

انرژى ما به اندازه دوره جوانى مصرف مى شود.

نايب رييس انجمن پزشكان عمومى كشور، تاكيد كرد: كارشناسان 
ــالمت در طول  ــد از برنامه هاى حوزه س معتقدند كه تنها 30 درص

برنامه پنجم توسعه محقق شده است.
دكتر عزت اهللا گل عليزاده ، اظهارداشت: كارشناسان معتقدند كه در 
طول برنامه چهارم توسعه تنها 20 درصد از برنامه هاى حوزه سالمت 
محقق شد كه اين سهم در برنامه پنجم به 30 درصد رسيده كه البته 

خوب نيست.
ــاى مصوب حوزه  ــيارى از برنامه ه ــد بر اينكه اجراى بس وى با تاكي
سالمت در طول برنامه پنجم بر زمين مانده است، گفت: برنامه نظام 
ارجاع و پزشك خانواده، سطح بندى خدمات، تجميع بيمه ها، تدوين 

راهنماهاى بالينى و...، به هر دليلى اجرا نشده اند.
ــد، دولت  ــته باش ــه داد: اگر برنامه ايرادى هم داش گل عليزاده ادام
موظف به اجراى آنها است و اگر الزم باشد، مى بايست آنها را اصالح 

و اجرا كند.
نايب رييس انجمن پزشكان عمومى كشور با اشاره به در پيش بودن 
انتخابات مجلس دهم، گفت: االن فرصت خوبى است كه برنامه هاى 
بر زمين مانده در حوزه سالمت را در تدوين برنامه ششم توسعه مورد 

توجه قرار داده و آنها را لحاظ كنيم.
ــه مقوله  ــد بيش از پيش ب ــس دهم باي ــر اينكه مجل وى با تاكيد ب
ــان دهد، تصريح  ــالمت، امنيت غذايى و محيط زيست توجه نش س
ــالمت ــد حوزه س ــس آتى، باي ــاى مجل ــى از دغدغه ه ــرد: يك ك

باشد.
ــك در  ــم 36 نفر پزش ــه در مجلس نه ــان اينك ــا بي ــزاده ب گل علي
كميسيون هاى مختلف حضور دارند، گفت: آن  دسته از آحاد جامعه 
ــد و توانمندى الزم براى  ــكى كه از مقبوليت بااليى  برخوردارن پزش
ــالمت را دارند، براى مجلس دهم  پشتيبانى از برنامه  هاى حوزه س
ــكالت در اجراى برنامه هاى حوزه  ــوند. زيرا، يكى از مش كانديدا  ش
سالمت،  خالءنظارتى است كه مى بايست در جهت اجراى مصوبات 

تقويت  شود.

تحقيق جديد نشان مى دهد؛

داروى ديابت به كمك بيماران كبد 

يك مطالعه جديد نشان مى دهد؛

سالخوردگى، مانع از انجام 
فعاليت هاى سنگين بدنى نيست

نايب رييس انجمن پزشكان عمومى:

70 درصد برنامه هاى حوزه سالمت 
محقق نشد

خشم يكى از قدرتمند ترين احساسات بشرى است كه 
ــتباه گرفته مى شود.  اغلب مواقع با احساسات ديگر اش
متأسفانه برداشت هاى نادرستى كه در مورد عصبانيت 
ــازنده ى زيادى منجر  ــار هاى غير س وجود دارد به رفت

مى شوند.
ــايى اين ــه شناس ــت ك ــه همين دليل اس ب
ــوء تفاهم ها و برطرف كردن آنها اهميت   س
زيادى پيدا مى كند. در ادامه مى توانيد 7 باور 

نادرست درباره ى خشم را از نظر بگذرانيد.
1- خشم، احساسى منفى است

ــاس  ــت و يك احس عصبانيت چيز بدى نيس
طبيعى و سالم است. در حقيقت بسيارى از 

چيز هايى كه مفيد تلقى مى شوند از همين 
عصبانيت سرچشمه مى گيرند.

ــاى اجتماعى  ــرى ه ــيارى از نابراب بس
ــاد قرار  ــانى مورد انتق ــط كس توس

ــود آنها  ــه از وج ــد ك ــه ان گرفت
خشمگين شده اند.

ــم  خش ــه  نمون ــراى  ب
مارتين لوتركينگ و جمع 
ــتان  كثيرى از سياهپوس

ــه  ب ــبت  نس ــكا  آمري
نابرابرى هاى اجتماعى آن دوران 

ــانى  ــتيابى به حقوق انس ــد براى دس باعث ش
خود دست به اعتراض بزنند. اين نمونه و بسيارى 
ــاس  ــان مى دهند احس ــر نش ــه هاى ديگ نمون

عصبانيت مى تواند به تغييرات مثبتى بينجامد.
2- خشم همان خشونت است

بسيارى از مردم متوجه تفاوت احساس خشم و رفتارهاى 
پرخاشگرانه نمى شوند. احساس عصبانيت طبيعى است 
ــگرانه خير. راه هاى سالم متعددى  اما رفتارهاى پرخاش
ــت و پنجه نرم كردن با عصبانيت هست كه به  براى دس

تهديد و خشونت متكى نيستند.
3- مديريت خشم نتيجه اى ندارد

ــم خود  افراد وقتى مهارت هاى الزم براى مديريت خش
ــات شان مى تواند در تمام  را نداشته باشند، اين احساس
ــود. بسيارى از  ــان دردسرساز ش حوزه هاى زندگى ش
ــائل كارى و مشكالت قانونى  دشوارى هاى روابط، مس

نتيجه ى ابراز احساس خشم به شكلى نادرست است.
ــى توانند ــم م ــك هاى مديريت خش ــا و تكني دوره ه

ــراد در كاهش  ــه به اف ــند ك ابزار هاى قدرتمندى باش
ــان هاى  ــد. درم ــك مى كنن ــاى عصبى كم فوران ه
ــائل مرتبط با خشم، درمان  شناختى-رفتارى براى مس

هاى مؤثرى تشخيص داده شده اند.

4- خشم تنها احساسى ذهنى است
حوزه ى درگيرى احساسى مثل خشم تنها به ذهن انسان 
ــود. آخرين بارى كه واقعا عصبانى بوده  محدود نمى ش
ــان قلب تان باال رفته،  ايد را به ياد بياوريد. احتماال ضرب
ــتهاى تان شروع به لرزيدن  صورت تان قرمز شده و دس
كرده اند. همه ى اينها نشان مى دهند عصبانيت واكنشى 
فيزيولوژيك بر مى انگيزد و همين واكنش است كه اغلب 
به افكار خشمگينانه و رفتار خشونت آميز منجر مى شود. 
آزاد كردن ذهن و بدن از اين احساسات و واكنش ها در 

كاهش فوران هاى يادشده نقشى كليدى ايفا مى كند.
5- خالى كردن عصبانيت آن را فرو مى نشاند

ــايل داخل اتاق و يا  مشت زدن به بالشت، خرد كرد وس
فرياد زدن، خشم درون تان را فرو نمى نشاند. در حقيقت 
ــان داده اند خالى كردن عصبانيت به اين  تحقيقات نش
ــكل نتيجه ى معكوس دارد. هرچه بيشتر عصبانيت  ش
خود را با خشونت خالى كنيد، احساس بدترى خواهيد 

داشت.
6- بى اعتنايى به خشـم باعث از بيـن رفتن آن 

مى شود
ــتى نيست. استفاده  سركوب كردن خشم نيز كار درس
ــتيصال، انكار احساس  ــاندن اس از خنده براى پوش
ــران براى  ــازه دادن به ديگ عصبانيت، و يا اج
ــب براى رسيدن به  ــتن رفتارى نامناس داش
احساس آرامش مى تواند احساس خشم شما 

را به سمت درون تان راهنمايى كند.
ــار خون گرفته تا  ــم فروخورده، از فش  در واقع خش
ــيارى از بيمارى هاى جسمى و  افسردگى، با بس

روحى مرتبط دانسته شده است.
7- مردان، عصبى تر از زنان هستند

ــان  ــتمر نش ــورت مس ــج به ص نتاي
ــان ميزان  ــردان و زن ــى دهند م م
ــه  ــم را تجرب ــانى از خش يكس
ــط آن را به  ــد، فق ــى كنن م
شيوه هاى متفاوتى بروز 

مى دهند.
 مردان در بروز احساس 
ــه رفتار  ــم خود ب خش
تهاجمى و ناگهانى تمايل 
بيشترى دارند و زنان معموالً به 
شيوه اى غير مستقيم، مثل بيرون راندن كسى از 

زندگى شان، از آن بهره مى گيرند.
شيوه هاى سالم مقابله با عصبانيت

بهترين شيوه براى دست و پنجه نرم كردن با 
خشم اين است كه راه سالمى براى بروز آن بيابيد. 
ــازنده مثل تغييرى  تبديل كردن عصبانيت به چيزى س

مثبت، بهترين راه غلبه بر خشم محسوب مى شود.
ــات خود را بروز  با اين حال پيش از آنكه بتوانيد احساس
ــاس خود داشته باشيد.  دهيد بايد درك درستى از احس
ــات مختلفى نظير درماندگى،  هنگام تجربه ى احساس
ــانه ها و عالئم هر  يأس و يا خشم مطلق، سعى كنيد نش
يك را شناسايى كنيد. به عالئم هشدار دهنده ى اوليه ى 
عصبانيت توجه خاص داشته باشيد. براى اينكه احساس 
ــطح انفجار متوقف  عصبانيت تان پيش از رسيدن به س
ــود خود را از موقعيتى كه در آن قرار داريد دور كنيد.  ش
ــد هم ذهن و  ــا تنفس عميق مى توان كمى پياده روى ي
ــما را آرام كند.وقتى آرامش خود را به دست  هم بدن ش
آورديد، براى حل فعاالنه ى مساله و باز كردن آن به شكلى 
ــازنده تر قدم هايى برداريد. باال بردن هوش هيجانى  س
مى تواند شما را از بيان حرف ها و انجام كارهايى كه ممكن 

است بعدا باعث پشيمانى تان شوند بازدارد.

7 تصـور نـادرست دربـاره عصبـانيت
خشم يكى از قدرتمند ترين احساسات بشرى است كه 
ــتباه گرفته مى شود.  اغلب مواقع با احساسات ديگر اش
متأسفانه برداشت هاى نادرستى كه در مورد عصبانيت 
ــازنده ى زيادى منجر  ــار هاى غير س وجود دارد به رفت

ــايى اين ــه شناس ــت ك ــه همين دليل اس ب
ــوء تفاهم ها و برطرف كردن آنها اهميت   س
7زيادى پيدا مى كند. در ادامه مى توانيد 7زيادى پيدا مى كند. در ادامه مى توانيد 7 باور 

نادرست درباره ى خشم را از نظر بگذرانيد.
- خشم، احساسى منفى است

ــاس  ــت و يك احس عصبانيت چيز بدى نيس
طبيعى و سالم است. در حقيقت بسيارى از 

چيز هايى كه مفيد تلقى مى شوند از همين 
عصبانيت سرچشمه مى گيرند.

ــاى اجتماعى  ــرى ه ــيارى از نابراب بس
ــاد قرار  ــانى مورد انتق ــط كس توس

ــود آنها  ــه از وج ــد ك ــه ان گرفت

نابرابرى هاى اجتماعى آن دوران 
ــانى  ــتيابى به حقوق انس ــد براى دس باعث ش

خود دست به اعتراض بزنند. اين نمونه و بسيارى 
ــاس  ــان مى دهند احس ــر نش ــه هاى ديگ نمون

عصبانيت مى تواند به تغييرات مثبتى بينجامد.

داشت.
6- بى اعتنايى به خشـم باعث از بيـن رفتن آن 

مى شود
ــتى نيست. استفاده  سركوب كردن خشم نيز كار درس
ــتيصال، انكار احساس  ــاندن اس از خنده براى پوش
ــران براى  ــازه دادن به ديگ عصبانيت، و يا اج
ــب براى رسيدن به  ــتن رفتارى نامناس داش
احساس آرامش مى تواند احساس خشم شما 

را به سمت درون تان راهنمايى كند.
ــار خون گرفته تا  ــم فروخورده، از فش  در واقع خش
ــيارى از بيمارى هاى جسمى و  افسردگى، با بس

روحى مرتبط دانسته شده است.
7- مردان، عصبى تر از زنان هستند

ــان  ــتمر نش ــورت مس ــج به ص نتاي
ــان ميزان  ــردان و زن ــى دهند م م
ــه  ــم را تجرب ــانى از خش يكس
ــط آن را به  ــد، فق ــى كنن م

تهاجمى و ناگهانى تمايل 
بيشترى دارند و زنان معموالً به 
شيوه اى غير مستقيم، مثل بيرون راندن كسى از 

زندگى شان، از آن بهره مى گيرند.
شيوه هاى سالم مقابله با عصبانيت

بهترين شيوه براى دست و پنجه نرم كردن با 

حصر وراثت
8/766 آقاى محمود رضا حاجى آدينه داراى شناسنامه شماره 4106 
به شرح دادخواست به كالسة 4467/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پروانه 
پيرمراديان بشناســنامه 319 در تاريخ 94/6/7 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
محمدرضا حاجى ادينه ش.ش 7018 (فرزند) 2- محمودرضا حاجى 
آدينه ش.ش 4106 (فرزند) 3- فرى نــاز حاجى آدينه ش.ش 51180 
(فرزند) 4- فرح ناز حاجى آدينه ش.ش 9 (فرزند) 5- عليرضا حاجى 
آدينه ش.ش 228 (فرزند) والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:22943 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/767 آقاى على حجارى دهقى داراى شناســنامه شــماره 727 به 
شرح دادخواست به كالســة 4475/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين 
حجارى دهقى بشناســنامه 1352 در تاريخ 94/6/14 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- علــى حجارى دهقــى ش.ش 727 (فرزنــد) 2- منيژه حجارى 
دهقى ش.ش 408 (فرزند) 3- زهره حجارى دهقى ش.ش 18 (فرزند) 
4- زهرا حجارى دهقى ش.ش 130 (فرزنــد) 5- مهرى ذوالفقارپور 
عاشــق آبادى ش.ش 92 (همســر) والغير. اينك با انجام تشــريفات
 مقدماتى درخواســت مزبــور را در يك نوبــت آگهى مــى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفى نزد او باشــد
 از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف:22947 شــعبه دهم حقوقى شــوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/768 آقاى على اكبر بابايى داراى شناســنامه شــماره 6 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4448/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فخرى فروغى 
ابرى بشناسنامه 1173 در تاريخ 94/3/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مجتبى 
بابائــى ش.ش 74 (فرزند) 2- منوچهر بابائــى بندارتى ش.ش 1408 
(فرزند) 3- مهدى بابائى بندارتى ش.ش 11 (فرزند) 4- مژگان بابائى 
بندارتــى ش.ش 61 (فرزند) 5- علــى اكبر بابائــى بندارتى ش.ش 6 
(همسر) 6- مجيد بابائى بندارتى ش.ش 1100007921 (فرزند) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف:22948 شــعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/769 آقاى رامين خمســهء داراى شناسنامه شــماره 427 به شرح 
دادخواست به كالسة 4446/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان منصور خمســهء 
بشناسنامه 630 در تاريخ 94/6/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رامين خسمهء 
ش.ش 427 (فرزند) 2- رضا خمسهء ش.ش 2865 (فرزند) 3- روزبه 
خمسهء ش.ش 1270611917 (فرزند) 4- مهرى نادرى خوراسگانى 
ش.ش 9 (همسر) 5- راشــين خمســهء ش.ش 794 (فرزند) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف:22949 شــعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/770 آقاى جهانبخش بليوند داراى شناسنامه شماره 983 به شرح 
دادخواست به كالسة 4450/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين بيلوند 
بشناسنامه 983 در تاريخ 93/12/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- جهانگير بليوند 
ش.ش 1060 (فرزنــد) 2- جهانبخــش بليونــد ش.ش 983 (فرزند) 
3- فاطمه بليوند ش.ش 7753 (فرزنــد) 4- مريم بليوند ش.ش 3037 
(فرزنــد) 5- مرضيه بليونــد ش.ش 1118 (فرزند) 6- ســميه بليوند 
ش.ش 11703 (فرزند) 7- منور بليوند ش.ش 392 (همســر) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف:22950 شــعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/771 آقاى سيد اسماعيل تبريزى دوز داراى شناسنامه شماره 200 
به شرح دادخواست به كالسة 4458/94 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه شفيعيان 
خرزوقى بشناسنامه 117 در تاريخ 94/4/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- ســيد 
اسماعيل تبريزى دوز ش.ش 200 (فرزند) 2- مهدى رفيعى دستجردى 
ش.ش 7694 (فرزند) 3- هادى رفيعى ش.ش 1414 (فرزند) 4- سميه 
رفيعى ش.ش 4985 (فرزند) 5- زهرا رفيعى دستجردى ش.ش 3993 
(فرزند) 6- ريحانه رفيعى دستجردى ش.ش 10827 (فرزند) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف:22951 شــعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/772 خانم ايران اعالئى داراى شناســنامه شــماره 382 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4463/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نصرت على ترابى 
بشناسنامه 19275 در تاريخ 1394/2/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- پروانه 
اعالئى ش.ش 32482 (دختر متوفى) 2- پروين اعالئى ش.ش 32510 
(دختر متوفى) 3- زهرا اعالئى ش.ش 1605 (دختر متوفى) 4- ايران 
اعالئى ش.ش 382 (دختر متوفى) 5- مرتضى اعالئى ش.ش 52416 
(پسر متوفى) 6- پوران اعالئى ش.ش 1375 (دختر متوفى) 7- صديقه 

اعالئى ش.ش 25888 (دختر متوفى) 8- عفت اعالئى ش.ش 854 (دختر 
متوفى) والغير.  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:22952 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

8/739 شماره:339/94  به موجب راى شماره666  تاريخ94/04/24 
حوزه8  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه حسن اســدى اجگردى به نشانى مجهول المكان  محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 34/000/000 ريال بعنوان اصل خواســته و 
220/000 ريال خســارت دادرســى وهزينه هاى نشــر آگهى و حق 
الوكاله وكيــل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير تاديــه از تاريخ 
سررسيد چكها به شماره 045144 -93/06/03 و 93/07/3-045145 
در حق خواهان  رســول نيلوفرى با وكالت فاطمه غفورى به نشانى 
اصفهان خ شمس آبادى نرسيده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله 
ط 3 واحد 313 و نيم عشــر حق االجرا در حق اجراى احكام. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع بــه اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجراى 
حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگــر مالى ندارد، 
صريحا اعالم نمايد.م الف: 23621 شعبه 8 مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/738 شماره:338/94  به موجب راى شماره679  تاريخ94/04/24 
حوزه8  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه حسن اســدى اجگردى به نشانى مجهول المكان  محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 47/500/000 ريال بعنوان اصل خواســته و 
240/000 ريال خسارت دادرسى وهزينه هاى نشر آگهى و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چكهــا بــه شــماره 045146 -93/08/03 و 969450-93/07/10 و 
969449 -93/6/10 در حق خواهان  رسول نيلوفرى با وكالت فاطمه 
غفورى به نشانى اصفهان خ شمس آبادى نرسيده به چهارراه قصر 
مجتمع قمرالدوله ط 3 واحد 313 و نيم عشر حق االجرا در حق اجراى 
احكام. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى 
ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 23620 شــعبه 8 مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/737 شــماره:337/94  به موجب راى شماره680 تاريخ94/04/24 
حوزه8  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه حسن اســدى اجگردى به نشانى مجهول المكان  محكوم 
اســت به  پرداخت مبلغ 37/500/000 ريال بعنوان اصل خواســته و 

210/000 ريال خسارت دادرسى وهزينه هاى نشر آگهى و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چكها بــه شــماره 969442 -93/06/30 و 969441-93/05/30 در 
حق خواهان  رســول نيلوفرى بــا وكالت فاطمه غفورى به نشــانى 
اصفهان خ شمس آبادى نرسيده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله 
ط 3 واحد 313 و نيم عشــر حق االجرا در حق اجراى احكام. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع بــه اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجراى 
حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگــر مالى ندارد، 
صريحا اعالم نمايد.م الف: 23619 شعبه 8 مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/736 شماره:345/94  به موجب راى شماره751  تاريخ94/04/31 
حوزه9 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
است محكوم عليه عليرضا پاكروان لنبانى فرزند محمدباقر به نشانى 
مجهول المكان  محكوم اســت به  پرداخت مبلــغ 40/000/000 ريال 
بعنوان اصل خواســته و 180/000 ريال خســارت دادرسى وهزينه 
هاى نشــر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ 94/01/30 تا زمان اجراى حكم در حق خواهان 
رســول نيلوفرى  اصفهانى به نشــانى: دهاقان خ امام خمينى كوچه 
شــهيد محمديان با وكالت فاطمه غفورى به نشانى اصفهان خ شمس 
آبادى نرســيده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدولــه ط 3 واحد 313 
و نيم عشــر حق االجرا در حق اجراى احكام. مــاده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء 
محكــوم بــه از آن ميســر باشــد و در صورتى كــه خــود را قادر 
به اجراى مفــاد اجرائيــه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبــور صورت 
جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگــر مالى ندارد، 
صريحا اعالم نمايد.م الف: 23614 شعبه 9 مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/749  آقاى حســن جعفرى داراى شناسنامه شــماره 10 به شرح 
دادخواســت به كالســة 94/ 4550 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه قاسمى 
كيچى بشناسنامه 10 در تاريخ 94/06/04 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-بهمن 
جعفــرى جبلــى ش ش 1314 فرزند 2- محمد جعفــرى جبلى ش ش 
10525 فرزند 3- عليرضا جعفرى جبلى ش ش 1566 فرزند 4- مهين 
جعفرى جبلى ش ش 2048 فرزند 5- حســن جعفــرى جبلى ش ش 
10 همسر 6- سكينه قاســمى كيچى ش ش 459 مادر والغير اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف: 23546شــعبه دهم حقوقى شــوراى حل 

اختالف اصفهان 
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دريچه

گردشگرى داستان تاريخى

گربه محبوب ناصرالدين شاه، ببرى خان، نامش يك اشتباه به معناى 
واقعى كلمه است. 

گربه اى پلنگى و ماده ! پس نه ببر بود و نه خان.
ــه امينه اقدس)  ــده خانم (ملقب ب ــه در اصل متعلق به زبي اين گرب
يكى از زنان حرم سراى ناصرالدين شاه بوده است. يكى از روزها كه 
ــته گربه دور ناصرالدين شاه مى چرخيده،  ــاه تب داش ناصرالدين ش
ــا آمده اش؛  ــاى تازه به دني ــور كردن بچه ه ــراى جمع و ج آن هم ب
ــانه بهبود شاه مى گيرد و  اما زبيده خانم از روى چاپلوسى اين را نش
از قضاى روزگار روز بعد تب ناصرالدين شاه خوب مى شود و همين 

ماجرا باعث عزيز شدن ببرى خان مى شود. 
گربه اى كه برايش تشريفات سلطنتى به جا مى آوردند.

ببرى خان و حواشى زندگى اش
ــود، همان  ــرادرزاده زبيده خانم ب ــوط به ب ببرى خان در اصل مرب

برادرزاده اى كه بعدا تبديل به مليجك محبوب شاه شد.
ــراف و  ــديم»، تكه كالمى بود كه آن روزها اش « ببرى خان هم نش
درباريان به خود مى گفتند؛ از بس ناصرالدين شاه به اين گربه عالقه 

فراوان داشت.
ــتار مخصوص  ــدى رحيم، پرس ــتور ناصرالدين شاه، مش بنابر دس
ــرد و به تفرج ــكه مى ك ــوار كالس ــر روز بايد س ــان او را ه ببرى خ

 مى برد. 
ــفره غذا مى خورد  ــاه سر س هر از گاهى ببرى خان با ناصرالدين ش

آن هم روزى يك دست جوجه كباب !
مردن ببرى خان

ــكه اى  ــود، آن را با كالس ببرى خان در جاجرود مريض احوال مى ش
ــى گربه تلف  ــود يابد؛ ول ــه بهب ــانند، بلك ــبه به دربار مى رس 8 اس
ــود. آن را در باغ دفن مى كنند و تا 10 روز جرات نمى كنند به  مى ش

ناصرالدين شاه چيزى بگويند. 
ــه خاطر اينكه  ــرا ب ــت كه زنان حرمس البته روايتى هم موجود اس
ــد، گربه  را  ــا توجه مى كنن ــاه بيش از آنان به گربه ه ناصرالدين ش

سر به نيست كردند.

ــمال دامغان در مسير راه دامغان چشمه على در 35 كيلومترى ش
ــتانه و كالته رودبار قرار  - كياسر- سارى و در ميان روستاهاى آس
دارد. اين چشمه كه آب شهر دامغان نيز از آن تامين مى شود، يكى 
از مناطق بسيار باصفاى دامغان است كه از زمان هاى قديم تفرجگاه 

فرمانروايان و سالطين بوده است.
 از آنجا كه ايالت قومس (استان سمنان) و شهر دامغان مورد توجه 
ــت آغامحمدخان و  ــاهان اوليه ايل قاجار بود، به همين جه پادش
ــمه على دامغان ساختمان هاى زيبايى  فتحعلى شاه قاجار در چش

بنا كردند.
ــود، عمارت قراولخانه  يكى از بناهايى كه در اين مكان ديده مى ش
است كه در قسمت جنوبى مجموعه چشمه على قرار دارد و از خشت 
ــان از معمارى دوره صفوى دارد. اين بنا در زمان  ساخته شده و نش
آغامحمد خان مورد استفاده بوده است. اين ساختمان بعدها با آجر 

مرمت شد.
ــران به اين دليل  ــاه قاجار به اين خطه از خاك اي عالقه فتحعلى ش

است كه دامغان در واقع زادگاه وى بوده است.
 فتحعلى شاه در مولود خانه دامغان ديده به جهان گشود و پس از به 

سلطنت رسيدن چندين بار به دامغان سفر كرد. 
ــر  ــرفت نادر ميرزا پس ــراى جلوگيرى از پيش ــه ب وى در زمانى ك
ــان مى رفت در اين مكان  شاهرخ نادرى در مشهد، به طرف خراس

توقف كرد و دستور ساخت اين عمارت را بدون فوت وقت داد. 
در مراجعت با مشاهده اين بنا، شعف و شادمانى وى را فرا مى گيرد 
ــعار زيبايى  ــمرده و اش ــت را غنيمت ش ــعراى وقت نيز فرص و ش
مى سرايند و حكاكان آنها را بر سنگ حك كرده و در عمارت نصب
ــته وقف نامه و تاريخ بناى عمارت و مسجد  ــنگ نوش  مى كنند.  س

چشمه على در دو سمت تاالر نصب گرديده است.
ــود چندين  ــته به دليل وج ــواهد تاريخى، در گذش ــه به ش با توج
ــمه» ــوالغ» يا «هزار چش ــه آن «عالى ب ــراى آب در اين باغ ب مج

 مى گفتند.

ــالمى ، اهل طوس بود . در آن وقت ، يعنى در  ــهير اس ــمند ش غزالى ، دانش
ــم آن ناحيه بود و  ــواد اعظ ــابور مركز و س ــم هجرى ، نيش حدود قرن پنج
ــراى تحصيل و  ــم در آن  نواحى ب ــالب عل ــد . ط ــوب مى ش دارالعلم محس
ــابور و  ــابور مى آمدند . غزالى نيز طبق  معمول به نيش درس خواندن به نيش
گرگان آمد ، و سال ها از محضر اساتيد و فضال با حرص و ولع زياد كسب فضل 
كرد و براى آن كه معلوماتش فراموش نشود ، و خوشه هايى كه چيده از دستش 
نرود ، آنها را مرتب مى نوشت و جزوه مى كرد .آن جزوه ها را كه محصول سال 
ــت بعد از سال ها ، عازم  ها زحمتش بود ، مثل جان شيرين دوست مى داش
بازگشت به وطن شد . جزوه ها را مرتب كرده در توبره اى پيچيد ، و با قافله به 
طرف وطن روانه شد .از قضا قافله با يك عده دزد و راهزن بر خورد . دزدان جلو 
قافله را گرفتند ، و آنچه مال و خواسته يافت مى شد ، يكى يكى جمع كردند.
نوبت به غزالى و اثاث غزالى رسيد . همين كه دست دزدان به طرف آن تو بره 
رفت ، غزالى شروع به التماس و زارى كرد ، و گفت : « غير از اين هر چه دارم 
ببريد و اين يكى را به من واگذاريد». دزدها خيال كردند كه حتما در داخل 
اين بسته متاع گران قيمتى است . بسته را باز كردند، جز مشتى كاغذ سياه 

شده چيزى نديدند . 
گفتند :  اين ها چيست و به چه درد مى خورد ؟ 

غزالى گفت :  هر چه هست به درد شما نمى خورد ، ولى به درد من مى خورد .
-  به چه درد تو مى خورد ؟

- اگر اين ها را از من بگيريد ، معلوماتم تباه مى شود ، و سال ها زحمتم در راه  
تحصيل علم به هدر مى رود . 

-  راستى معلومات تو همين است كه در اينجاست ؟ 
-  بلى . 

ــت ،  ــد ، آن علم نيس ــه و قابل دزديدن باش ــش توى بقچ -  علمى كه جاي
برو فكرى به حال خود بكن . 

ــيار غزالى داد .  ــتعد و هوش ــاده عاميانه ، تكانى به روحيه مس اين گفته س
او كه تا آن روز فقط فكر مى كرد كه طوطى وار از استاد بشنود و در دفاتر ضبط 

كند ، بعد از آن در فكر افتاد كه كوشش كند، تا مغز و دماغ خود را با 
ــتر فكر  و تحقيق كند ، و مطالب مفيد را در دفتر  تفكر پرورش دهد ، و بيش

ذهن خود بسپارد . 
غزالى مى گويد : من بهترين پندها را ، كه راهنماى زندگى فكرى من شد، از 

زبان يك دزد راهزن شنيدم . 

ببرى خان ؛

گربه محبوب ناصرالدين شاه

عمارت چشمه على غزالى و راهزنان 

در چنين روزى

هم پيمان شدن حضرات آيات 
به منظور نيل به مشروطه 

تشكيل « كميته دفاع ملي»
 در جريان جنگ جهاني اول

شهادت شهيد حسن رمضانى 
(1359ش)

انتشار عكس موسيونوژ بلژيكي مدير كل گمرك ايران با لباس روحانيت شيعه در 
مجلس لهو و لعب، خشم مردم متدين و علما را برانگيخت. در اين ميان، كوبنده ترين 
و موثرترين اعتراض از جانب سيد عبداهللا بهبهاني، عالم بزرگ تهران، مشاهده شد. 
مظفرالدين شاه در پي اعتراضات سهمناك بهبهاني، نامه اي به او نوشت و به برآوردن 
ــدن مردم و فروكش كردن هيجان هاي  خواسته هاي وي تعهد سپرد. اما با آرام ش
نخستين، اقدامي از سوي شاه قاجار در اين باره صورت نگرفت و اين بار، بهبهاني 
ــوري تازه ببخشد. براين اساس،  مصمم شد تا به همراهي ديگر علما، نهضت را ش
مقصود خود را با علماي نامدار و بزرگ تهران در ميان گذاشت كه در اين ميان تنها 
سيد محمد طباطبايي اظهار داشت كه به خاطر مشروطه، حاضر است بهبهاني را 
همراهي كند. آيت اهللا بهبهاني نيز همكاري طباطبايي را مغتنم شمرد و دوم آذر 
ــدند كه  1284ش به منزل طباطبايي رفت و پس از مذاكره، هم پيمان و متفق ش
در مبارزه عليه استبداد و ظلم حكومت تا رسيدن به هدف اصلي يعني مشروطه، 
از ياري يكديگر باز نايستند. اين نشست كه به پيمان « سيدين سنَدين»معروف 
ــد نهضت  ــروطيت اهميتي بس بزرگ يافت تا جايي كه رش ــد، در تاريخ مش ش
مشروطه خواهي را به آن دو بزرگوار دانسته اند. بهبهاني شخصيتي بي باك، شجاع 
و سرسخت بود و طباطبايي، عالمي متقي، پاك دامن، آگاه به علوم زمان و اوضاع 
سياسي جهان. در واقع، دو ويژگي ممتازي كه هر رهبر براي پيروزي نهضت بدان 
نيازمند است، يعني سازش ناپذيري و درايت، به وسيله اتحاد بهبهاني و طباطبايي 

حاصل شد و پيروزي هاي بعدي را ممكن ساخت تا به مشروطه دست يافت.

ــروي تا  ــران در جريان جنگ جهاني اول و پيش پس از تجاوز ارتش روس به اي
نواحي اطراف تهران و انحالل مجلس شوراي ملي، طبق هماهنگي به عمل آمده 
با احمد شاه قاجار، قرار بر اين شد كه شاه به طرف اصفهان حركت كند و پايتخت 
به آن شهر منتقل شود. اما پس از مذاكرات بسيار با نمايندگان روس و انگليس 
ــواي روس به پايتخت  ــيد كه ق ــاه تغيير كرد و به اطالع دربار رس نظر احمدش
ــس، روحانيان  ــده اي از نمايندگان مجل ــرد. در اين حال، ع حمله نخواهند ك
ــه قصد قم ترك كردند و در قم، كميته دفاع  بلندپايه و تجار تهران، پايتخت را ب
ــيس كردند. در اين حال فرمان جهاد عليه روس از طرف علما صادر  ملي را تاس
شد و هياتي مامور تدارك اسلحه شد. در همين ايام، قواي جنگي روسيه، شهر 
ساوه را تصرف كرده، به سمت قم پيشروي كردند. اعضاي كميته دفاع ملي كه 
ــرعت رهسپار اصفهان شدند و  قواي مهاجم را در پيش روي خود ديدند، به س
پس از چند روز توقف، به سمت كرمانشاه حركت كردند. قواي روسيه نيز پس 
ــغال كردند و براي مقابله با كميته  ــهرهاي قم و كاشان را اش ازتصرف ساوه، ش
ــاه، دولت موقتي تشكيل داد و به  راهي كرمانشاه شدند. اين كميته در كرمانش
جنگ روس ها رفت. پس از چندين درگيري بين قواي روس و انگليس با كميته 
دفاع ملي، اين كميته مجبور شد جاي خود را تغيير دهد و مدتي در قصر شيرين 
و موصل در عراق اقامت كرده، سرانجام به استانبول رفتند. اين كميته و دولت 
ــال بعد با نامي ديگر اعالم موجوديت كرد، اما سرانجام  موقت در ارديبهشت س

پس از پايان جنگ منحل شد.

ــتازاده اى پاك و بى آاليش بود كه در 23 دى ماه 1339ش  شهيد حسن رمضانى روس
ــود.  ــتى گش ــتان آران و بيدگل ديده به جهان هس ــتاى « ابوزيد» در شهرس در روس
ــدند و چشم به ساليان  كودك بود كه حضرت امام خمينى (رحمة اهللا عليه) تبعيد ش

نه چندان دور تر دوختند. 
وى دوران نوجوانى را پشت سر گذاشت و پس از اتمام دوران راهنمايى، هوش و استعداد 
خويش را در راه ترويج دين نهاد و در حوزه علميه مشغول به تحصيل گشت. در محضر 
ــه فراگيرى دروس  ــت اهللا العظمى يثربى» زانوى ادب زد و ب اديب فرزانه اى چون «آي

مذهبى مشغول شد. 
ــربازان امام خمينى (رحمه اهللا عليه) بزرگ شده و مشت هاى  ــال 1357ش، س در س
ــاط شاهنشاهى برچيده شد، از  گره كرده ايشان، پشت هر مستكبرى را مى لرزاند. بس
پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ديرى نگذشته بود كه دستان استكبار اين بار از آستين 
صدام بيرون شد و به مرزهاى ايران حمله آورد و آوردگاهى ديگر براى حماسه آوران و 

سربازان امام خمينى (رحمه اهللا عليه) به نام مقدس جبهه پديد آمد. 
رمضانى، درحالى كه پنج سال در حوزه علميه مشق علم و تهذيب كرده بود، بى درنگ 
روانه جبهه هاى نبرد حق عليه باطل شد تا آموزه هاى خويش در حوزه را در عمل تجربه 

كند. 
وى در دومين اعزام خويش در «سومار» ، با اثابت تركشى به سرش به شهادت رسيد. 
پيكر پاك شهيد حسن رمضانى چندى بعد در امام زاده عبداهللا عليه السالم در زادگاهش 

به خاك سپرده شد.

دكتر مجيد شهريارى در سال 1345 و در زنجان متولد شد . 
ايشان متاهل و داراى دو فرزند بودند .

شهيد مجيد شهريارى تحصيالت ابتدايى و دبيرستان را در 
زنجان ، دوره كارشناسى را در رشته مهندسى الكترونيك در 
ــال 1363 تا سال 1368)،  دانشگاه صنعتى امير كبير ( از س
ــى هسته اى در  ــى ارشد را در رشته مهندس دوره كارشناس
دانشگاه صنعتى شريف ( از سال 1369 تا سال 1371) و دوره 
دكترى در رشته مهندسى هسته اى را در دانشگاه امير كبير 
ــال 1372 تا 1377 ) گذارنده اند . بدين ترتيب ، ايشان  از س
ــالمى ايران  ــور جمهورى اس تمام تحصيالت خود را در كش
گذرانده اند . پس از فراغت از تحصيل در دانشگاه امير كبير به 
عنوان عضو هيات علمى مشغول به كار شدند . شروع به كار 
ايشان به عنوان عضو هيات علمى در دانشگاه شهيد بهشتى 
ــكده مهندسى هسته اى و  در تاريخ 1380/11/14 در دانش
در گروه آمورشى كاربرد پرتوها با مرتبه استاديارى پيمانى 
ــهريارى در تاريخ 1383/2/28 از مرتبه  بوده است . دكتر ش
ــى تغيير وضعيت داده و در  پيمانى به مرتبه رسمى آزمايش
ــال بعد از شروع به  تاريخ 1386/1/16 يعنى حدود چهار س
كار به مرتبه دانشيارى ارتقا پيدا كرد. در اين مرحله از ارتقاء، 
نمره كيفيت آموزشى ايشان در چهار سال تدريس در دوره 
ــت) و در امر پژوهش با چاپ  استاد يارى نمره 18/5 (از بيس
10 مقاله علمى پژوهشى در مجالت علمى بين المللى ، ارائه 
سخنرانى در 21 كنفرانس بين المللى ، راهنمايى و مشاوره 
ــد و راهنمايى 3 دانشجوى  ــجوى كارشناسى ارش 20 دانش

ــى با امتيازى باال به  دكترى و باالخره اجراى 5 طرح پژوهش
مرتبه دانشيارى ارتقاء پيدا كرد . ايشان از تاريخ 1388/2/8 
ــخ 1389/2/6  به  ــاس تصويب هيات مميزه در تاري و بر اس
ــال  ــتادى ارتقاء پيدا كرد . در واقع بعد از چهار س درجه اس
دوره دانشيارى و حدود هشت سال از زمان شروع به كار كه 
حداقل زمان الزم  براى ارتقاء به درجه استادى است، به اين 

مرتبه ارتقاء يافت.
نمره كيفيت تدريس ايشان در دوره دانشيارى 19/46 از 20 
بوده است . به عالوه، فقط از ماده 2 آئين نامه ارتقاء، 115/83 
ــب كردند . الزم به توضيح است كه براى ارتقاء به  امتياز كس
درجه استادى 115 امتياز كافى است كه با احتساب امتياز 
ــتادى ارتقاء يابند . جمع  همين ماده توانستند به مرتبه اس
ــتادى 169/79  ــان براى ارتقاء به مرتبه اس امتيازهاى ايش

بوده است . 
در دوره دانشيارى ، استاد راهنماى 17 دانشجوى كارشناسى 
ــوده و 21 مقاله تخصصى  ــجوى دكترى ب ــد و 5 دانش ارش
ــانده اند. همچنين  ــى به چاپ رس در مجالت علمى پژوهش
ــته  ــخنرانى در رش ــس بين المللى به ايراد س در 24 كنفران
ــن دوره مجرى ــد . باالخره در اي تخصصى خود پرداخته ان

ــرانجام اين دانشمند فرزانه  ــى بوده اند . وس  5 طرح پژوهش
ــتى ايران در  ــته اى دانشگاه شهيد بهش واستاد فيزيك هس
ــتى و  ــط رژيم صهيونيس تهران درتاريخ 8 آذر 1389 توس
باهمكارى اطالعاتى منافقين دريك عمليات تروريستى به 

درجه رفيع شهادت نائل شد.

كشف حجاب اجبارى رضا خان جزء خاطرات بسيار تلخ 
ايرانيان است كه در ذهن ها ماندگار شد. كشف حجاب 
ــاه قانونى را در ــاق افتاد كه رضا ش در ايران زمانى اتف

 17 دى 1314 به تاريخ ايران تصويب كرد كه به موجب 
آن، زنان و دختران ايرانى از استفاده از چادر، روبنده و 

روسرى منع شدند.
ــلطنت  ــى گويند، در دوره  س ــدوى كنى م آيت اهللا مه
ــاه، من كودك بودم و اقدامات ضد مذهبى او را  رضاش
ــاه با حجاب زنان مخالف  تا حدودى به ياد دارم. رضاش
بود و دستور كشف حجاب را در سراسر كشور حتى در 
ــتاها صادر كرده بود و در دهات ژاندارم ها  دهات و روس

مامور اجراى آن بودند.
ــه ياد دارم. در آن زمان  من حادثه  تلخى از اين دوران ب
من كودك بودم و هنوز به مدرسه نمى رفتم، روزى در 
منزل بودم، هم شيره اى دارم كه سه سال از من بزرگ تر 
است. از مكتب خانه به منزل مى آمد (در آن زمان مدرسه 
براى دخترها وجود نداشت) ديدم در حال گريه و زارى 
ــن ژاندارمرى  ــت، زيرا ماموري از مكتب خانه برمى گش

چادرش را پاره كرده بودند.
ــت سال بيشتر  ــن او خيلى كم بود شايد هفت، هش س
نداشت. خواهرم مى گفت: امنيه (آن وقت به ژاندارم ها، 
امنيه مى گفتند) در راه مرا ديد و چادرم را از سرم گرفت 
ــرم انداخت و گفت كه  و از وسط پاره كرد. بعد روى س
حاال همين جورى برو! خواهرم به خاطر اينكه به حفظ 
چادر و حجابش اهميت مى داد خيلى برايش ناگوار بود. 
پدرم هم خيلى ناراحت شد و گفت اين امنيه كجاست؟ 

برويم پيدايش كنيم كه بعد نمى دانم چه شد.

ــم ديدم  ــى كه من خودم به چش در هر  حال از جنايات
ــر زنان بود. حتى در  همين مساله  برداشتن چادر از س
روستايى مثل كن هم مزدوران رضاخان نمى گذاشتند 

زن ها چادر داشته باشند.
ــران فاصله  ــن در آن زمان با ته ــتاى ك از آنجا كه روس
ــت، زن ها آنجا خيلى مقيد بودند كه حجاب شان  داش
ــان  ــد، االن هم كنى هاى اصيل حجاب ش را حفظ كنن
ــد و معموال  ــى هم محفوظن ــت و خيل همان چادر اس
صورت شان را هم باز نمى كنند. در آن زمان زن ها براى 
ــا از منزل بيرون  ــان را حفظ كنند روزه اينكه چادرش
نمى آمدند و اگر مى خواستند به حمام و يا ديدن اقوام 
بروند شب ها مى رفتند. عالوه بر اين چون مى ديدند در 
شب نيز ممكن است مشكالتى پيدا شود خانه ها را به هم 
ارتباط داده و به يكديگر در باز كرده بودند كه آثار آن در 

همين منزلى كه ما االن در كن داريم هنوز باقى است.
ــه هم راه  ــاالى ده بود ب ــه در ب ــا حمامى ك ــا ت خانه ه
ــتند. واقعا اگر از نظر تاريخى بررسى شود كه اين  داش
ــود حادثه اى بوده كه  ــت معلوم مى ش درها براى چيس
ــه جاى درهاى  ــى نمى رفتند بلكه ب اينها از در معمول
معمولى از درهاى غير معمولى عبور و مرور مى كردند. 
اين آثار تاريخى به وضوح جنايات رژيم پهلوى را آشكار 

مى سازد.
ــكل  از كارهاى ديگر رضاخان [ترويج] لباس متحدالش
ــون و لباس بومى مردم بود. آنچه  و تغيير لباس روحاني
كه من شنيده ام اين بود كه پهلوى به بهانه ى اصالح در 
ــتور داد كه بايد در ميان  جامعه ى روحانيت و علما دس
 آنان تصفيه اى صورت گيرد چون هر فردى نبايد ملبس 

به اين لباس بشود.
ــاس را از علما  ــود كه ما مى خواهيم لب ظاهر امر اين نب
بگيريم و خلع لباس شان كنيم، بلكه اين طور مى گفتند 
ــوند  كه افرادى كه مى خواهند ملبس به اين لباس بش
بايد شرايطى داشته باشند، امتحان بدهند و قهرا آنهايى 
كه از عهده ى امتحان برمى آيند قبول شان كنند و آنها 
ــاس ندارند،  ــيدن لب كه از عهده  برنمى آيند حق پوش
ــتند به پوشيدن  آن وقت افرادى كه اجازه  اجتهاد داش

لباس مجاز بودند.
ــوم  ــه مرح ــنيديم ك ــا ش ــا م ــه بعده ــن رابط در اي
ــن اصفهانى ،كه مرجع  ــى سيدابوالحس آيت اهللا العظم
ــاس علما و  ــه خاطر حفظ لب ــان بودند ب تقليد آن زم
ــاد داده بودند كه  ــه خيلى ها اجازه ى اجته روحانيت ب
واقعا مجتهد نبودند. اما اين اقدام ايشان فقط به خاطر 
حفظ اساس و لباس روحانيت بود و تعدادى هم امتحان 
ــلك  ــى مى گرفتند و در س ــد و تصديق مدرس مى دادن
كاركنان دولت درآمدند. البته اين مساله را من شنيده ام 
چون در آن زمان كودك بودم، همچنين نقل كرده اند 
ــى روحانيون را به بهانه   كه عوامل رضاخان لباس برخ
اينكه با پارتى بازى توانسته اند لباس روحانيت را بپوشند 

درمى آوردند.
اگرچه پاره اى از اين افراد صالحيت پوشيدن اين لباس 
ــتند، ولى واقعيت اين است كه بسيارى از افراد  را نداش
صالح هم از پوشيدن اين لباس محروم شدند. حتى ما 
مى شنيديم كه پاسبان ها در خيابان قباى روحانى ها را 
ــكل  با چاقو پاره مى كردند، براى اينكه لباس متحدالش

ايجاد شود.

شهيد دكتر مجيد شهريارى

روايت آيت اهللا مهدوى كنى از كشف حجاب
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بیش��تر از گذشته کار خواهیم 
کرد تا رضایت شهروندان را جلب کنیم.

رضا امینی در برنامه هر هفته چند افتتاح و در حاش��یه افتتاح پروژه های 
فرهنگس��رای بانوان،  فرهنگسرای ملک الش��عرای بهار و زورخانه شهدای 
 رضای��ی در منطق��ه 8 ش��هرداری اصفهان با اش��اره ب��ه تدوی��ن برنامه 
اصفهان 1400 و بودجه بندی سال 95 اظهار کرد: در تدوین این برنامه ها 
پروژه هایی در مناطق مختلف شهرداری اصفهان با رویکرد محرومیت زدایی 
 تعریف می ش��ود ت��ا فاصله بی��ن مناطق برخ��وردار و مح��روم را کاهش

 دهد.
وی با بی��ان اینک��ه همزمان با کاه��ش فاصله بی��ن مناطق ش��هرداری، 
متوازن سازی بین محالت مناطق نیز در دستور کار است، بیان داشت: البته 
باید توجه داش��ته باش��یم که اجرای پروژه ها در مناطق محروم به معنای 

بی توجهی به مناطق برخوردار نخواهد بود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه پروژه های مناطق مختلف 
شهرداری در فصل تصویب بودجه برنامه ریزی می شود،  افزود: این پروژه ها 
در کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر اولویت بندی شده و برای 

اجرا از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار و اجرایی می شود.

 وی با بی��ان اینکه منطق��ه 8 ش��هرداری یک��ی از مناطقی ب��وده که در 
دستور کار شورای شهر و شهرداری برای اجرای پروژه های محرومیت زدایی 
است، بیان داشت: در این راستا سه پروژه فرهنگسرای بانوان،  فرهنگسرای 
ملک الش��عرای بهار و زورخانه ش��هدای رضایی در این منطقه با مشارکت 

بخش خصوصی به بهره برداری رسید.
امینی ب��ا بیان اینکه ه��ر محله باید ب��رای رفع نیازه��ای اجتماعی مردم 
غنی سازی شود، بیان داشت: از این رو باید با مشارکت شهروندان فضاهای 
جاذب فرهنگ��ی، اجتماعی و حتی المقدور اقتص��ادی را در محالت ایجاد 

کنیم تا از سفر به مرکز شهر کاسته شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بیش��تر از گذشته کار خواهیم 
 کرد تا رضایت ش��هروندان را جلب کنیم و از این رو باید افزایش مشارکت

 بخش خصوصی را برای اجرای پروژه های شهرداری داشته باشیم.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بس��یاری از پروژه های مح��الت با مش��ارکت 
بخ��ش خصوصی ب��ه بهره ب��رداری رس��یده اس��ت، ادام��ه داد: از این رو 
باید با اس��تفاده از ظرفیت های ملی، مش��ارکت مردم و س��رمایه گذاری 
 بخش خصوص��ی برای ارتق��ای زندگ��ی م��ردم و ش��هروندان اصفهانی 

گام برداریم.

خبر خبر 

 معاون به��ره برداری ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان اعالم ک��رد : حوزه 
بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان در سال 93 موفق به کسب رتبه 

برتر در میان شرکت های آب و فاضالب شهری کشور شد .
حسن غالمی با اشاره به کسب این موفقیت اعالم کرد : مهار تنش آبی 
تابستان یکی از عمده دالیل این موفقیت می باشد و به رغم تنش آبی در 

تابستان مردم کمتر با افت فشار و قطعی آب مواجه شدند .
وی به توس��عه زیرس��اخت های تله متری و تله کنترل در تأسیس��ات 
آبرسانی و شبکه توزیع استان اصفهان پرداخت و تصریح کرد : توسعه 
زیرس��اخت های تله متری و تله کنترل در تأسیسات آبرسانی و شبکه 
توزیع به منظور توزیع عادالنه آب صورت گرفت هم اکنون در 56 شهر 
و 300 روس��تایی که تحت پوشش طرح آبرس��انی اصفهان بزرگ قرار 
 دارند خطوط انتقال تصفیه خانه های آب ، ایستگاه های پمپاژ و مخازن 
تحت پوشش سیس��تم تله متری و تله کنترل قرار دارند همچنین در 
حال حاضر در 12 شهر استان سیستم هوشمند سازی شبکه توزیع آب 
اجرایی شد و اجرای این پروژه در مابقی شهرها در دستور کار قرار دارد 
که این عوامل بسیار مؤثر در کسب موفقیت حوزه بهره برداری بوده است 
.وی افزود : توسعه و تکمیل سامانه نجما ، بارگذاری اطالعات مشترکین، 
پایش فشار و کنترل شبکه در کلیه تأسیسات آبرسانی ، پایش کیفی و 
کمی آنالین شبکه توزیع و انتقال آب ، استفاده از آب های غیرمتعارف 
و آب چاه های متفرقه که مورد تأیید مراکز ذی صالح بوده ، بازس��ازی 
و ارتقای تأسیسات سازه ای ، الکترومکانیکال ، الکترونیکال در تصفیه 
خانه آب و فاضالب و ایستگاه های پمپاژ ، حمایت و استقرار از طرح های 
تحقیق و توسعه در تأسیس��ات آب و فاضالب توسط محققین خارجی 
و داخلی، اس��تفاده از انرژی های نو در تأسیسات آب و فاضالب، خرید 
و اس��تقرار تجهیزات تکمیلی فرایند لجن از جمله خری��د دکانترها و 
هوادهی عمقی ، تهیه و طراحی استقرار سیستم PM در بخش هایی از 
تأسیسات آب و فاضالب از دیگر عوامل مؤثر در کسب رتبه برتر شرکت 
آبفا اصفهان در میان دیگر شرکت های آب و فاضالب شهری در کشور 

محسوب می شود .

رییس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه همه 
مردم ایران بدانند که راهکار برون رفت از این شرایط، توجه به تولید 
داخل است، گفت: مس��ووالن باید قوانین را به س��ود تولید داخل 

اصالح کنند.
مس��عود گلش��یرازی با اش��اره به اهمیت توجه به موض��وع تولید 
 داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بر اس��اس سیاست های

اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: متأس��فانه در حال حاضر در کشور و 
در اصفهان به عنوان قطب صنعتی کش��ور دچار عارضه ای در تولید 
خود هس��تیم و صنایع ما با ظرفیتی پایین تر از ظرفیت اسمی خود 

کار می کنند.
وی افزود: این موضوع چند دلیل دارد که شاید مهم ترین دلیل آن، 
فرهنگ مصرف کنن��ده به دلیل قدمت تاریخی، درب��اره بهتر بودن 
کاالها و برندهای خارجی نس��بت به برندهای داخلی است و برای 
اصالح این پدیده، در حوزه های مختلف چن��د کار باید مورد توجه 

قرار گیرد.
رییس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی اصفه��ان درباره ضرورت 
 افزای��ش کیفی س��ازی تولیدات داخل��ی گف��ت: تولیدکنندگان و 
صاحبان برند ما باید تولید کاالی کیفی را از اهم برنامه های خود قرار 
دهند و در سوی دیگر، در بخش جامعه مصرف کنندگان بدانند که با 
مصرف کاالهای داخلی، سبب رونق اقتصادی کشور می شود و این 

موضوع به سود خود آنها و نسل آنها خواهد بود.
وی بیان کرد: گام سوم نیز در حوزه قانون گذاری است اما متأسفانه 
در حال حاض��ر قوانین ما به گونه ای اس��ت که ب��ه نفع محصوالت 
خارجی است.گلش��یرازی با بیان اینکه در حال حاض��ر با توجه به 
قوانین، افراد ش��اغل در حوزه واردات ش��رایط خوبی دارند، گفت: 
در این زمینه شبکه توزیع به دلیل منافع بیشتری که توزیع کاالی 
خارجی دارد و عدم نظارت دستگاه های نظارتی به سمت این موضوع 
پیش رفته است. متأسفانه دستگاه های نظارتی تولید داخلی را مورد 
نظارت ق��رار می دهند و تولی��د خارجی را از ش��مول نظارت خارج 

کرده اند.
وی افزود: همچنین اخذ مالیات از تولی��د داخل و عدم اخذ مالیات 
ارزش افزوده از تولید وارداتی در شبکه توزیع، سبب شده که عمال 
شبکه توزیع به عنوان یکی از عوامل موثر در رجحان تولیدات خارجی 
بر تولید، موثر باشند اما در این حوزه باید اتفاقات مهمی صورت گیرد 
و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی مورد توجه مس��ووالن نظام قرار 
بگیرد.رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه 
همه مردم ایران بدانند که راهکار برون رفت از این شرایط، توجه به 
تولید داخل است، افزود: مسووالن باید قوانین را به سود تولید داخل 

بگردانند تا اتفاقات صورت گیرد.

برای اولین بار صورت گرفت :
 کس�ب رتبه برتر حوزه به�ره برداری 

آبفا اصفهان 

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان ؛
قوانین باید به سود تولیدکنندگان 

داخلی اصالح شود

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: تنها 
با اجرای برون سپاری استعالمات خدمات شهرسازی، 
70 درص��د مراجع��ات مردمی به ش��هرداری کاهش 

می یابد.
س��ید جمال الدی��ن صمصام ش��ریعت در گردهمایی 
برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری اصفهان که 
با حضور معاون استاندار اصفهان، تنی چند از اعضای 
شورای اسالمی شهر و شهرداران و معاونان شهرسازی 
مناطق برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برون سپاری، 
ش��فافیت، س��رعت عمل و تس��هیل در فرآیندهای 
شهرسازی است.وی افزود: در س��ال های گذشته نیز 
موضوع برون سپاری مطرح بوده اما به دلیل اینکه بستر 
الزم برای آن فراهم نبود، ش��هرداری اصفهان در حال 
انعقاد قرارداد برای فراهم کردن بسترهای نرم افزاری 

الزم برای برون سپاری و شهرسازی الکترونیک است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح 
کرد: در شورای اسالمی ش��هر نیز کلیات این قرارداد 
تصویب ش��ده و امیدواریم با همکاری اعضای شورا و 
سایر دست اندرکاران، از این پس نیز همچون گذشته 
شاهد پیش��رفت مناس��ب در مباحث برون سپاری و 
رضایت شهروندان باش��یم.وی با اشاره به اینکه شروع 
مجدد برون سپاری از استعالمات آغاز شده و به زودی 
به همه مناطق تس��ری پیدا خواهد کرد، افزود: تنها با 
برون سپاری استعالمات، 70 درصد مراجعات مردمی 
به ش��هرداری کاهش خواهد یافت.صمصام ش��ریعت 
با بیان اهمیت کار دفاتر پیش��خوان و لزوم بهره گیری 

از افراد با تجربه در این دفات��ر نیز گفت: باید بر مبنای 
موازین قانونی، حقوق قانونی کارکنان دفاتر پیشخوان 

و خدمات الکترونیک پرداخت شود.
ش�هرداری اصفهان یک دس�تگاه مقتدر، 

خدوم و توانمند است
معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی اس��تاندار و 
رییس هی��ات مدیره انجمن صنفی دفاتر پیش��خوان 
نیز با اشاره به جانفش��انی های مردم در تمامی مراحل 
انقالب اظهار داش��ت: مردم ِدین خ��ود را ادا کردند و 
هم اکنون مس��ووالن باید وظیفه خ��ود را به بهترین 
نحو انجام دهند.حسین سیستانی افزود: خوشبختانه 
شهرداری اصفهان یک دستگاه مقتدر، خدوم، توانمند 
و دارای ظرفیت های فراوان برای انجام کارهای نوین و 
درخشان است.وی با بیان اینکه توسعه الکترونیک یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر اس��ت، بیان کرد: امیدواریم با 
تفویض برخی اختیارات شهرداری به دفاتر پیشخوان و 
خدمات الکترونیک، فرصت های بیشتری برای خدمت 

به مردم فراهم شود.
برون س�پاری خدم�ات ش�هرداری نیاز به 

زیرساخت  دارد
رییس کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان نیز در ادامه این مراسم گفت: 
از آغاز کار دوره چهارم ش��ورای اس��المی شهر، یکی 
از مباحث حائ��ز اهمیت ب��رای اعضای ش��ورا، بحث 
 برون سپاری بود چرا که نظام جمهوری اسالمی هر جا

از ظرفیت مردمی و بخش خصوصی اس��تفاده کرده، 

کارها با دقت و کیفیت بیشتری پیش رفته و سیستم 
عمومی با چابکی و چاالکی جلو رفته است.

عبدالرس��ول جان نثاری با بیان اینکه برون سپاری نیز 
همچون سایر امور به زیرساخت هایی نیاز دارد، تصریح 
کرد: فراهم کردن این زیرس��اخت ها در دو حوزه کلی 
قوانی��ن و زیرس��اخت های الکترونیک��ی طبقه بندی 
می شود که در خصوص قوانین متاسفانه موارد موازی 
زیادی وجود دارد که باید با تنظیم وحدت رویه هایی 
همچون پای��ان کار، آتش نش��انی و ص��دور پروانه از 
موازی کاری پرهیز شود و ضوابط و فرآیندهای واحدی 
در س��طح مناطق، مبنای عمل قرار گی��رد.وی افزود: 
در رابطه با زیرس��اخت های الکترونیکی، خوشبختانه 
شهرداری اصفهان اقدامات مهم و قابل توجهی انجام 
داده ک��ه امیدواریم با تکمی��ل این اقدام��ات و ایجاد 
پیوندهای الکترونیک بین س��ایر نهادها و ارگان های 
ذی ربط از جمله راه و شهرس��ازی، جهاد کش��اورزی 
و میراث فرهنگی ش��اهد افزایش س��رعت و دقت در 
پاسخگویی به مراجعان و شهروندان از طریق سیستم 
مکانیزه یکپارچه باش��یم.رییس کمیسیون معماری، 
شهرسازی و عمران شورای اسالمی شهر اصفهان ابراز 
امیدواری کرد آیین نامه جامع بازنگری ش��ده جهت 
نقشه راه برون سپاری توسط ش��هرداری تهیه و برای 
تصویب به ش��ورا ارائه ش��ود.وی همچنین خواستار 
رفع مش��کل ناهماهنگی در میزان و نح��وه پرداخت 
حق الزحمه کارکنان و پرسنل شهرسازی دفاتر خدمات 

الکترونیک شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد؛

توقیف یک تن تریاک، حشیش و مرفین در اصفهان
سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان به دنبال احیای ورزش های باستانی است
سرپرست س��ازمان فرهنگی ورزشی ش��هرداری اصفهان گفت: 
س��ازمان ورزش ش��هرداری اصفهان در راس��تای احیا و توسعه 

ورزش های کهن و باستانی در محالت شهر گام برمی دارد.
مسعود انصاری مهر با اشاره به افتتاح زورخانه شهدای رضایی در 
محله کوجان اصفهان اظهار کرد: ورزش  باستانی جزو رشته های 
کهن و میراثی کش��ور به حس��اب می آید و اصفهان هم به عنوان 

پایتخت ورزش  زورخانه ای در جهان شناخته شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان ورزش شهرداری در راستای توسعه 
ورزش های کهن و باس��تانی گام برمی دارد، اف��زود: ورزش هایی 
همچون کشتی، وزنه برداری و چوگان که اولین زمین این ورزش 
در میدان نقش جهان قرار داش��ته، جزو رشته های ورزشی کهن 
و باستانی هس��تند که سازمان ورزش برای توس��عه آنها در شهر 
برنامه دارد.انصاری مهر در ادامه سیاس��ت های س��ازمان ورزش 
ش��هرداری اصفهان را برش��مرد و بیان داشت:برگش��تن به ذات 
ورزش های باستانی کشور و بردن و نهادینه کردن آن در محالت 
و خانواده ها جزو سیاس��ت های مهم و در حال پیگیری س��ازمان 

ورزش شهرداری اصفهان است.
وی تاکی��د ک��رد: س��ازمان ورزش ش��هرداری به ج��ای برپایی 
همایش های پرهزینه و آنچنان��ی، در صدد بردن ورزش در درون 
خانواده ها، راه اندازی بازیکده ه��ای محالت و برگزاری بازی های 

بومی و محلی است.
 مشاورش��هرداراصفهان ب��ا تاکید ب��ر اینکه بس��یاری از اقدامات 

انجام شده شهرداری در حوزه ورزش جزو وظایف این نهاد نبوده 
بلکه شهرداری خود را درگیر آنها کرده اس��ت، ادامه داد: ورزش 
دارای چهار حوزه آموزشی، قهرمانی، حرفه ای و همگانی است که 
از این حوزه ها، رونق ورزش همگانی جزو وظایف شهرداری ها به 
 حساب می آید و در این زمینه شهرداری اصفهان با تعامل خوب با 
هیات ورزش های همگانی استان، به سمت توسعه این ورزش در 
شهر پیش رفته است.وی با اشاره به احداث زورخانه ها در محالت 
اصفهان و احیای ورزش های پهلوانی و باستانی افزود: امیدواریم با 
ساخت این زورخانه ها در اصفهان هم جوانان جذب ورزش شوند 

و هم شیوه پهلوانی را تقویت کنیم.

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر در 24 ساعت گذشته 2 باند قاچاق مواد مخدر منهدم 

و یک تن تریاک، حشیش و مرفین را توقیف کردند.
س��ردار عبدالرضا آقاخانی در زمینه کشف مواد مخدر در اصفهان 
اظهار داش��ت: در ادامه طرح ها و ماموریت های مقابله با باندهای 
قاچاق مواد مخ��در ، ماموران پلی��س مبارزه با م��واد مخدر این 
فرمانده��ی از ورود یک محموله ب��زرگ مواد افیونی به اس��تان 
اصفهان مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در ادامه یک دستگاه تریلر که در پوشش حمل بار خرما 
قصد انتقال مواد مخدر از اس��تان های جنوبی به سمت تهران  را 

داشت شناسایی و توسط ماموران متوقف شد.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان بیان کرد: دراین عملیات چهار 
 متهم متواری و تحت تعقیب اس��تان فارس ک��ه با مجروح کردن

 2 نفر از ماموران قصد فرار داش��تند ، دس��تگیر و در  بازرس��ی از 
خودرو مقدار 350 کیلوگرم مرفین و 550 کیلوگرم تریاک و یک 

قبضه کلت کمری با 13 تیر جنگی کشف شد.
وی تصری��ح ک��رد: 100 کیلوگرم حش��یش در بازرس��ی از یک 
دس��تگاه خودروی تریلر در عملیاتی دیگر توسط ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان کش��ف شد.سردار آقاخانی 
با اش��اره به انهدام 2 باند مواد مخ��در و دس��تگیری 7 نفر در 2 
عملیات صورت گرفت��ه، گفت: در مجموع ای��ن 2عملیات مقدار 
یک تن تریاک، مرفین و حش��یش کشف و 2 دس��تگاه خودروی 

تریلر توقی��ف و متهمان ک��ه همگ��ی از قاچاقچی��ان حرفه ای ، 
سابقه دار و تحت تعقیب بودند دس��تگیر و تحویل مراجع قضایی 
 ش��دند.وی خاطرنش��ان کرد: از ابتدای س��ال تا کن��ون 25 تن 
مواد مخدر توسط ماموران این فرماندهی کشف شده که این مقدار 
 کشفیات 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته

 است.
فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان ب��ا بی��ان اینک��ه فعالیت 
توزیع کنندگان مواد مخدر و معت��ادان در محالت دغدغه اصلی 
مردم بوده، از اجرای طرح تش��دید برخورد با خرده فروشان مواد 
مخدر و معتادان ولگرد و کارتن خواب خبر داد و اظهار داشت: چند 
نقطه آلوده در شهرستان اصفهان شناسایی و نسبت به پاک سازی 

آنها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به همکاری بهزیستی و ش��ورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر با پلیس استان اصفهان در زمینه پیشگیری و مبارزه 
با مواد مخدر بیان کرد: دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر در 
8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش 

داشت.
س��ردار آقاخانی گفت: در کنار مقابله جدی ب��ا باندهای قاچاق 
مواد مخدر توج��ه و تمرکز ویژه ای  بر روی مقابل��ه با توزیع مواد 
در محالت نیز در دس��تور کار این فرماندهی قرار دارد و امیدوار 
هستیم تا پایان س��ال به موفقیت های خوبی در این زمینه دست 

پیداکنیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

استعـالمـات
 شهـرداری اصفهـان
برون  سپاری می  شود

رییس شورای شهر اصفهان:

برای جلب رضایت شه�روندان 

بیشتر از گذشته ک�ار می کنیم
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ــى در اين ديدار  ــپوليس گفت: مهدى طارم ــوت تيم فوتبال پرس پيشكس
مى توانست با زدن 3-4 گل خيال خود را بابت آقاى گلى راحت كند.

ــپوليس مقابل  ــك بر صفر پرس ــى، در خصوص پيروزى ي ناصر محمدخان
ــپوليس اين بازى را برد اما مى توانست به  استقالل اهواز اظهار داشت: پرس
راحتى 4 گل ديگر به ثمر برساند. مهدى طارمى با زدن تعداد گل هاى باالتر 
ــاى گلى راحت كند و از  ــت خيال خود را از لحاظ آق در اين ديدار مى توانس

رقبايش فاصله بگيرد.
ــم او را به خوبى  ــرد و هافبك ها ه ــى جاگيرى مى ك ــه داد: او خوب وى ادام
تغذيه مى كردند اما او خودش در ضربات پايانى دقت نمى كرد و فرصت ها را از 

دست مى داد. احمدزاده و عاليشاه هم دو موقعيت خوبى داشتند.
ــع در فوتبال ــچ موق ــك گل هي ــد كرد: ي ــپوليس تاكي ــوت پرس پيشكس
ــه احتمال دارد  ــت چرا ك ــكننده اس ــت و ش  تضمين كننده پيروزى نيس
ــان به وجود  ــه بين بازيكن ــوردى در محوطه جريم ــق پايانى برخ در دقاي
ــود  ــن موضوع باعث مى ش ــد. اي ــف بتواند به گل برس ــا تيم حري بيايد و ي
ــى راحت  ــى كه خيل ــد در حال ــال كنن ــترس كار را دنب ــا اس ــواداران ب ه
ــند.محمدخانى در  ــروزى برس ــاال به پي ــتند با تعداد گل هاى ب مى توانس
ــان  ــرخ پوش ــط س ــا توس ــت دادن فرصت ه ــت از دس ــه عل ــورد اينك م
ــده تا اين اتفاق  ــتگى مهدى طارمى باعث ش ــايد خس ــت، گفت: ش چيس
ــت. بايد بازيكنان ــم در اين موضوع مؤثر اس رخ دهد. كم دقتى بازيكنان ه
ــت آمده ــد از فرصت هاى به دس ــاى آينده بتوانن ــت كنند تا در بازى ه  دق

استفاده كنند.

طارمى مى توانست تاريخ ساز شود

ــمى ــهر در اولين بازى رس ــگاه فوالدش ــاعد چمن ورزش كيفيت نامس
 ايگور اشتيماس به عنوان سرمربى سپاهان كامال به چشم مى آمد.

ــابقه سپاهان و راه آهن از مرحله   به فاصله پنج روز پس از برگزارى مس
ــه اى فوتبال  ــاز تعطيالت دوهفت ــام حذفى و آغ ــك چهارم نهايى ج ي
ــگاه  ــمى باش ــايت رس ــگاهى ايران يك خبر مهم روى خروجى س باش
ــح و ضرب االجلى مديرعامل  ــتور صري ــن قرار گرفت كه از دس ذوب آه

باشگاه براى ترميم زمين چمن ورزشگاه فوالدشهر حكايت داشت.
ــابقات 50 درصد از  ــق اين خبر قرار بود تا هم زمان با تعطيلى مس طب
ــگاه ترميم و تعويض  ــتفاده از خزانه چمن اين ورزش زمين چمن با اس
ــود و زمين فوالدشهر از طريق غلطك زنى، هوادهى و تغذيه مناسب  ش
شرايط بهترى پيدا كند تا اين ورزشگاه در ادامه فصل آمادگى بيشترى 

براى پذيرايى از ديدارهاى دو تيم اصفهانى داشته باشد.
در روزى كه خود ذوب آهن در قم با صبا بازى داشت، ديدار سپاهان و 
نفت بهانه اى شد تا ورزشگاه فوالدشهر پس از 15 روز مجددا در معرض 
ــر كه كيفيت زمين  ــرد. اما برخالف تصور در ظاه ــد عموم قرار بگي دي
ــيد  ــده بود به نظر هم نمى رس اگر در قياس با قبل از تعطيالت بدتر نش
ــايد درباره كيفيت واقعى چمن  ــرايط بهترى پيدا كرده باشد. ش كه ش
ــر كنند كه روى آن  ــپاهان و نفت اظهارنظ ــد كه بازيكنان س بهتر باش
بازى كردند اما دست كم رنگ و روى چمن فوالدشهر كه نشان نمى داد 
ــته باشد. با اين اوصاف، بايد گفت  ــاعدى داش اين زمين حال و روز مس
ــگاه ذوب آهن براى آبرومندانه كردن وضعيت چمن  كه تالش هاى باش
ــت. البته كه ترميم  ــگاه فوالدشهر چندان موفقيت آميز نبوده اس ورزش
ــب خيلى طوالنى تر و  ــى اين زمين به يك وقفه به مرات ــى و اساس واقع
چندماهه نياز دارد اما ظاهرا همين تالش مقطعى نيز نتيجه مورد نظر 

را در پى نداشته است.
ــدر ناموفق از آب در  ــهر آنق ــگاه فوالدش تالش براى بهبود چمن ورزش
ــوع كيفيت بد آن در  ــتن اين موض ــد كه اتفاقا و بدون در نظر داش آم
همان نگاه اول كامال نمود داشت. وضعيت نامناسب چمن در روزى كه 
ايگور اشتيماس براى اولين بار حضور روى نيمكت سپاهان را به عنوان 
ــرمربى اين تيم تجربه مى كرد بيشتر به چشم مى آمد به خصوص كه  س
ــپاهان كامال هيجان زده به نظر  ــن مربى كروات از انعقاد قرارداد با س اي
ــر بزرگى اين تيم و  ــته به دفعات متعدد ب ــيد و طى هفته گذش مى رس
شناخته شده بودنش در كرواسى و عرصه بين المللى تأكيد كرده بود. 

با اين حال، واقعيت تلخى كه چمن ناهموار و رنگ و رو رفته فوالدشهر 
ــپاهان و نفت يادآورى  ــابقه س با زبان بى زبانى اما به صراحت ضمن مس
مى كرد اين بود كه تيم بزرگ مورد اشاره اشتيماس حتى يك ورزشگاه 
ــابقات رسمى خود ندارد و به ناچار بايد  اختصاصى براى ميزبانى از مس
ــهرى اجاره كند كه در آن واحد ميزبان  ــگاه همش ــهر را از باش فوالدش

مسابقات ذوب آهن هم هست.
ــترك هر دو تيم ليگ برترى اصفهان از فوالدشهر چنان  ــتفاده مش اس
فشار مضاعفى را به چمن اين ورزشگاه وارد مى كند كه نتيجه آن حتى 
ــف  ــاهده بوده و تأس از پاى گيرنده هاى تلويزيونى هم به عينه قابل مش

هر بيننده اى را در پى دارد.

ــود را ــاى تاريخ خ ــت ه ــن شكس ــخ تري ــى از تل ــد يك ــال مادري رئ
ــاى الليگا در  ــه دوازدهم رقابت ه ــن تيم در هفت ــت آورد. اي ــه دس  ب
ــه دور از انتظار ــى كرد و با نتيج ــلونا پذيراي ــانتياگو برنابئو از بارس س

ــت داد. بازيكنان  ــه شكس ــن ب ــر حريف خود ت ــر براب ــر صف ــار ب  چه
ــيار ناراحت هستند و دوست دارند كه  ــت بس رئال مادريد از اين شكس

شب تلخ برنابئو را خيلى سريع فراموش كنند.
راموس: بايد خيلى سريع اين بازى را فراموش كرد

ــط حمله خطرناك  ــختى را برابر خ ــب س كاپيتان رئال مادريد كه ش
بارسلونا پشت سر گذاشت بعد از پايان بازى گفت: نمى خواهم شخص 
ــت معرفى كنم. وقتى تيم بد ظاهر مى شود  خاصى را دليل اين شكس
بايد اتحاد خود را از دست ندهيم. بايد اين ديدار تلخ را فراموش كنيم 
ــت نيست كه يك بازيكن  و به آينده فكر كنيم. همه تيم بد بود و درس
ــت.او ادامه داد: ايمان نداشتن به  ــوول اين شكست دانس خاص را مس
ــت كه به مربى و  ــت. االن زمان آن اس ــى مربى تيم احمقانه اس تواناي
رييس باشگاه خود بيشتر ايمان داشته باشيم. شب خوبى را پشت سر 
ــتم و بايد اعتراف كنيم كه اشتباه هات زيادى داشتيم. بارسلونا  نگذاش
ــت و نشان داد كه تيم خوبى است. به  بازى بزرگى را به نمايش گذاش
ــان حريف اجازه داديم تا به راحتى بازى كنند و روى دروازه ما  بازيكن
ــيار خوبى را به نمايش گذاشتند. شب  خطر ايجاد كنند. آنها بازى بس

تلخى را پشت سرگذاشتيم و بايد سريع آن را فراموش كنيم.
ــه فلورنتينو پرس و  ــان درباره اعتراض هواداران رئال ب ــوس در پاي رام
ــن بازيكن تيم را هم  ــواداران حتى بزرگ تري ــل بنيتس گفت: ه رافائ
ــنى به هنگام عملكرد  ــخ روش هوو مى كنند، چرا كه آنها به دنبال پاس

ضعيف تيم هستند.
مارسلو: از هواداران عذرخواهى مى كنيم

ــان خوب رئال در ديدار  ــن برزيلى كه يكى از معدود بازيكن اين بازيك
ــفانه نتوانستيم بازى  ــلونا بود بعد از پايان بازى گفت: متاس برابر بارس
ــى را به خوبى اجرا  ــتورات كادر فن ــى را به نمايش گذاريم و دس خوب
ــتباه هاى  ــريع تر فراموش كنيم و اش كنيم. بايد اين بازى را هرچه س
ــم.او ادامه داد: هواداران بازى  ــود را در ديدارهاى آينده برطرف كني خ
بهترى را از ما انتظار داشتند و از همه آنها عذرخواهى مى كنيم. نهايت 
تالش خود را به كار مى گيريم تا در بازى هاى آينده بهتر ظاهر شويم. 
ــتن توپ و ميدان است و اين نوع  ــبك بازى بارسلونا در اختيار داش س

سبك بازى باعث شد تا ما از جريان بازى خارج شويم.
مودريچ: اين نخستين بازى بد ما نيست

ــه واكنش  ــازى اين گون ــد از پايان ب ــال مادريد بع ــتاره كروات رئ س
ــان داد: شكست سنگين و تلخى بود و همه ما احساس بدى داريم.  نش
ــويم. بايد در  ــن اندازه ضعيف ظاهر ش ــتيم كه تا اي ــال انتظار نداش اص
ديدارهاى آينده اشتباه هاى خود را برطرف كنيم. شور و هيجان الزم را 
داشتيم اما به عنوان يك تيم خوب نبوديم. بازيكنان بارسلونا بر عكس 
ــته پيروزى هم  ــتند و شايس ما بازى گروهى خوب را به نمايش گذاش

بودند.
ــه داد: به راحتى به حريف اجازه مى داديم كه در فضاها حركت  او ادام
و موقعيت سازى كنند. اين براى نخستين بار نيست كه رئال بد ظاهر 
مى شود و اميدوارم كه براى آخرين بار باشد كه تا اين اندازه بد ظاهر 

مى شويم. هواداران حق دارند كه ناراحت باشند. 
ــوند و بايد حق را  ــويم هواداران ناراحت مى ش وقتى ما پيروز نمى ش

به آنها داد.

سيرى در دنياى ورزش 

وقتى چمن ورزشگاه فوالدشهر حرف زد

واكنش كهكشانى ها به شب تلخ برنابئو

ــتى فرنگى وضعيت  ــرمربى تيم ملى كش س
فرنگى كاران حاضر در اردوى تيم ملى را خوب 

ــالش و انگيزه  ــت: با ديدن ت ارزيابى كرد و گف
ــب موفقيت در المپيك بسيار  شاگردانم، به كس

اميدوار مى شوم.
ــى كاران در  ــت فرنگ ــاره وضعي ــا درب ــد بن محم

ــبختانه  ــرد: خوش ــى اظهار ك ــم مل ــومين اردوى تي س
ــود، مخصوصا  ــتى گيران روز به روز بهتر مى ش ــرايط كش ش

ــد.  ــى كار مى كنن ــى عال ــم مل ــاى تيـــــ ــنگين  وزن ه س
ــاى  ــه اعض ــى هم ــور كل ــه ط ــى و ب ــوريان،نوروزى و رضاي س

ــه گونــــه اى  ــد ب ــن مى كنن ــالش تمري ــر ت ــزه و پ ــا انگي ــيار ب تيم بس
ــرمربى تيم  ــه مى گيرم.س ــوم و روحي ــوان مى ش ــم ج ــن ه ــدن آنها م ــا دي كه ب

ــراى موفقيت ــد ب ــد درص ــه طور ص ــد نمى توانم ب ــر چن ــزود: ه ــى اف ــتى فرنگ ــى كش مل
ــيدن به موفقيت از هيچ كوششى دريغ نخواهند كرد.   قول بدهم اما به شاگردانم ايمان دارم و مى دانم براى رس
خيلى ها به من مى گويند با اين حرف ها توقعات را براى كسب موفقيت در المپيك باال برده اى كه من در جواب 
به آنها گفتم اين حرف هاى من و اميد براى كسب موفقيت با توجه به مشاهده تالش شاكردانم نابه جا نيست و 
ــتى گيرانم را مى بينم خود به خود اميدوار مى شوم. ما بايد به خوبى و پر اميد خود را وقتى من انگيزه و عزم كش

ــبك كارى من هيچ جايى   آماده كنيم تا در المپيك با حريفان قدرتمند جهانى بجنگيم. ياس و نااميدى در س
ــتى گيران را  ــرايط كش ــب موفقيت به زمان نياز داريم تا بتوانيم ش ــان كرد: البته براى كس ندارد.وى خاطرنش

روز به روز بهبود بخشيم و براى كسب موفقيت به ميدان برويم.

ــيون فوتبال با  ــه فدراس ــات رييس عضو هي
ــم ملى  ــرمربى تي ــارى س ــه بيم بيان اينك
ــت» گفت:  ــده اس ــك كالغ چهل كالغ ش «ي
درخواست مرخصى كارلوس كى روش ارتباطى به 
بيمارى اش ندارد. قطعا او به كارش ادامه خواهد داد.
شهرام دبيرى درباره اينكه يكى از اعضاى هيات رييسه 
ــوس كى روش  ــرده بيمارى كارل ــازمان ليگ اعالم ك س
ــت، اظهار كرد:  ــت و احتماال او از ايران خواهد رف جدى اس
ــته ايم.  چنين چيزى صحت ندارد و ما صحبتى در اين باره نداش
بيمارى كى روش جدى نيست و او به كارش در تيم ملى  ادامه خواهد 
ــه اعالم كرد كه  ــه هيات رييس ــيان در جلس داد.وى ادامه داد: على كفاش
كى روش قبال كسالتى داشته ولى در حال حاضر مشكل خاصى ندارد. كفاشيان گفت 
كه كى روش مرخصى بيشترى درخواست كرده است. ما هم به رييس فدراسيون فوتبال اختيار 

كامل داديم كه در اين باره تصميم گيرى كند و اگر الزم بود، به سرمربى تيم ملى مرخصى بدهد.
عضو هيات رييسه سازمان ليگ در پاسخ به اين سوال كه ميزان مرخصى درخواستى كى روش چقدر است، گفت: 
كى روش در قراردادش دو ماه مرخصى دارد ولى او االن صرف نظر از اينكه چقدر از مرخصى هايش را پشت سر 
گذاشته، دو ماه مرخصى مى خواهد. به همين دليل اگر به كشورش برگردد، دو ماه ديگر به ايران بازخواهد گشت. 

به هر حال همه چيز به كفاشيان بستگى دارد و او در اين زمينه اختيار تام گرفته است.
ــه خاصى ندارد،  ــويى تيم ملى برنام ــى روش هم قابل قبول بوده و از س ــان كرد: چون نتايج ك دبيرى خاطرنش

هيات رييسه از تصميم كفاشيان در قبال مرخصى سرمربى تيم ملى حمايت خواهد كرد.

باايـن شـاگــردان به 
المپيك اميدوار مى شوم

بيــــــمارى كـى روش 
يك كالغ چهل كالغ شد

به سومين طالى بازى هاى آسيايى فكر مى كنم

 طبق تصميم جديد هيات رييسه فدراسيون فوتبال، يكى از اعضاى اين هيات، رييس كميته فوتسال 
خواهد شد. در صورتى كه اين تصميم در مجمع نيز مورد تصويب قرار بگيرد از اين 

به بعد رييس فدراسيون هيچ كاره مى شود.
ــته در حالى تشكيل شد كه  جلسه هيات رييسه فدراسيون فوتبال هفته گذش
ــايل مختلفى بحث و بررسى صورت گرفت. يكى از اين  در اين جلسه درباره مس
ــال بود كه تاكنون از سوى رييس  مباحث، تصميم درباره رياست كميته فوتس

فدراسيون فوتبال منصوب مى شده است.
طبق تصميم جديد هيات رييسه، قرار است رييس كميته فوتسال از دوره بعد 
يكى از اعضاى هيات رييسه فدراسيون فوتبال باشد. اين طرح در هيات رييسه 
مصوب شده و قرار است در مجمع بعدى فدراسيون فوتبال به راى گذاشته شود.

در صورت راى مثبت مجمع به اين مصوبه، از دوره آينده رييس كميته فوتسال 
ــيدرضا افتخارى، ــود. در حال حاضر س ــه خواهد ب يكى از اعضاى هيات رييس

 رياست كميته فوتسال را بر عهده دارد.

ــن تيم طلب كار  ــازى 2 ميليارد تومان از اي ــرمربى گرى در تيم تراكتورس ــول خطيبى كه بابت س رس
ــرمربى گرى ــال گذشته س ــول خطيبى كه س ــت.  رس بود از دريافت طلب خود گذش

ــوى مديريت باشگاه از اين  ــازى را بر عهده داشت در ميانه هاى فصل از س  تيم تراكتورس
ــازى مى توانست مبلغ قرارداد خود را از  تيم كنار گذاشته شد. وى با شكايت از تراكتورس
ــگاه تراكتورسازى مى بايست مبلغ  اين باشگاه دريافت كند كه همين طور هم شد و باش

2 ميليارد تومان به عنوان غرامت به اين مربى پرداخت مى كرد.
اما رسول خطيبى تصميم جالبى گرفت و با حضور در كميته استيناف در صورتجلسه اى 
از رأى غرامت 2 ميلياردى باشگاه تراكتورسازى در قبال اخراج وى از اين باشگاه گذشت 
ــكالت مالى اين باشگاه دانست. ــازى و مش و دليل اين اقدام خود را ، هواداران تراكتورس

ــنيدم با يكى از  ــهريارى در اين  ارتباط مى گويد: من پس ازاينكه اين خبر را ش كاظم ش
نزديكان رسول خطيبى صحبت كردم كه وى اين خبر را تأييد كرد.مدير رسانه اى باشگاه 
ــول خطيبى نيز اين موضوع را از قبل به من اطالع ــازى افزود: البته خود رس تراكتورس

 داده بود و از من خواسته بود تا قطعى شدن آن از رسانه اى شدن خبر جلوگيرى كنم.

يك عضو هيات رييسه، رييس كميته فوتسال مى شود خطيبى، طلب ميلياردى اش را به تراكتورسازى بخشيد

به سومين طالى بازى هاى آسيايى فكر مى كنمبه سومين طالى بازى هاى آسيايى فكر مى كنم ــن محمد سيفى گفت: بعد   محس
ــدال طال و نقره  ــب چهار م از كس

ــومين طالى  ــان به فكر س جه
ــيايى  ــود از بازى هاى آس خ
ــيدن  رس ــراى  ب و  ــتم  هس
ــدف تمرينات  ــن ه ــه اي ب
ــاز  ــه زودى آغ ــود را ب خ

مى كنم.
ايران  ــو  ووش ــى  مل ــم  تي
ــاندا، س ــش  بخ در 

ــد. در  نايب قهرمان جهان ش
اين تيم حميدرضا قلى پور با كسب 
ــالى جهان نام خود را  چهارمين ط

ــوكار  به عنوان پرافتخارترين ووش
ايرانى در اين مسابقات ثبت كرد. 
در كنــــــــــــــــــــار وى، 
ــيفى ديگر  ــد س ــن محم محس
ايران در  ــو  چهره شاخص ووش
ــه در چهارمين  اندونزى بود ك
ــود در فينال  حضور متوالى خ

ــى موفق به  ــاى جهان ــت ه رقاب
ــومين طالى جهان  س ــب  كس

شد.
ــوص اين  ــارز در خص ــه ب نكت
ــارزه  مب ــى  زنجان ــودوكار  ج
در  ــاوت  متف وزن  ــه  س در 
ــت كه  اس ــابقات جهانى  مس
حاصل آن يك نقره و سه طال 

بوده است. 

ــو جهان  ــال 2015 ووش ــان س قهرم
ــطح فنى اين دوره از  ــاره به س با اش
مسابقات گفت: رقابت هاى سطح باال 

و جذابى را شاهد بوديم. 
ــى كند  ــى فكر م ــايد كمتر كس ش
جهانى  ــدال  م هندى  ــوكاران  ووش
ــب كنند. واقعيت اين است كه  كس
ووشو در جهان اهميت دو چندانى 
ــورها در  ــدا كرده و همه كش پي
ــطح  حال تالش براى ارتقاء س

فنى خود هستند.
اين موضوع در بين تيم هاى 
ــل حضور  ــه دلي ــيايى ب آس
ــازى هاى  ــته در ب اين رش
اهميت  دوچندان  آسيايى 

دارد. 
ــب مدال  ــزود: كس وى اف
ــيايى  در بازى هاى آس
ــت دارد  ــى اهمي خيل
ــاس  ــن اس ــر همي ب
ــت كه كشورهاى اس

ــخت  ــاره كهن س  ق
ــد كه  ــى كنن كار م
از  ــم  ه ــهمى  س
ــاى  ه ــدال  م

ــو اين بازى ها داشته باشند. مالزى ، اندونزى ،  ووش
ــاير كشورها از همين االن براى  فيليپين ، هند و س
ــود را آغاز كردند.  ــازى هاى 2018 برنامه هاى خ ب
ــابقات جهانى ــوان را به مس ــره جنوبى تيمى ج ك

ــا  ــازى ه ــن ب ــراى همي ــا ب ــه قطع ــود ك  آورده ب
آماده مى شوند. 

سيفى به تيم ايران هم اشاره كرد و گفت: تيم ايران 
ــاندا بود. ما تيمى با  بهترين تيم حاضر در بخش س
تجربه و قدرتمند داشتيم كه همه نفرات سابقه چند 
ــابقات جهانى را داشتند و خوب  دوره حضور در مس
ــم 5 نفره كار بزرگى  ــب 3 طال و يك برنز از تي كس
ــتحقاق كسب مدال را  ــى هم واقعا اس بوده و عباس

داشت. 
ــو در مورد مبارزات خودش  اين عضو تيم ملى ووش
ــن بار قانون  ــابقات براى اولي هم گفت: در اين مس
ــى روزانه اجرا شد و چون من به يك وزن  وزن كش
ــكلى نداشته و همه  باالتر آمده بودم از اين نظر مش
ــت داده و موفق به  رقبا را يكى بعد از ديگرى شكس
كسب سومين طالى جهانى حود شدم. البته موفقيت 
ــن طال مهم تر  ــب نايب قهرمانى از اي ــى و كس تيم

بود. 
ــرد و  ــاره ك ــود اش ــى خ ــاى آت ــه ه ــه برنام وى ب
ــى خواهم تا  ــن دارم و م ــال س ــت: من 26 س گف
ــو حضور  ــى ووش ــم مل ــاى 2018 در تي ــازى ه ب

داشته باشم. 

ــم اگر  ــى دان ــت و م ــرفته اس ــران پيش ــو اي ووش
ــخت  ــى خواهم جايگاه خود را حفظ كنم بايد س م
ــى رقابت  ــا انگيزه داخل ــرده و با رقباى ب ــالش ك ت
ــتراحت  ــل بعد از چند روز اس ــم. به همين دلي كن
ــدف اصلى من  ــود را آغاز مى كنم. ه ــات خ تمرين
ــيايى است و  ــومين طال از بازى هاى آس ــب س كس
ــن  ــدا به هدف خود خواهم رسيد.محس به اميد خ
ــيون  ــت: بايد از رييس فدراس ــيفى در پايان گف س
ــكر كنم كه اجازه نداد مشكالت مالى به اردوى  تش
ــاند. ما بعد از مسابقات متوجه  تيم ملى آسيب برس
ــديم. اين در حالى بود كه اردوها  ــكالت ش اين مش
منظم برگزار شد و حقوق نفرات تيم به موقع حتى 

بيشتر از آنچه مقرر شده بود ، پرداخت شد.
ــم را با  ــالش كردند و تي ــه واقعا ت ــى ك از كادر فن
آمادگى مناسب راهى رقابت هاى جهانى كردند نيز 

صميمانه تشكر مى كنم.
ــيزدهمين دوره رقابت هاى ووشو قهرمانى جهان  س
ــيد و تيم ملى  ــنبه در اندونزى به پايان رس چهارش
ــابقات با شش طالى ــورمان در اين مس ــو كش ووش

ــه منصوريان،  ــمى، اله ــه دريايى، مريم هاش صديق
و ــى  فضل ــر  امي  ، ــيفى  س ــد  محم ــن  محس

ــم دوئلين،  ــره تي ــه نق ــى پور، س ــا قل ــد رض حمي
ــز  برن ــك  ت و  ــان  كي ــرا  زه و  ــى  عرب ــاد  فرش
ــيرزاد به كار خود در اين مسابقات پايان  محسن ش

داد.

آگهـى مـزايده

جواد جمالى – شهردار زرين شهر

ــماره 604 مورخ 94/08/23  شهردارى زرين شهر به استناد موافقت نامه ش
ــبت به واگذارى پاركينگ وسائط نقليه  شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نس
سنگين واقع در بلوار جانبازان زرين شهر به صورت اجاره براى مدت يك سال 
ــان دعوت بعمل مى آيد  ــدام نمايد. لذا از متقاضي از طريق مزايده عمومى اق
ــب  اطالعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان  جهت دريافت اسناد مزايده و كس

وقت ادارى مورخ 94/09/14 به شهردارى مراجعه نمايند. 
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بازى هاى محلىراز موفقيت

اگر خداوند براى لحظه اى فراموش مى كرد كه من عروسكى كهنه ام و تكه كوچكى 
ــيد  ــت ، احتماال همه آنچه را كه به فكرم مى رس از زندگى به من ارزانى مى داش

نمى گفتم بلكه به همه چيزهايى كه مى گفتم فكر مى كردم.
ــر دقيقه اى كه  ــتم ه ــتر رويا مى ديدم چون مى دانس كمتر مى خوابيدم و بيش

چشم مان را بر هم مى گذاريم شصت ثانيه ى نو را از دست مى دهيم.
هنگامى كه ديگران مى ايستادند راه مى رفتم و هنگامى كه ديگران مى خوابيدند 

بيدار مى ماندم.
ــتنى  هنگامى كه ديگران صحبت مى كردند گوش مى دادم و از خوردن يك بس

شكالتى چه لذتى كه نمى بردم.
كينه ها و نفرت هايم را روى تكه اى يخ مى نوشتم و زير نور آفتاب دراز مى كشيدم.

آدمى اگر بزرگ و نيك زاده هم باشد از زبان مردم آسوده نيست، زيرا :
اگر بسيار كار كند، مى گويند احمق است !  اگر كم كار كند ، مى گويند تنبل است.
اگر بخشش كند ، مى گويند افراط مى كند ! اگر جمع گرا باشد ، مى گويند بخيل 

است.
اگر ساكت و خاموش باشد ، مى گويند الل است !اگر زبان آورى كند ، مى گويند 

وّراج و پر گوست !
اگر روزه برآرد ، شب ها نماز بخواند ، مى گويند ريا كار است! و اگر نكند، مى گويند 

كافر است و بى دين !
 بنابراين نبايد بر حمد و ثناى مردم اعتنا كرد  و جز از خداوند نبايد از كسى ترسيد.
پس آنچه باشيد كه دوست داريد، شاد باشيد، مهم نيست كه اين شادى چگونه 

قضاوت شود.

 طورى كار كنيد كه انگار نيازى به پول نداريد.
 طورى عشق بورزيد كه انگار هرگز آزرده خاطر نشده ايد.

 طورى شادماني كنيد كه انگار هيچ كس شما را نمى بيند.
 طورى آواز بخوانيد كه انگار هيچ كس صداى شما را نمى شنود.

 و باالخره طورى زندگى كنيد كه انگار زمين، بهشت است.»

كوه پرسيد ز رود، زير اين سقف كبود، راز ماندن در چيست ؟
گفت: در رفتن من
كوه پرسيد: و من ؟
گفت در ماندن تو

بلبلي گفت: و من ؟
خنده اي كرد و گفت در غزلخواني تو

آه از آن آبادي كه در آن كوه رود، رود مرداب شود و در آن بلبل سرگشته 
سرش را به گريبان ببرد و نخواند ديگر

ــز در خواندن من، ماندن تو،  من و تو،  بلبل و كوه و روديم، راز ماندن ج
رفتن ياران سفر كرده مان نيست، بدان....

ــته ها و خاطرات خود به  ــرو حكيم رابط كتابى دارد از روزنوش خس
ــه تفنگدار»  ــتانى دارد به نام «س نام «من با كدام ابر». در آن داس
ــنبه در كالس پنجم  ــرح زير است:  روز سه ش كه مضمون آن به ش
ــنبه امتحان تاريخ و جغرافيا  دبستان، به دانش آموران گفتم كه ش

داريد: شفاهى.
ــنبه گفتم: امتحان تاريخ و جغرافيا داريم. همين امروز:   روز پنج ش

كتبى.
ــد و قرار بود  ــان قرار نبود امروز باش  همه اعتراض كردند كه امتح
ــد و قرار بود شفاهى  ــد، همين طور قرار نبود كتبى باش شنبه باش

باشد.
ــت و كتبى است. هر كس  ــت كه هست. امروز اس  گفتم: همين اس
نمى خواهد بيايد جلوى كالس بايستد.  از كالس شصت نفرى، سه 
نفر آمدند و جلوى كالس ايستادند. سواالت را روى تخته نوشتم و 
بچه ها پاسخ ها را روى كاغذ نوشتند.  وقتى امتحان تمام شد. گفتم: 
از هر كدام از شما، ده نمره كم مى كنم از تاريخ و ده نمره از جغرافيا و 
به اين سه نفر بيست نمره مى دهم در تاريخ و بيست نمره در جغرافيا. 
تا بياموزيد كه زير بار ظلم نرويد. درس امروز ما ظلم ستيزى است…

 روزى خليفه بهلول را احضار كرد كه:خوابى ديده ام و مى خواهم تعبيرش 
كنى.

بهلول گفت:چيست؟
خليفه گفت:خواب ديدم به جانور وحشتناكى تبديل شده ام و نعره زنان به 
اطراف خود هجوم مى برم و آنچه از خرد و كالن در سر راه خود مى بينم در 

هم شكسته و مى بلعم.حاال بگو تعبيرش چيست؟
بهلول گفت:من تعبير واقعيت ندانم فقط خواب تعبير مى كنم!!!

شعر  حكايت 

شبي غمگين، شبي باروني و سرد
مرا در غربت فردا رها كرد

دلم در حسرت ديدار او ماند
مرا چشم انتظار كوچه ها كرد

به من مي گفت تنهايي غريب است
ببين با غربتش با من چه ها كرد

تمام هستيم بود و ندونست
كه در قلبم چه آشوبي به پا كرد
و او هرگز شكستم را نفهميد
اگر چه تا ته دنيا صدا كرد

وقتى از غربت ايام دلم مى گيرد  
مرغ اميد من از شدت غم مى ميرد

دل به روياى خوش خاطره ها مى بندم
باز هم خاطره ها دست مرا مى گيرد.

روزگارى مردم دنيا دل شان درد نداشت
هر كسى غصه اينكه چه مى كرد نداشت
چشمه سادگى از لطف زمين مى جوشيد
خودمانيم زمين اين همه نامرد نداشت!

كاريكاتور

جواب سودوكو  شماره 1735سودوكو  شماره 1737

جواب معما 1736 معما 1737

روزى سوارى از كنار دهى مى گذشت كه مردى 
ــتاب از ده بيرون آمد و خود را به او رساند  با ش
ــبش را گرفت و از او خواهش كرد كه  و لگام اس
چخماق و سنگش را براى روشن كردن چپقش 
ــوار درحالى كه با تعجب سراپاى  به او بدهد س
مرد را نگاه مى كرد از او پرسيد: «به چه علت از 
اهل ده كه احتماال همه شان آتش دارند سنگ و 
چخماق يا آتش نگرفته اى و به رهگذر ناشناسى 

پناه آورده اى؟»

ــواب داد: «واهللا  ــق به جانبى ج مرد با قيافه ح
ــم بدها  ــه بدند و من ه ــن ده هم چون اهل اي
ــرم آتش ترا  ــان قه ــت ندارم با همه ش را دوس

بى منت تر دانسته ام.»
ــيد و  ــتش كش ــگام از دس ــه تندى ل ــوار ب  س
ــه مرد  ــت ب ــبش را مى تاخ ــه اس ــى ك درحال
ــى را خوب  ــتى كه ده ــو خوب نيس گفت: «ت
ــت تو  ــت به دس نمى دانى، آتش من حيف اس

برسد».

 عدد هزار را در نظر بگيريد. چهل را به آن اضافه 
ــع كنيد. عدد  ــل جمع را با هزار جم كنيد. حاص
ــد. دوباره با  ــى جمع كني ــت آمده را با س به دس
ــت جمع كنيد.  هزارجمع كنيد. حاصل را با بيس
ــل اضافه كنيد و در آخر  عدد هزار را به حاصل قب
ــه كنيد. حاصل  ــه حاصل جمع اضاف عدد ده راب

چند است؟ 

ــاله اى در خيابان يك طرفه اى با  پسر شانزده س
موتور گازى در خالف مسير در حال رانندگى بود. 
ــى اورا متوقف كرد و اورا جريمه كرد. ولى  پليس
ــخصا جريمه را پرداخت. توضيح  خود پليس ش

منطقى براى اين مورد چه چيزى است؟

االن دو سيب داريم.
يك ساعت.

همه به غير از نه تا مردند پس نه تا مانده است.
ــه حضرت  ــى نبود بلك هيچى. حضرت موس

نوح بود .
ــبقت گرفتيد  نفر دوم چون تنها از نفر دوم س

واالن در جاى او هستيد.

معما ايستگاه ضرب المثل

7 5 3 4 2 9 6 1 8 
9 1 6 3 7 8 2 5 4 
8 4 2 6 1 5 3 7 9 

6 2 5 9 8 7 4 3 1 
1 3 8 2 4 6 7 9 5 
4 9 7 1 5 3 8 6 2 

5 6 9 8 3 4 1 2 7 
3 8 1 7 9 2 5 4 6 
2 7 4 5 6 1 9 8 3 

 

7   4 2   1 8 

 1   7     
  2     7  
6  5 9     1 
1  8 2      

 9    3 8  2 

 6     1   
    9 2  4  
2 7    1   3 

 

تو خوب نيستى كه دهى را خوب نمى دانى

داستان

ــاى 325، 326،  خودش را در منطقه ى اخترك ه
ــود كه هم  ــن ب ــد. اي 327، 328، 329 و 330 دي
ــرگرمى و هم براى چيزيادگرفتن بنا كرد  براى س

يكى يكى شان را سياحت كردن.
ــنلى  ــاهى بود كه با ش ــكن پادش اخترِك اول مس
ــاده و  ــيار س از مخمل ارغوانى قاقم بر اورنگى بس
ــود و همين كه  ــته ب ــكوه نشس در عين حال پرش

چشمش به شهريار كوچولو افتاد داد زد:
– خب، اين هم رعيت!

ــهريار كوچولو از خودش پرسيد: – او كه تا حاال  ش
هيچ وقت مرا نديده چه جورى مى تواند بشناسدم؟

ديگر اينش را نخوانده بود كه دنيابراى پادشاهان به 
نحو عجيبى ساده شده و تمام مردم فقط يك مشت 

رعيت به حساب مى آيند.
پادشاه كه مى ديد باالخره شاه كسى شده و از اين 
ــت: – بيا جلو  ــروس مى خواند گف بابت كبكش خ
ــهريار كوچولو با چشم پى جايى  بهتر ببينيمت. ش
گشت كه بنشيند اما شنل قاقم حضرت پادشاهى 
تمام اخترك را دربرگرفته بود. ناچار همان طور سر 

پا ماند و چون سخت خسته بود به دهن دره افتاد.
ــيدن در حضرِت  ــاه به اش گفت: – خميازه كش ش
ــت. اين كار را برايت  ــلطان از نزاكت به دور اس س

قدغن مى كنم.
ــخت خجل شده بود در آمد  شهريار كوچولو كه س

كه:
ــرم. راه درازى  ــودم را بگي ــو خ ــم جل – نمى توان

طى كرده ام و هيچ هم نخوابيده ام..
ــت امر مى كنم  ــاه گفت: – خب خب، پس ب پادش
خميازه بكشى. سال هاست خميازه كشيدن كسى 
ــااهللا باز هم خميازه  را نديده ام برايم تازگى دارد. ي

بكش. اين يك امر است.
ــورى من ــت: – آخر اين ج ــهريار كوچولو گف ش

دست و پايم را گم مى كنم. ديگر نمى توانم.
ــن به ات امر  ــاه گفت: – هوم! هوم! خب، پس م ش

مى كنم كه گاهى خميازه بكشى گاهى نه.
ــابى  تند و نامفهوم حرف مى زد و انگار خلقش حس

تنگ بود.
ــيد: – اجازه  ــهريار كوچولو در نهايت ادب پرس ش

مى فرماييد بنشينم؟
ــكوه و جالل چينى از شنل  پادشاه كه در نهايت ش
ــت: به ات امر مى كنيم  قاقمش را جمع مى كرد گف

بنشينى.
منتها شهريار كوچولو حيران مانده بود كه آخر آن 
ــود  اخترك كوچك تر از آن بود كه تصورش را بش
ــلطنت مى كرد؟  ــاه به چى س كرد. واقعا اين پادش
ــوال  ــو مى فرماييد كه ازتان س گفت: – قربان عف

مى كنم..
پادشاه با عجله گفت: به ات امر مى كنيم از ما سوال 

كنى.
– شما قربان به چى سلطنت مى فرماييد؟

پادشاه خيلى ساده گفت: به همه چى.
– به همه چى؟

ــرك خودش و  ــه اخت ــا حركتى قاطع ب ــاه ب پادش
اخترك هاى ديگر و باقى ستاره ها اشاره كرد.

شهريار كوچولو پرسيد: يعنى به همه ى اينها؟
شاه جواب داد: به همه ى اينها.

– آن وقت ستاره ها هم سربه فرمان تانند؟
پادشاه گفت: البته كه هستند. همه شان بى درنگ 
هر فرمانى را اطاعت مى كنند. ما نافرمانى را مطلقا 

تحمل نمى كنيم.
ــدت  ــهريار كوچولو را به ش ــن قدرتى ش يك چني
متعجب كرد. اگر خودش چنين قدرتى مى داشت 
ــك ذره تكان بدهد  ــه حتا صندليش را ي بى اين ك
روزى چهل و چهار بار كه هيچ روزى هفتاد بار و حتا 
صدبار و دويست بار غروب آفتاب را تماشا مى كرد! 
ــادآورى اختركش كه  ــى نفهمى از ي و چون بفهم
ــد جراتى به  ــدا ول كرده بود غصه اش ش به امان خ

خودش داد كه از پادشاه درخواست محبتى بكند:
ــت يك غروب آفتاب تماشا كنم..  – دلم مى خواس
در حقم التفات بفرماييد امر كنيد خورشيد غروب 

كند.

– اگر ما به يك سردار امر كنيم مثل شب پره از اين 
گل به آن گل بپرد يا قصه ى سوزناكى بنويسد يا به 
شكل مرغ دريايى در آيد و او امريه را اجرا نكند كدام 

يكى مان مقصريم، ما يا او؟
ــت، نه برداشت، گفت:  ــهريار كوچولو نه گذاش ش

– شما.
پادشاه گفت: – حرف ندارد. بايد از هر كسى چيزى 
ــد. قدرت بايد  را توقع داشت كه ازش ساخته باش
پيش از هر چيز به عقل متكى باشد. اگر تو به ملتت 
فرمان بدهى كه بروند خودشان را بيندازند تو دريا 
ــته  ــالب مى كنند. حق داريم توقع اطاعت داش انق

باشيم چون اوامرمان عاقالنه است.
شهريار كوچولو كه هيچ وقت چيزى را كه پرسيده 
ــروب آفتاب من  ــوش نمى كرد گفت: – غ بود فرام

چى؟
ــى. امريه اش را  ــروب آفتابت مى رس – تو هم به غ
صادر مى كنيم. منتها با شمِّ حكمرانى مان منتظريم 

زمينه اش فراهم بشود.
شهريار كوچولو پرسيد: – كى فراهم مى شود؟

پادشاه بعد از آن كه تقويم كت و كلفتى را نگاه كرد 
جواب داد:

ــاعت  – هوم! هوم! حدود.. حدوِد.. غروب. حدود س
ــم هاى  ــه.. و آن وقت تو با چش هفت و چهل دقيق
خودت مى بينى كه چه طور فرمان ما اجرا مى شود!
ادامه دارد...

ظلم 

بهلول و تعبير خواب

غربت

«چو و پل»
ــتاهاى  ــه در اكثر روس ــت ك ــك بازى گروهى جذاب اس چو و پل ي
ــتان) رايج  ــه معنى دهس ــك (ال ب ــژه الى مزي ــه نائين به وي منطق

مى باشد. 
ــه الى هفت نفر  ــام و هر گروه از س ــط دو گروه انج اين بازى كه توس

تشكيل مى شود .
ــه اندازه  ــه يكى بزرگ ب ــت از دو چوب ك ــانه اين بازى عبارتس نش
ــانت و يك چوب كوچك به اندازه حدودا  حدودا يك متر و بيست س
ــروع بازى به اين  ــت يا آجر يا سنگ . ش ــانت و دو عدد خش چهل س
ــده به  ــورت قرعه انتخاب ش ــه به ص ــروه اول ك ــت كه گ صورت اس
ــرد و به  ــت مى گي ــوب بزرگ تر را در دس ــاب كننده، چ عنوان پرت
ــر را پرتاب  ــر ، چوب كوچك ت ــوب بزرگ ت ــاى گروه با چ نوبت اعض

مى كنند؛ 
ــه جزو  ــدد آجر ك ــه دو ع ــت ك ــن صورت اس ــه اي ــاب چوب ب پرت
ــه صورت  ــانت ب ــدودا هفت س ــا فاصله ى ح ــت را ب ــايل بازيس وس
ــر روى آجرها  ــر را ب ــوب كوچك ت ــرار داده و چ ــار هم ق موازى كن
ــاب  ــرى پرت ــورت فن ــه ص ــر آن را ب ــوب بزرگ ت ــا چ ــته و ب گذاش

مى كنند. 
ــدارد و براى پرتاب يك  ( فرد حق ضربه زدن به چوب كوچك تر را ن
ــت بازيكن و طرف ديگر بر روى زمين و در  طرف چوب بزرگ در دس
ــود و به صورت فنرى پرتاب  نزديكى چوب كوچك تر گذاشته مى ش
صورت مى گيرد) اعضاى گروه دوم كه مسافت تقريبى پرتاب را حدس 
ــتند بايد سعى  زده و در آن محدوده منتظر فرود چوب كوچك هس

كنند تا چوب كوچك را بگيرند .
اگر گروه دوم توانستند چوب كوچك را بگيرند بازيكن پرتاب كننده 
ديگر حق پرتاب نخواهد داشت و نفر بعدى وظيفه ى پرتاب را بر عهده 
ــدند  ــروه دوم موفق به گرفتن چوب كوچك نش مى گيرد ولى اگر گ
بازيكن پرتاب كننده چوب بزرگ را بر روى آجر ها گذاشته و يكى از 
اعضاى گروه دوم بايد از همان جا كه چوب كوچك به زمين خورده ، 
چوب كوچك را به سمت چوب بزرگ پرتاب كند و از اين طريق چوب 

بزرگ را از روى آجرها بيندازد.
اگر موفق به اين كار شد باز هم بازيكن گروه اول حق پرتاب را از دست 
ــد به اين صورت كه  ــد بازى ادامه پيدا مى كن مى دهد و اگر موفق نش
چوب بزرگ را از روى آجرها برداشته و با ضربه زدن به چوب كوچك 
باعث بلند شدن آن از زمين شده و با ضربه اى ديگر باعث دورتر شدن 

چوب كوچك از آجر ها مى شود.
 (بازيكن مى تواند سه مرتبه ضربه را تكرار كند ) گروه دوم بايد از محل 
فرود چوب كوچك، براى انداختن چوب بزرگ از روى آجرها دوباره 
پرتاب انجام دهد و اين روال ادامه دارد تا موقعى كه گروه دوم بتواند 
چوب بزرگ را از روى آجر ها بيندازد و يكى يكى اعضاى گروه اول را از 
دور مسابقه خارج كند و به همين ترتيب همه ى اعضاى گروه حذف 

شوند و براى پرتاب نوبت به گروه دوم برسد . 
ــود كه گروه برنده با آن  در حين اين پرتاب ها امتيازهايى ثبت مى ش

تعيين مى شود .

اين طور زندگى كنيد 

راز ماندن 

شازده كوچولو 
 قسمت نهم
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خبر

راننده شيطان  صفت كه قصد ربودن زن جوانى را داشت با حضور به موقع 
پليس ناكام ماند. مرد جوان پس از محاكمه در دادگاه كيفرى به سه سال 

زندان و يك سال تبعيد محكوم شد.
ــت 29 خرداد امسال قصد ربودن   در اين پرونده سعيد 38 ساله متهم اس
ــرون پرت كرده  ــته كه زن جوان خود را از خودرو به بي و آزار زنى را داش
بود. در همين زمان گشت پليس آگاهى تهران كه در محله نبرد در حال 
ــد و پس از تعقيب و گريز متهم را دستگير  گشتزنى بود، متوجه ماجرا ش
كرد. با تكميل تحقيقات در دادسرا، متهم در شعبه هشتم دادگاه كيفرى 
ــين اصغرزاده پاى ميز محاكمه قرار  استان تهران و به رياست قاضى حس
گرفت. در جلسه رسيدگى زن 23 ساله در تشريح ماجرا گفت: روز حادثه 
براى رفتن به خانه مادرم سوار يك دستگاه پرايد مشكى شدم. در ميان راه 
راننده تغيير مسير داد كه اعتراض كردم. او با تهديد از من خواست سكوت 
كنم. وقتى نتوانستم از دست او رها شوم، در ماشين را باز كرده و خود را به 

بيرون پرت كردم.
ــت پليس به تعقيب خودرو پرداخت و  وى اضافه كرد: در اين هنگام گش
ــه خودرو متوقف كرد. با دستگيرى  خودروى پرايد را پس از تصادف با س

متهم، ماموران مرا به بيمارستان منتقل كردند.
رييس دادگاه در جلسه محاكمه با تفهيم اتهام به متهم از او خواست به دفاع 
ــه سابقه كيفرى به اتهام رابطه  از خود بپردازد كه مرد جوان گفت: من س
نامشروع، درگيرى و موادمخدر دارم. سه ماه قبل از اين ماجرا از زندان آزاد 

شدم. شيشه مصرف مى كردم و به خاطر توهم زن جوان را ربودم.
ــال  ــه س ــعيد را به س ــيدگى به پرونده، س ــس از رس ــات دادگاه پ  قض
ــان محكوم  ــتان كرم ــهرهاى اس ــال تبعيد به يكى از ش زندان و يك س

كردند.

جنينى كه زمان زيادى تا به دنيا آمدنش باقى نمانده بود، در پارك گلزار 
مشيريه كشف شد.

ــغول تفريح در پارك گلزار مشيريه  ــته افرادى كه مش روز جمعه گذش
ــى 110 از كشف جنين در  بودند، طى تماس با مركز فوريت هاى پليس
ــن خبر ماموران  ــه بعد از اعالم اي ــادهاى اين پارك خبر دادند ك شمش

كالنترى 169 مشيريه در اين پارك حضور يافتند.
ــخص شد اين  ــى هاى اوليه مش بعد از حضور ماموران در محل و بررس
ــدش باقى نمانده ــادى تا تول ــكل گرفته بود و زمان زي جنين كامال ش

 بود.
ــتا، بازپرس  ــن مديرروس ــف اين جنين به محس پس از اعالم خبر كش
ــتور انتقال جنين براى بررسى  و  ششم دادسراى جنايى تهران، وى دس

آزمايش هاى بيشتر را به پزشكى قانونى صادر كرد.

زندان و تبعيد، 
مجازات راننده شيطان  صفت

كشف «جنين» در پارك مشيريه

اجراييه
شــماره   9410420351300384 اجراييــه: شــماره   8 /741
پرونده:9309980351300963 شماره بايگانى شعبه:931098 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9410090351302865 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9409970351300379 محكوم عليهم 
1- ابراهيم نيكبخت فرزند ابراهيم 2- على محمد باقرى فرزند حسين هر 
دو به نشانى مجهول المكان 3- كريم كريمى بابوكانى فرزند غالمعلى 
به نشــانى اصفهان – ملك شــهر – خ.مفتح – ك.فردوسى يك – پ42، 
4- مهدى بابايى فرزند نوراله به نشانى مجهول المكان محكوم هستند به 
اينكه خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ يكصد و نود و دو ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ شــش ميليون و هفتصد و بيست هزار ريال 
بابت هزينه دادرســى و پرداخت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از زمان سررســيد چك 93/5/29 تا زمان تاديه آن در حق 
خواهان تعاونى اعتبــار ثامن االئمه به نمايندگى محمدحســين نظرى 
توكلى و مسعود مهردادى با وكالت حسين كبيرى به نشانى اصفهان – 
ميدان بزرگمهر – ابتداى خ.بزرگمهر – سرپرستى تعاونى اعتبار ثامن 
االئمه با وكالت شــهزاد احمدى دارانى فرزند محمدحســين به نشانى 
اصفهان – خ.توحيد – چهارراه پليس – ساختمان ماكان3- طبقه سوم – 
واحد15 ضمنا حق االجرا از ماخذ محكوم به بر عهده محكوم عليه است.
حكم غيابى است.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس 
از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنــرا 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 مهلــت 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 شود كه قادر به اجراى حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فــرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى 
از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشــد به قانون اجراى احكام مدنى و 
قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون 
نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.

م الف:23662 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
اجراييه

8/742 كالســه پرونده:603/74و890/76 بموجب دادنامه حضورى/
غيابى شماره 849/850 مورخ 79/4/23 دادگاه عمومى شعبه 33 دادگاه 
تجديدنظر استان كه قطعيت يافته است محكوم عليه بتول رجائى فرزند 
جواد شغل خانه دار به نشــانى مجهول المكان محكوم است به انتقال 
چهل متر راهرو قطعه 800 مترى از يك حبه و نيم مشاع از 5 حبه مشاع 
از 72 حبه از پالك از پالك فوق الذكــر (در دادنامه) در حق محكوم لهم 
1- يدا... صادقى فرزند كريم 2- حيدر حيدرى فرزند عباســعلى شغل 
كارمند به شرح مشــخصات مذكور مندرج در نظريه كارشناسى حق 
االجرا بر عهده محكوم عليه است.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى به شرح ذيل اقدام 
نمايد:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- يا مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف 

سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به 
اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براى فرار از آن اموال خود 
را معرفى نكرده يا صورت خالف واقــع از دارايى خود داده بنحوى كه 
تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اى 
از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.4 تبصره: شخص 
ثالث نيز مى تواند به جاى محكوم عليه براى اســتيفاى محكوم به مالى 
معرفى كند. عالوه بر موارد باال به موادى از قانون اجراى احكام مدنى 
و قانون آيين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجراى 
محكوميتهاى مالى مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجراييه درج گرديده 
اســت توجه نموده و به آن عمل نمايد.م الف:23663  شعبه 13 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
اجراييه

شــماره   9410420351300386 اجراييــه: شــماره   8 /743
پرونده:9309980351300964 شماره بايگانى شعبه:931099 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9410090351302866 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9409970351300542 محكوم عليهم 
1- رحمت ا... ســپيانى فرزند كاظم 2- ذبيح ا... سپيانى فرزند كاظم هر 
دو به نشانى اصفهان – خ.كاوه – خ.غرضى – بلوار شقايق – تقاطع اول 
– ك.شكوفه – ساختمان سرنبش – ط.سوم 3- عليرضا عطايى فرزند 
قدرت به نشانى مجهول المكان 4- ميالد سپيانى فرزند ذبيح ا... به نشانى 
اصفهان – خ.كاوه – خ.غرضى- بلوار شقايق – تقاطع اول – ك.شكوفه 
– ساختمان سرنبش – ط.سوم 5- مرضيه عربيان حسين آبادى فرزند 
اصغر به نشانى اصفهان – خ.جى – شــهيد رجايى – ك.امت – مجتمع 
مرواريد جــى – ط.دوم – واحد5 محكوم هســتند بــه اينكه خواندگان 
متضامنًا به پرداخت مبلغ دويست و هشــتاد و هفت ميليون ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ نه ميليون و پانصد و سى هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
زمان سررسيد چك 93/2/13 تا زمان تاديه آن در حق خواهان تعاونى 
اعتبارى ثامن االئمه به نمايندگى محمدحسين نظرى و توكلى و مسعود 
مهردادى با وكالت على اصغــر حجازى به نشــانى اصفهان – ميدان 
بزرگمهر – ابتداى خ.بزرگمهر – سرپرستى تعاونى اعتبار ثامن االئمه 
با وكالت شهزاد احمدى دارانى فرزند محمد حسين به نشانى اصفهان 
خ توحيد چهارراه پليس ســاختمان ماكان 3 طبقــه 3واحد 15 ، راى در 
مورد مرضيه عربيان با توجه به اقرار وى قطعى است و در مورد ساير 
خواندگان غيابى ضمنا حق االجــرا از ماخذ محكوم به بر عهده محكوم 
عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس 
از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنــرا 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 مهلــت 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 شود كه قادر به اجراى حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فــرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى 
از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشــد به قانون اجراى احكام مدنى و 
قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون 
نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.

م الف:23664 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

اجراييه
شــماره   9410420351200309 اجراييــه: شــماره   8 /745
پرونده:9309980351200811 شماره بايگانى شعبه:930832 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409970351200378 محكوم عليه بهرام مختارى كرچگانى به نشانى 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 85/800/000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 3/550/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير در تاديه از تاريخ 1393/07/02 تا زمان وصول در حق محكوم 
له منصور حسينى فرزند رسول به نشانى اصفهان – سه راه سيمين – 
 31Cخ.جانبازان – شهرك وليعصر – خ.مشفق كاشانى – فرعى9- پالك
و پرداخت مبلغ 4/290/000 ريال بابت هزينه اجرا در حق صندوق دولت. 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا 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 قســمت 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 پرداخــت اموال خود را معرفى 
نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام 
يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشــد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 
اجراى احكام مدنى ميباشــد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين 
دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:23672 

شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  
حصر وراثت

8/750 آقاى خسرو على دوستى شهركى داراى شناسنامه شماره 3538 
به شرح دادخواست به كالســة 4549/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان منيجه 
اكبريان چهارمحالى بشناسنامه 168 در تاريخ 91/12/17 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
جمشيد على دوستى شهركى ش.ش 44 (فرزند) 2- خسرو على دوستى 
شهركى ش.ش 3538 (فرزند) 3- مهرداد على دوستى شهركى ش.ش 
5 (فرزند) 4- همايون على دوســتى شــهركى ش.ش 949 (فرزند) 5- 
شهرام على دوستى شهركى ش.ش 1580 (فرزند) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف:23547 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/746 آقاى محمود ناطقى داراى شناســنامه شــماره 12 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4546/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عباس ناطقى 
بشناسنامه 3451 در تاريخ 93/12/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- ســعيد ناطقى 
ش.ش 302 (فرزنــد) 2- محمود ناطقى ش.ش 12 (فرزند) 3- شــهناز 
ناطقــى ش.ش 1665 (فرزند) 4- مريم ناطقــى ش.ش 722 (فرزند) 5- 
سميه ناطقى ش.ش 1570 (فرزند) 6- شايسته ناطقى زواره ش.ش 80 
(همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 

در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:23543 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/747 خانم ملك صامتى داراى شناســنامه شــماره 1473 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4545/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد سامتى 
بشناســنامه 20947 در تاريخ 94/5/16 اقامتگاه دائمــى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- رضا 
ســامتى ش.ش 1047 (فرزند) 2- مرتضى سامتى ش.ش 879 (فرزند) 
3- ســعيد صامتــى ش.ش 34035 (فرزند) 4- مجيــد صامتى ش.ش 
1060 (فرزند) 5- ملك صامتى ش.ش 1473 (فرزند) 6- زهرا صامتى 
ش.ش 2122 (فرزند) 7- شــهربانو قوزى فرد ش.ش 1011 (همسر). 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد

 او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف:23544 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/748 آقاى محمدرضا توكلى جورى داراى شناســنامه شماره 3 به 
شرح دادخواست به كالســة 4553/94ح10 از اين شــورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرتضى 
توكلى جــورى بشناســنامه 552 در تاريخ 94/5/28اقامتــگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- محمد توكلــى جــورى ش.ش 1277779694 (فرزند) 2- زهره 
زارع برسيانى ش.ش 150 (همســر) 3- ام كلثوم توكلى جورى ش.ش 
101 (مادر) 4- محمدرضا توكلى جــورى ش.ش 3 (پدر) والغير. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد

 او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف:23545 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/751 آقاى اكبر على بيك داراى شناسنامه شــماره 40908 به شرح 
دادخواست به كالسة 4543/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ربابه چه گونيان 
بشناسنامه 32243 در تاريخ 94/4/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- حسين على بك 
ش.ش 37511 (فرزند) 2- على على بك ش.ش 52309 (فرزند) 3- مهدى 
على بك ش.ش 52310 (فرزند) 4- حميد على بك ش.ش 53701 (فرزند) 
5- اكبر على بيك ش.ش 40908 6- اصغر على بيك ش.ش 701 (فرزند) 
7- اقدس على بك ش.ش 226 (فرزند) 8- عفت على بك ش.ش 46834 
(فرزند) 9- زهــرا على بك ش.ش 46833 (فرزنــد) 10- مهين على بك 
ش.ش 6695 (فرزند) 11- بتول على بيك ش.ش 42742 (فرزند).  اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:23548 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 

كشف جسد مردي جوان و يك پسر بچه كنار سطل   زباله در 
شمال پايتخت، معماي تازه اي پيش روي بازپرس ويژه قتل 

تهران قرار داد.
ــراي جنايي  ــين پور، بازپرس ويژه قتل از دادس قاضي حس
ــف  تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري باغ فيض از كش

جسد مرد و پسري در حوالي اشرفي اصفهاني با خبر شد.
ــان اداره دهم پليس  ــه همراه كارآگاه پس از آن بازپرس ب
ــد ابراهيم نام دارد،  آگاهي در محل حادثه كه كوچه محم
ــتين گام در اين كوچه  ــدند. تيم جنايي در نخس حاضر ش
تاريك با جسد خونين مردي حددوا  37 ساله و جسد پسري 
حدودا  هشت ساله كنار سطل زباله اي روبه رو شدند كه هيچ 

مدرك هويتي همراه نداشتند.
 مأموران در بررسي صحنه حادثه متوجه شكستگي پاها و 

دست ها و قفسه سينه دو مقتول شدند كه با  اصابت جسم 
سخت يا به خاطر سقوط از ارتفاع به كام مرگ فرو رفته بودند.

ــد، لباس خانگي به تن دارند و   همچنين معلوم شد دو جس
بدون كفش در اين مكان رها شده اند كه حكايت از آن داشت 
كه آنها در مكان ديگري به قتل رسيده اند و پس از آن عامل يا 

عامالن حادثه آنها را به اين مكان منتقل كرده اند.
 مردي كه موضوع را به پليس خبر داده بود، گفت: خانه ام در 
ــت. لحظاتي قبل در حال عبور از اين كوچه  اين نزديكي اس
تاريك بودم كه دو جسم كنار سطل زباله نظرم را به خودش 
ــطل زباله رفتم كه  ــدم و به طرف س جلب كرد. كنجكاو ش

متوجه دو جسد خونين شدم.
 خيلي ترسيده بودم به طوري كه ناخودآگاه فرار كردم، اما 
ثانيه هاي بعد به رستوراني كه در آن نزديكي است، رفتم و با 

كارگران آنها به اينجا آمديم كه با پيكر نيمه جان اين مرد و 
پسر روبه رو شديم.

 آنها هنوز جان داشتند، اما توان حرف زدن نداشتند و فقط 
اين مرد لب هايش را تكان مي داد و قصد داشت حرفي به ما 
ــه موضوع را به پليس  بزند كه فوت كرد. پس از آن بالفاصل

خبر داديم. 
ــتوران هم گفت: من بيدار بودم كه اين   يكي از كارگران رس
مرد هراسان در شيشه اي رستوران را زد. وقتي در را باز كردم 
ــطل زباله ديده  ــد خونين را كنار س به من گفت كه دو جس
است. من و يكي ديگر از دوستانم به همراه اين مرد به محل 
حادثه آمديم كه با اين صحنه روبه رو شديم، اما وقتي پليس 

و اورژانس رسيد، هر دو فوت كردند.
ــد مرد جوان به همراه پسر   همزمان با ادامه تحقيقات، جس
بچه به دستور قاضي حسين پور براي انجام آزمايش هاي الزم 
و مشخص شدن هويت و علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني 
فرستاده شد. كارآگاهان تحقيقات گسترده اي براي روشن 

شدن زواياي پنهان مرگ اين دو مقتول آغاز كرده اند.

كشف جسد مرد جوان و يك پسربچه در كوچه تاريك

ــوه اش به قتل  ــرش را در حمايت از ن ــه پس مردى ك
ــر مى برد و منتظر تصميم  رسانده، در بازداشت به س

بازپرس جنايى است.
ــان  ــتان خراس ــان جنايى پليس آگاهى اس كارآگاه
 رضوى چند روز قبل، از طريق يك بيمارستان مطلع 
ــاله با ضربات چاقو به قتل رسيده  شدند جوانى 31س
ــى رفتند  ــن مركز درمان ــت. مأموران وقتى به اي اس
ــده و در  ــادر مقتول نيز با چاقو زخمى ش دريافتند م
ــت. وقتى از اين زن بازجويى شد،  همانجا بسترى اس
ــليمان را عامل قتل معرفى كرد.  ــوهرش به نام س ش
ــال بازداشت شد و مأموران  به اين ترتيب مرد ميان س
ــدون اينكه  ــليمان ب ــى از او پرداختند. س به بازجوي
ــام قتل فرزندش را  ــان دهد، اته مقاومتى از خود نش
ــدت پشيمان است.  قبول كرد و گفت از اين كار به ش
ــد دارم كه هنوز ازدواج  وى توضيح داد: «من دو فرزن
ــوان كاركردن ندارم،  نكرده اند و چون خودم ديگر ت
ــان را پرداخت  ــاى زندگى من و مادرش آنها هزينه ه
ــر بزرگم هم با همسرش  مى كنند. چندى پيش پس

دچار اختالف شد و به خانه ما آمد.
از آن به بعد پسر بزرگم به نام حميد و نوه 2/5 ساله ام 
در خانه ما بودند و عروسم هرازگاهى براى مالقات با 

فرزندش به خانه ما مى آمد». 
متهم به قتل ادامه داد: «روز حادثه در حال استراحت 
بودم كه ناگهان صداى حميد را شنيدم و فهميدم او 
ــه اتاق او رفتم و فهميدم علت  نوه ام را دعوا مى كند، ب
ماجرا غذانخوردن نوه ام است؛ از حميد خواستم كارى 
به كار پسربچه نداشته باشد، اما او به فرزندش سيلى 
ــدم چون روى  زد؛ من از اين رفتار خيلى ناراحت ش

ــاهد آزار آنها  كودكان حساس هستم و نمى توانم ش
ــت از اتاق فرار  باشم. نوه ام كه ترسيده بود مى خواس
كند كه پدرش با لگد ضربه اى ديگر به او زد و وى را به 
زمين انداخت، ديدن اين صحنه مرا حسابى عصبانى 
كرد طورى كه نتوانستم خودم را كنترل كنم؛ سريع 
چاقويى برداشتم و با آن به حميد حمله كردم و او را 
ــيد و وقتى شرايط را  زدم. در اين هنگام همسرم رس
اين طور آشفته ديد سعى كرد ميانجى گرى كند؛ او مرا 

به بالكن خانه برد، اما من كه هنوز به شدت خشمگين 
بودم وى را نيز با چاقو زدم و مجروح كردم.

ــيمان  ــه از كارى كه انجام داده بودم پش اما بالفاصل
ــاندم كه پزشكان  ــتان رس ــدم و آنها را به بيمارس ش
ــديد فوت  ــرم به علت خونريزى ش اعالم كردند پس

شده است».
بنا به اين گزارش متهم درحال حاضر در بازداشت به 

سر مى برد و تحقيقات از او ادامه دارد.

دختر 19 ساله هنگامى كه تصميم گرفت همراه پسر مورد عالقه اش 
فرار كند، نمى دانست چه سرنوشت شومى در انتظارش است.

 اوايل شهريور امسال زن ميانسالى با مراجعه به دادسراى امور جنايى 
ــاله اش به نام نازنين ربوده شده  در شكايتى عنوان كرد، دختر 19 س
است.اين زن در شكايتش مدعى شد ساكن يكى از شهرهاى جنوبى 
كشور هستيم و از چند سال قبل كه همسرم فوت كرده، من و دخترم با 
هم زندگى مى كرديم. از حدود يك سال قبل متوجه تغيير رفتار نازنين 
شدم. دخترم بسيار پرخاشگر و كم طاقت شده بود. براى پى بردن به 
ــدم پسر 26 ساله اى به  موضوع، رفتارش را كنترل كرده و متوجه ش
ــر وقتى متوجه شد من از  بهانه ازدواج با دخترم ارتباط دارد. اين پس
رابطه شان اطالع پيدا كرده ام، با فريب دخترم او را ربود. بعد از حدود دو 
هفته آنها را در شهر ديگرى پيدا كردم و دخترم را به خانه برگرداندم 

اما او توسط پسر جوان به ماده مخدر شيشه اعتياد پيدا كرده است.
ــران منتقل كرديم تا  ــان خانه مان را به ته وى اضافه كرد: براى درم
ــر، اعتيادش را ترك كرده و به  ــجويم از ياس با دور شدن دختر دانش
ــديم و در اين  ــت در تهران ساكن ش زندگى برگردد. چند ماهى اس
ــته وقتى نازنين را براى  مدت خبرى از ياسر نبود تا اين كه روز گذش
درمان به مطب روانپزشك برده بودم، او دوباره با پسر جوان فرار كرد.
ــود. با اعالم  ــرى از دخترم نب ــا اث ــتم ام ــا را به دنبالش گش  همه ج
ــال، تيمى از كارآگاهان پليس به دستور بازپرس  شكايت زن ميانس
سعيد احمد بيگى تحقيقات شان را براى شناسايى مخفيگاه پسر و 
دختر فرارى آغاز كردند. در حالى كه با گذشت دو ماه از اعالم شكايت 
هيچ ردى از نازنين به دست نيامده بود مادرش با مراجعه به دادسراى 
امور جنايى گفت: بعد از ربوده شدن دخترم متوجه شدم ياسر او را به 
يكى از شهرهاى جنوبى برده است. وقتى براى تحويل گرفتن دخترم 
به خانه پسر جوان رفتم متوجه شدم دخترم به علت سقوط از ارتفاع 
در بيمارستان بسترى است و از ناحيه كمر و پا دچار شكستگى شده 
ــتان رفتم و دريافتم زمانى كه  ــت. براى ديدن دخترم به بيمارس اس
پدر و مادر ياسر به در خانه دخترم و ياسر رفته اند، او از ترس خودش 
ــاى بازپرس دخترم  ــت. آق را از بالكن طبقه اول به پايين انداخته اس
اعتيادش را ترك كرده و قول داده است به زندگى برگردد من هم امروز 
ــكايتم صرف نظر كنم. با اعالم رضايت مادر نازنين،  مى خواهم از ش
سعيد احمدبيگى بازپرس شعبه هفتم دادسراى امور جنايى، پرونده 

را مختومه اعالم كرد.

قتـل فرزنـد در حمـايت از نـوه
سرنوشت شوم  براى دختر فرارى



رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله :
خــدا،  بــه  ايمــان  از  پــس  عقــل  كمــال 
مدارا كردن با مردم است به شــرط آن كه حق، 

ترك نشود.
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

مواد الزم  براى تهيه بيسكويت ليدى فينگر:تخم مرغ 4عدد،شكر 
ــق چاى خورى،بيكينگ پودر  100  گرم،آرد 100 گرم،وانيل نصف قاش

نصف قاشق چاى خورى.
روش تهيه  بيسكويت ليدى فينگر:

1. ابتدا زرده و سفيده تخم مرغ ها را از هم جدا مى كنيم.سپس سفيده ها را 

داخل ظرفى گود كه از خشك و تميز بودن آن مطمئن هستيم مى ريزيم 
و با درجه تند همزن برقى شروع به هم زدن آن ها مى كنيم.

ــكر را به همراه وانيل  خيلى   2. وقتى كه سفيده ها را كامال پف داديم ش
ــكل شود.  آرام به مواد اضافه مى كنيم و آ ن قدر به هم مى زنيم تا فومى ش
همين طور كه به هم زدن ادامه مى دهيم زرده ها را يكى يكى اضافه كرده و 

پس از اضافه كردن هر كدام، مواد را 30 ثانيه مخلوط مى كنيم. 
3. پس از اين كه زرده ها تمام شدند، همزن برقى را كنار گذاشته و آرد را 
كه از قبل با بيكينگ پودر مخلوط كرده و 3 بار الك كرده ايم در 3مرحله 
ــى به خورد ــكل دوران ــك به ش ــى به مواد اضافه مى كنيم و با ليس متوال

 تخم مرغ ها مى دهيم. 
ــذ روغنى پهن  ــينى روى كاغ ــل س ــه،  داخ ــف ريخت ــه را در قي 4. ماي
ــر از مايه روى كاغذ  ــانتى مت ــكل لوله اى به قد 6 تا 7 س مى كنيم و به ش
ــيرينى زبان مى گذاريم. ابعاد ليدى فينگرها تقريبا بايد به اندازه يك ش

 باشد.
5. سينى را به مدت 20 دقيقه روى پنجره وسط فر كه از قبل با دماى 180 
درجه سانتى گراد گرم كرده ايم قرار داده و وقتى بيسكويت ها كمى طاليى 

رنگ شدند آن ها را از فر خارج مى كنيم. 
6. اين نوع بيسكويت در صنعت قنادى براى درست كردن انواع دسرها و 
كيك هاى مختلف كاربرد دارد كه معروف ترين آ ن ها تيراميسو وشارلوت 

هستند.

در دنيايى كه در آن زندگى مى كنيم همه چيز مى تواند عجيب به نطر برسد، حتى 
رستوران! به طورى كه برخى از رستوران ها در سراسر دنيا با نوع لباس پوشيدن 
و يا نوع غذاهايى كه سرو مى كنند، سعى دارند تا خود را به هر قيمتى بيشتر از 

پيش معروف كنند. 
ــام اصلى آن  ــتوران عجيب تخم مرغى كه ن رسـتوران تخم مرغى: اين رس
«لذت»است، در چين واقع شده و مساحت آن 600 متر مربع مى باشد. در داخل 
رستوران اتاقك هايى به شكل تخم مرغ وجود داشته كه افراد براى صرف غذاى 
خود به داخل آنها رفته و درب را نيز مى توانند ببندند. اين رستوران رسما از تاريخ 

1 مى 2012 آغاز به كار كرده است.
ــفارش و صرف غذاى شان  ــتريان اين رستوران براى س رستوران توالتى:مش
ــينند! اين رستوران نيز در  ــكل توالت فرنگى مى نش بر روى صندلى هايى به ش

شنزن چين واقع شده است.
ــتوران جالب در بوئنس آيرس آرژانتين واقع  رسـتوران جوان پرون:اين رس
شده ، در اين رستوران مجسمه اى از رييس جمهور سابق آرژانتين وجود دارد كه 
افراد مى توانند با آن عكس بگيرند. نام اصلى اين رستوران «يك قهوه با پرون»

است.
ــيدن  ــتوران عجيب با پوش ــون هاى اين رس رسـتوران مدرسـه اى:گارس
ــه و معلم و  ــر درس و مدرس ــه، تداعى گ ــرم مدرس ــكل ف يونيفرم هايى به ش

دانش آموزند! اين رستوران در توكيو ژاپن واقع شده است.
ــتوران نان و تفنگ را در بيروت مشاهده رسـتوران ارتشـى:نماى كلى رس
ــاس نطامى به تن ــتوران همگى لب ــون هاى اين رس ــپز و گارس  مى كنيد. آش
مى كنند. شعار اين رستوران اين است:«ساندويچ ها مى توانند شما را بكشند!»

رستوران گارد سرخ:اين رستوران جالب نيز در چين واقع شده و همگى پرسنل 
آن لباس ارتش سرخ چين به تن دارند. ايده اين كار از زمان انقالب فرهنگى چين 

به وجود آمده است.

ــاب از چهره ى كريه جنگ  ــته ى بختيار على، نق رمان «آخرين انار دنيا» نوش
ــوز چه بر سر انسان و  ــان مى دهد كه اين بالى خانمان س برمى دارد و به ما نش

انسانيت مى آورد.
ــور ها سايه افكنده   ــياه جنگ بر سر بسيارى از كش در دنياى امروز كه شبح س
ــر جان ملت ها قمار مى كنند، شايد  و قدرت هاى بزرگ بى هيچ واهمه اى بر س
ــد. از اين  ــد كه به دل هاى مرده جان دوباره ببخش ادبيات آن نوش دارويى باش
ــته ى بختيار على، نقاب از چهره ى كريه  رهگذر،رمان «آخرين انار دنيا» نوش

جنگ برمى دارد .
اين رمان پر است از صحنه هاى تكان دهنده و پر است از شخصيت هايى كه هر 
كدام نمادى را در ذهن تداعى مى كنند. اما يكى از تكان دهنده ترين قسمت هاى 
رمان آنجايى است كه مظفر به بيمارستانى مى رود كه كودكان آسيب ديده در 

جنگ در آن بسترى هستند و در آنجا كودك سوخته اى را در آغوش مى كشد.
ــن رمان در ــدان، كامل تري ــيار از منتق ــا» در نگاه بس ــان «آخرين انار دني رم
ــتان  ــوم در دس ــان م ــى» چون ــم جادوي ــت. «رئاليس ــرد اس ــات ك  ادبي
ــن نمونه هاى  ــى از قوى تري ــوان يك ــايد رمان او را بت ــت و ش بختيار على اس
ــم آميخته كه  ــال را در ه ــى و خي ــان واقع گراي ــت. او چن ــبك دانس ــن س اي
ــم قابل  ــد و ه ــم آموزنده باش ــده ه ــراى خوانن ــگ ب ــه جن ــاى كري جنبه ه
ــن فجايع را  ــاراى خواندن اي ــى ي ــن نمى كرد كس ــه آنكه اگر چني تحمل. چ
ــت درباره ى جنگ؛ اما در اين رمان  ــت.«آخرين انار دنيا» رمانى اس نمى داش
مى شود هم عشق ديد و هم نفرت، هم معصوميت ديد و هم شقاوت، هم مبارزان 

راسخ را ديد و هم آن هايى كه به اعتقادات گذشته شان لگد زده اند.
ــى  ــگ، زخم ــه جن ــد ك ــى را دي ــوان ملت ــا مى ت ــه ى اين ه ــا وراى هم  ام

ــالى  ــن ب ي ــرده از ا ــته و افس ــانده و خس ــره اش نش ــر چه ــق ب عمي
ــى  ــايد جاي ــت؛ ش ــش اس ــاحل آرام ــال س ــه دنب ــون ب ــوز اكن ــان س خانم

زير «آخرين انار دنيا».

بيسكويت ليدى فينگر

آخرين انار دنيا عجيـب ترين رستـوران هاى جـهان !

خانه دارى
سـوخـــــــــــته:براى  تابــــــــه  ماهـــــى 
ــوخته و  ــه س ــى ك ــه هاي ــا قابلم ــه ي ــى تاب ــردن ماه ــاك ك پ
ــد و مقدارى  ــا بريزي ــيرين روى آنه ــوش ش ــى ج ــه اند كم ته گرفت
ــاعت  ــد چند س ــود ، بگذاري ــس ش ــا خي ــد ت ــه كني ــه آن اضاف آب ب

بماند . بعد قسمت سوخته را راحت بشوييد .
ــپزخانه يا  تميركـردن كارد:براى از بين بردن لكه هاى روى كارد آش
ــوب پنبه  ــد از چ ــى تواني ــى روى آن م ــگ زدگ ــردن زن ــرف ك برط
ــى آن را به  ــد به آرام ــه را كمى خيس كني ــتفاده كنيد .چوب پنب اس
ــا حركت  ــپس ب ــته كنيد ، س ــده مانند تايد آغش ــاده پاك كنن يك م
ــز ــى تمي ــه راحت ــيد ، ب ــه كارد بكش ــب آن را روى تيغ ــو  و عق جل

 مى شود .
ــاى آلومينيومى نمك بماليد ،  ظرف هاى آلومينيومى:روى ظرف ه

خواهيد ديد كه به طور كامل نو مى شوند .
ظرف هاى مسى:براى پاك كردن ظرف هاى مسى ، آنها را با برشى از 

ليمو كه در نمك گذاشته ايد ، بساييد .
ــره  ــاى نق ــرف ه ــردن ظ ــراق ك ــراى ب ظـرف هـاى نقره:ب
ــا  آنه ــن كار  اي ــراى  ب  . ــد  ــتفاده كني اس ــون  زيت ــن  از روغ
ــو و  ــال ن ــد،  كام ــش دهي ــى مال ــه آرام ــون ب ــن زيت ــا روغ را ب

درخشنده مى شوند 
رسوب آهك:براى از بين بردن رسوب آهك از كترى ، وقتى كترى داغ 

ــت ، يك مرتبه مقدارى آب يخ درون آن بريزيد.جرم جدا مى شود.  اس
ــرى ، از محلول  ــش نازكى از آهك در داخل كت براى از بين بردن پوش
ــتفاده كنيد .محلول آب و سركه را درون كترى بريزيد ،  آب و سركه اس
ـــــــته و ـــــــــپس آن را شس ــانيد. س ــه بجوش 10 دقــــــيق

 آب بكشيد .

تميز كردن و برق انداختن ظرف ها

ــت  ــخصى خود ممكن اس همه افراد در زندگى ش
ــند اما  ــته باش ــب و غريبى داش عادت هاى عجي
ــد، همين  ــا پايين باش ــتانه تحمل زوج ه اگر آس
ــى احترامى  ــانه هاى ب ــا مى توانند به نش عادت ه
ــروز اختالف  ــث ب ــده و باع ــكايت تبديل ش و ش
ــالف ميان  ــازگارى و اخت ــود. ناس ــرى ش و درگي
ــديد  ــاد و تش ــودآگاه ايج ــب ناخ ــا، اغل زوج ه
مى شود.زوج ها بدون اينكه بدانند، طرف مقابل را 
مى رنجانند و دلخور و عصبى مى شوند. اين وظيفه، 
ــت كه دزد بدون اينكه صاحبخانه  شبيه زمانى اس
ــده و همه چيز را ببرد.  ــود، وارد خانه ش متوجه ش
ــازگارى،   ــرايط دقيق ناس ــان و ش با آگاهى از زم
ــروز  بـــــــ از  ــوان  تــــــــــــــ ــى  م
ــن  ــم تري ــى از مه ــرى كرد.برخ آن جلوگي
نشانه هاى هشدار در مشاجرات همسران عبارتند از:
ــا آرامش  ــاره موضوعى خاص ب ــتيم درب قادر نيس
ــن مى كنيم. ــى زنيم و توهي بحث كنيم.فرياد م
ــرويى مى كنيم و با يكديگر حرف نمى زنيم. ترش

ــا به هم زدن  ــود، ب وقتى يكى از ما عصبانى مى ش
ــويم.لوازم خانه را  ــى ش ــارج م ــم در اتاق خ محك
ــول هفته  ــى كنيم.اگر در ط ــوى هم پرت م به س
ــه موقعيت از موقعيت هاى مذكور  دست كم در س
قرار مى گيريد، يعنى زندگى شما سرشار از اختالف 
ــتر افراد هنگام  ــفانه بيش ــت. متاس و درگيرى اس
مشاجره، تحريك پذير و حساس مى شوند. هنگام 
ــاجره و درگيرى مجموعه اى از عالئم جسمى  مش
بروز مى كند. اين عالئم شامل ضربان سريع قلب، 
ــرگيجه ها، خشم،  ــت ها، س عرق كردن كف دس
ــل تعارض  ــت. ح ــوره و گرفتگى عضالت اس دلش
ــى توان به ــت كه م ــارت هاى بين فردى اس از مه

 شيوه اى نظام مند، از آن براى حل و فصل اختالفات 
ــه در اين مطلب ــك هايى ك ــتفاده كرد. تكني اس

 مى خوانيد به شما كمك مى كنند تا ناسازگارى ها 
را مديريت كنيد.

تكنيك توقف:پذيرش اين تكنيك ساده به زمان 
ــوخ طبعى نياز دارد. وقتى مشاجره و  و مقدارى ش

درگيرى اوج مى گيرد، دست خود را باال مى گيريد و 
فرياد مى زنيد توقف يا ايست . اين عالمتى است كه 
مى گويد دو طرف بايد فرياد زدن را متوقف كنند و 

به اتاق هاى مجزايى بروند.
ــردن درگيرى به  ــف ك تكنيك تايـم اوت:توق
معناى حل و فصل مشكل نيست بلكه مهلتى است 
ــادى بازگردند. ــوند و به حالت ع تا طرفين آرام ش

 زوج ها، هنگام مشاجره هيجان زده مى شوند. وقتى 
اين اتفاق مى افتد ميزان ضربان قلب، تنفس، نبض 
ــون افزايش مى يابد. يكى از  و هورمون آدرنالين خ
ــت. هر فرد  اهداف اين مرحله، آرام كردن افراد اس
ــر و صدا  ــى رود و  10 تا15 دقيقه بى س به اتاقى م

مى نشيند.
ــت ها براى  تكنيـك تنفس آهسـته:گاهى وق
ــيد. در اين مهلت  آرام شدن بايد نفس عميق كش
ــت تان را روى  10 تا15 دقيقه اى استراحت، دس
شكم خود بگذاريد و نفس بكشيد. كم كم سرعت 
ــد و عميق تر نفس  ــيدن تان را كم كني نفس كش

بكشيد. پس از چند  لحظه آرام خواهيد شد.
ــديد، دوباره  تكنيـك بازگشـت:وقتى آرام ش
ــث كنيد. اگر  ــكل بح ــد و آرام درباره مش بازگردي
احساس آرامش نمى كنيد، بحث درباره مشكل را 

به بعد موكول كنيد.
ــا نيازها و  تكنيك شـنوايى فعال:براى اينكه ب
ــويد، بايد به دقت  ــرتان آشنا ش نگرانى هاى همس
ــردن فعال،  ــش گوش كنيد. گوش ك به حرف هاي
توانايى و هنر بزرگى است كه هر كسى ندارد. به اين 
طريق مى توانيد با نيازها و نگرانى هاى همسر خود 
ــوال هاى گوناگون، مطمئن  آشنا شويد. با طرح س
ــويد منظور وى را درك كرده ايد. حرف هاى او  ش
ــت  را قطع نكنيد. نيازها و نگرانى هاى او را يادداش
كنيد. خالصه اى از نگرانى ها و نيازهاى همسرتان 
ــه حرف هايش  ــود ب را بازگو كنيد تا او متوجه ش

گوش داده ايد.
ــس از  تكنيـك گفـت و گـوى محترمانه:پ
ــر، از نيازها،  گوش دادن به همه حرف هاى همس
ــايلى كه باعث ناراحتى شما شده  نگرانى ها و مس
ــخن بگوييد:-نيازها و  است، با آرامش و احترام س
ــر خود را  ــرح دهيد.-همس نگرانى هاى خود را ش
سرزنش نكنيد.-در جستجوى راه حلى باشيد.-از 
او بخواهيد خالصه حرف هاى شما را بازگو كند.-او 
نيز بايد به نيازها و نگرانى هاى شما توجه كرده باشد 
و آنها را به ياد بسپرد. گاهى اوقات، در شرايطى كه 
رسيدن به توافق دشوار است، درخواست كمك از 

فرد سوم سودمند است.
تكنيك ارتباط چشمى:گوش دادن و يادگيرى 
ــتفاده از روش گوش  ــت. با اس آن كار آسانى نيس
ــر خود نشان دهيد  دادن فعال، مى توانيد به همس
ــر  كه به حرف هاى او گوش مى دهيد. وقتى همس
شما حرف مى زند، به چشم هايش نگاه كنيد. با اين 
كار نشان مى دهيد كه به حرف هاى او توجه داريد. 
هر دو سه دقيقه يك بار، حرف هاى همسر خود را
 جمع بندى كرده و بازگو كنيد. اين روش به همسر 
ــفته و عصبى باشد كمك  شما كه ممكن است آش
مى كند تا به آسانى و با اطمينان، احساس هاى خود 
را به زبان آورد. استفاده از زبان بدن با حركت هايى 

مانند تكان سر او را به حرف زدن تشويق مى كند.
ــالف  اخت ــى  آرامش:وقت حفـظ  تكنيـك 
ــوار  ــرد، حفظ آرامش دش ــرى اوج مى گي و درگي
ــاجره و رد و بدل شدن عبارت ها  است. وقتى مش
ــم بر  ــب افزايش مى يابد و خش ــات نامناس و كلم
ــود، نتيجه اى جز بروز ــتولى مى ش دو طرف مس
 احساس هاى بد و آسيب ديدن ندارد. بهترين راه 

ــگيرى است. اين  ــاجره و نزاع، پيش براى مهار مش
توصيه براى پيشگيرى از اختالف و درگيرى به شما 

كمك مى كند.
تكنيك درك متقابل:شايد مهم ترين عامل در 
ــت كه  ــت. تحمل، توانايى اس هر رابطه، تحمل اس
ــت آورد و به ديگران نيز  به سادگى مى توان به دس
منتقل كرد. هم چنين، تحمل، به معناى احترام به 
ــت. براى اجراى موفقيت آميز  نيازهاى يكديگر اس
اين روش بايد خودخواهى و غرور را كنار گذاشت.
تكنيك اهداى هديه:خشم زمانى نمايان مى شود 
كه افراد، احساس قدرشناسى و رضايت نكنند. در 
اين زمان، افراد عصبى، فرسوده و افسرده مى شوند. 
براى پيشگيرى از برزو چنين عالئم و نشانه هايى، 
زوج ها بايد روش هاى نشان دادن محبت و برقرارى 
ــتانه را بياموزند. با هديه  دادن دسته  ارتباط دوس
ــان آوردن جمله كوتاه  ــك و به زب گل، كارت تبري

دوستت دارم مى توان محبت را بروز داد .
تكنيك وقت شناسى:درخواست ها بايد در زمان 
مناسب بيان شوند. اگر يكى از زوج ها، از همسر خود 
ــتى كند، پاسخ او به  كه مشغول كار است درخواس
احتمال زياد از روى حوصله و خوشايند نخواهد بود. 
زوج ها بايد زمان مناسبى براى بيان درخواست هاى 

خود انتخاب كنند.
تكنيك گفت و گوى صميمانه:رابطه زن و شوهر 
مى تواند در طول زمان سرد شود. علت آن مى تواند 
ــوهر باشد. يكى از  كمبود و يا عدم ارتباط زن و ش
عناصر مهم تقويت ارتباط زوج ها، گفت و گو درباره 
نيازها، تجربه ها و اتفاق هاى روزانه است. براى اينكه 
ــود را در صميميت ــو بتواند تاثير خ اين گفت و گ
 زوج ها ايجاد كند، هنگامى كه همسر شما درباره 
مسايل روزانه خود صحبت مى كند، دقت و عالقه 

خود را نشان دهيد.
ــزن  تكنيـك تاميـن سـوخت عاطفى:مخ
ــه نفس و ــا اعتماد ب ــوخت عاطفى افراد بايد ب س
ــود تا انرژى الزم براى  ــاس هاى مثبت پر ش  احس
زندگى فراهم شود. زوج ها، بايد براى پر نگه داشتن 

اين مخزن به يكديگر هديه بدهند.
ــان ميزان  تكنيـك القاى حـس امنيت:به هم
ــيم، ممكن است از  ــر خود را مى شناس كه همس
ــز نبايد تصور  ــيم. هرگ ــكار او هم بى اطالع باش اف
ــود آگاهيم  ــر خ ــاى همس ــه نيازه ــم از كلي كني
ــه ما كمك  ــى كنيم. اين امر ب ــا را برآورده م و آنه
ــيم. نتيجه اين  ــش بپرس ــا از نيازهاي ــد ت مى كن
ــر ــت و احترام به همس ــاس امني كار، القاى احس

 است.

تكنيك هايى براى مديريت دعواهاى زناشويى انسان و اعمال پيش فرستاد ه(1)

دين و انديشه

آيات معاد اساسا براى موعظه خيلى خوب است. در قرآن كريم 
ــر آيه 18 مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا  در اواخر سوره حش
اتقوا اهللا و لتنظر نفس ما قدمت لغد؛ اى اهل ايمان! تقواى الهى 
ــان بايد بنگرد كه براى  ــيد، از خدا بپرهيزيد و انس داشته باش
ــت». خيلى تعبير عجيبى است،  ــتاده اس فردا چه پيش فرس
ــت و الم امر داللت بر  «و لتنظر» امر است (اين ل، الم امر اس
وجوب مى كند. بايد هر نفسى و هر كسى نظر كند و دقت كند 
در آنچه براى فردا مى فرستد. اين صريح ترين تعبيرى است 
كه مى شود در اين زمينه كرد. وقتى به ما مى گويد بياييد در 
كار و عمل خودتان مراقب باشيد، به اين تعبير مى گويد: درباره 
ــتيد، در مورد اين  اين چيزهايى كه براى فردا پيش مى فرس
پيش فرستاده هاى خودتان دقت كنيد، دقيق باشيد. درست 
ــت و براى شهر ديگرى كه  مثل آدمى كه در يك شهرى هس
بعدها مى خواهد برود در آنجا سكنى اختيار كند، كااليى قبال 
تهيه مى كند و مى فرستد. به او مى گويند در اين چيزهايى كه 
قبل از خودت دارى مى فرستى، يك دقت خيلى كاملى بكن. 

بعد دو مرتبه مى فرمايد:
«و اتقوا اهللا ان اهللا خبير بما تعملون؛ از خدا بترسيد كه همانا 
خدا به آنچه انجام مى دهيد آگاه است» (حشر/ 18). چون اول 
ــتاده گفت، دو مرتبه به تعبير خود عمل  به تعبير پيش فرس
ــما، يعنى آنچه را شما  ــت به اعمال ش مى گويد: خدا آگاه اس
مى فرستيد، خدا كه آگاه است، پس خودتان هم آگاهى كامل 

داشته باشيد كه خوب بفرستيد.
ــود  ــان مرتكب مى ش در منطق قرآن كريم هر عملى كه انس
پيش فرستاده است. با اينكه در منطق ظاهر انسان عملش به 
ــته تعلق مى گيرد، يعنى ما هر كارى را كه امروز انجام گذش
 مى دهيم، به فردا كه مى رسيم، كار ما به گذشته تعلق دارد، 
يعنى خودمان مى گذريم، كارى را اكنون انجام مى دهيم، بعد 
كار ما منقضى و تمام مى شود ولى خود ما هستيم، خود ما جلو 
مى آييم و كار ما عقب مى ماند، ولى قرآن بر عكس، مى فرمايد 
هر كارى كه تو مرتكب مى شوى، برخالف آن ترتيب ظاهرى 
ــاس مى كنى كه آن در زمان گذشته ماند و  زمانى كه تو احس
تو در زمان حال و زمان آينده آن هستى، قضيه برعكس است، 
هر عملى كه مرتكب شدى او پيشاپيش تو رفت، تو پشت سر 
ــوز مانده اى كه بعد  ــتادى و تو هن باقى ماندى، او را جلو فرس

به او برسى....
                                                                                                ( ادامه دارد)
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