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بازيكن 40 ساله
 ايران بهترين

 آسيا شد

تمركز سيستم هاى
 بهداشتى بربيماريابى و

درمان ايدز دراصفهان

مذاكرات، لطمه اى 
به صنعت هسته اى 

وارد نكرد
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ــى عميق بابت  ــراز نگران ــازمان ملل با اب دبيركل س
ــيه و تركيه از مقام هاى  تنش هاى موجود ميان روس

اين دو كشور خواست تا از تنش ها بكاهند...
ــه راهپيمايى عظيم  رهبر معظم انقالب با تأكيد بر اينك
ــعائر الهى است،  اربعين تركيب «ايمان و عشق» و از ش
ــراه زائران اربعين  ــد: آرزو مى كنيم اى كاش هم فرمودن
ــر معظم انقالب  ــت اهللا خامنه اى رهب بوديم.حضرت آي
ــه درس خارج فقه، پديده بى نظير و  ــالمى در جلس اس
ــينى  ــم و پرمعناى راهپيمايى اربعين حس حركت عظي
ــد و گفتند:  ــنه اى ماندگار خواندن ــالم را حس عليه الس
تركيب «عشق و ايمان» و «عقل و عاطفه» از ويژگى هاى 
ــت و  ــالم اس منحصر به فرد مكتب اهل بيت عليهم الس
ــقانه و مؤمنانه مردم از كشورهاى مختلف  حركت عاش
ــد از جمله  ــابقه، بدون تردي ــن پديده بى س جهان در اي
ــاره ــت.حضرت آيت اهللا خامنه اى با اش ــعائر الهى اس ش

ــراق در پذيرايى از زائران   به بزرگوارى و محبت مردم ع
اربعين، به كسانى كه توفيق حضور در اين حركت پرمعنا 

و پرمغز ...

ــان از برگزارى  ــالمى اصفه ــات اس ــركل تبليغ مدي
ــينى در ميدان  اجتماع بزرگ عزاداران اربعين حس

امام على(ع)اصفهان خبر داد...

على قنبرى مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران ، 
در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به گران شدن قيمت 

برنج توسط تجار هندى...

ــال از مصوبه راهكارهاى اجرايى  ــت 10 س با گذش
ــوراى عالى  ــترش فرهنگ عفاف و حجاب در ش گس

انقالب فرهنگى، به نظر مى رسد...

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
ــوده و با رفع  ــاه مدت ب ــان كنونى نرخ ارز، كوت نوس

عواملى كه تقاضاى ارز را تقويت كرده است...

درخـواست بان كى  مون از 
روسـيه و تركـيه

پديده بى نظير و حركت عظيم 
راهپيمايى اربعين،

 حسنه اى ماندگار است

اجتماع بزرگ عزاداران
 اربعين حسينى  در اصفهان 

هندى ها برنج را گران كنند، 
از كشورهاى ديگر مى خريم

حجـاب، 
متولى دارد و ندارد قيمت ارز به نقطه تعادلى 

برمى گردد
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آگهـى مـزايده

ــماره 604 مورخ 94/08/23  ــتناد موافقت نامه ش شهردارى زرين شهر به اس
ــبت به واگذارى پاركينگ وسائط نقليه  ــهر در نظر دارد نس شوراى اسالمى ش
سنگين واقع در بلوار جانبازان زرين شهر به صورت اجاره براى مدت يك سال 
از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت بعمل مى آيد جهت 
دريافت اسناد مزايده و كسب  اطالعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت ادارى 

مورخ 94/09/14 به شهردارى مراجعه نمايند. 

نوبت دوم

جواد جمالى – شهردار زرين شهر

كارشناس آلودگى هوا مطرح كرد:

آمار خودروهاى تك  سرنشين در اصفهـان غيرقابل باور است



ــت: در مذاكرات  ــالمى گف ــوراى اس ــس مجلس ش ريي
ــتد كرديم، لطمه اى به  ــته اى و آنجايى كه داد و س هس
صنعت هسته اى كشورمان وارد نشد بلكه دستاوردى كه 

داشتيم، بيشتر بود.
على الريجانى، در اجالس سراسرى مديران حوزه علميه 
ــاوران جمكران برگزار  خواهران كه در مجتمع مهدى ي
شد، اظهار داشت: حوزه علميه از جايگاه و ظرفيت بسيار 
بااليى برخوردار است و مدارس كشور و دانشگاه ها بايد از 
اين ظرفيت استفاده و خانواده ها فرزندان خود را با علوم 

دينى آشنا كنند.
ــالمى با تأكيد بر لزوم آشنايى  رييس مجلس شوراى اس
ــوزه علميه در  ــزود: ح ــده دنيا اف ــا زبان هاى زن طالب ب
زبان هاى مختلف ورود پيدا كرده، چون نشر علوم دينى و 
معارف اسالمى را بايد با زبان هاى بين المللى نشر و ترويج 
ــورهاى مختلف با  ــبب آشنايى كش كرد كه اين اقدام س

مكتب اسالم و معارف اهل بيت(ع) مى شود.
ــگاه كالن در چند  ــك ن ــه در ي ــا بيان اينك الريجانى ب
ــائلى وجود دارد كه داراى مشكالت و  ــور مس حوزه كش
ــوزه بين الملل  ــك بخش آن ح ــت كه ي چالش هايى اس
ــالمى دشمنى  ــت، گفت: پس از پيروزى انقالب اس اس
ــاله هسته اى  ــت، در مس ــورمان وجود داشته اس با كش
ــائلى  ــه رو بوديم و مس ــا چالش روب ــال ب بيش از 12 س
ــم كه در مجامع بين المللى  ــر و تروريس نظير حقوق بش
ــا را درگير خود ــت و ذهن م ــويم، وق با آن مواجه مى ش

 مى كند.
وى با اشاره به درگيرى هاى منطقه و مشكالت ملت هاى 
ــالمى عنوان كرد: هيچ زمانى پس از جنگ جهانى با  اس
ــه رو نبوديم كه تا اين حد  چنين وضعيتى در منطقه روب
عوامل بين المللى در آن نقش داشته باشند، اين موضوع 
ــت بلكه ما با پديده بدخيمى در منطقه روبه رو  گذرا نيس

هستيم.
ــزوم رفع  ــالمى با تأكيد بر ل ــوراى اس رييس مجلس ش
مشكالت اقتصادى تصريح كرد: در داخل كشور« اقتصاد» 
ــرايط اقتصادى ما هم تراز با  نقطه ضعف ما است چون ش
پيشرفت هاى انقالب اسالمى نيست و با شعار و كارهاى 

كپسولى رفع نمى شود.

ــپس با نگاه طبيبانه درد را حس   ابتدا بايد آن را باز و س
كرد و نسبت به رفع آن اقدام كنيم.

ــى ديگر  ــكالت اجتماعى يك ــه مش ــراز اينك ــا اب وى ب
ــع آن چاره  ــراى رف ــت كه بايد ب ــور اس ــائل كش از مس
ــكالت فرهنگى از  ــت: مش ــود، اظهار داش ــى ش انديش
ــت كه از اهميت  ــكالت موجود در كشور اس جمله مش
ــگ از ارزش و  ــون فرهن ــت چ ــوردار اس ــادى برخ زي
ــيار بااليى برخوردار و نيازمند توجه ويژه اى اهميت بس

 است.
ــاره به هجمه هاى  رييس مجلس شوراى اسالمى با اش
ــس از انقالب،  ــالمى، افزود: پ ــمن عليه انقالب اس دش
ــذارى  ــيم و پايه گ ــى را ترس ــى(ره) اهداف ــام خمين ام
ــراى مقابله با  ــود را ب ــمنان فعاليت هاى خ كردند، دش
ــاى انقالب  ــا آرمان ه ــرده و ب ــاذ ك ــداف اتخ ــن اه اي
ــه مقابله  ــى(ره) ب ــه هاى امام خمين ــالمى و انديش اس
ــن زمينه ــتادگى در اي ــد ايس ــه نيازمن ــد ك مى پردازن

 هستيم.
ــه امروز جهان  ــكالتى ك الريجانى با يادآورى اينكه مش
اسالم با آن روبه رو است، ناشى از رفتارهاى گذشته غرب 
ــت، گفت: جنگ جهانى توسط  با ملت هاى مسلمان اس
ــد و ربطى به مسلمانان ندارد و  دولت هاى غربى ايجاد ش

نبايد تاوان آن را مسلمانان در جهان بدهند.
ــورهاى غربى را  وى با بيان اينكه امروز هزينه جنگ كش
ــس از جنگ جهانى  ــلمانان مى دهند، عنوان كرد: پ مس
دوم، منابع نفتى مسلمانان در اختيار غرب و در راستاى 
بازسازى كشورهاى آن ها هزينه شد، در كشور ما نيز پس 
از شكست حاصل از ملى شدن صنعت نفت، آمريكا دست 
بر منافع نفتى ايران گذاشت و آن را براى پيشرفت خود 

استفاده كرد.
رييس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه هيچ كشورى 
اين موضوع را نمى پذيرد كه زير چكمه سربازان دشمن 
ــد  ــبب رش ــرد: جنگ طلبى آمريكا س ــد، تصريح ك باش
ــد و ريشه مشكالتى  تروريست در كشورهاى منطقه ش
ــت.  كه وجود دارد در جنگ طلبى هاى دولت آمريكا اس
ــت در كشورهاى عراق و  آمريكا مدعى مقابله با تروريس
افغانستان شد اما با اقدامات خود رشد تروريست را بيشتر

 كرد.
وى با بيان اينكه دولت آمريكا اين موضوع را متوجه شده 
كه ايران با ديگر كشور ها تفاوت دارد، گفت: ايران كشورى 
انقالبى و مخالف با تفكر افراطى مورد حمايت تروريست ها 
است و تفكر معتدلى را براى جوامع اسالمى ايجاد كرده 
ــت. مبارزه آمريكا با گروه هاى تكفيرى واقعى نيست،  اس
ــيدن به منافع خود آن را  بلكه يك بازى است و براى رس

دنبال مى كنند.
رييس مجلس شوراى اسالمى افزود: در مساله هسته اى 
ــان داد كه مصمم است و كار را تا  ايران اين موضوع را نش
جايى پيش برد كه به دانش هسته اى رسيديم؛ اگر آمريكا 
انرژى هسته اى ايران را پذيرفت از سر درماندگى آنها بود، 
ــد و خود آنها سر ميز  آمريكا مجبور به مذاكره با ايران ش

مذاكره آمدند.
ــته اى و آنجايى كه  الريجانى بيان كرد: در مذاكرات هس
داد و ستد كرديم، لطمه اى به صنعت هسته اى كشورمان 
ــتيم بيشتر بود. اينكه  وارد نشد بلكه دستاوردى كه داش
ــته باشيم يك موضوع مثبت  پايه اى از غنى سازى را داش
ــته باشيم يا 6 هزار  بود و اينكه 10 هزار سانتريفيوژ داش
ــده را به كشورمان  تفاوت ندارد، ولى اينكه مواد غنى ش
ــته اى بچرخند، اقدام خوبى بياوريم تا كارخانه هاى هس

 است.
ــت كه براى ما  وى با اظهار« پى .ام.دى. از موضوعاتى اس
ــد در مذاكرات اين موضوع  مشكل ايجاد كرده و قرار ش
تمام شود». عنوان كرد: تمام مؤلفه هايى كه در مذاكرات 

هسته اى انجام شد اين موضوع را اثبات كرد كه كشورمان 
دانش هسته اى را حراج نكرد و به حفظ آن پرداخت اما در 
مقابل طرف غربى بايد به تعهدات خود عمل كرده و همه 

تحريم هاى تأكيد شده را بردارد.
ــراز « هياتى در  ــا اب ــالمى ب ــوراى اس رييس مجلس ش
ــكل گرفته كه بر برجام و اجراى آن نظارت  كشورمان ش
مى كند».گفت: جمهورى اسالمى نشان داد كه قصد دارد 
مشكالت كشور را عقالنى حل كند، تأكيدات رهبر معظم 
انقالب بر نفوذ دشمن نشان دهنده اهميت آن است كه 
ــود كه وفاق و  بايد توجه كرد نفوذ هنگامى ايجاد مى ش

وحدت درونى حفظ نشود.
ــتگى  ــور همبس وى با تصريح بر اينكه اگر در داخل كش
ــرد و  ــكل نمى گي ــوذى ش ــد نف ــته باش ــود داش وج
ــود، گفت: امروز كشور  ــور نيز رفع مى ش مشكالت كش
ــكاراِن زيادى  ــت و بي ــكالت اقتصادى روبه رو اس با مش
ــكالت  ــعارگونه اين مش ــا حرف هاى ش ــود دارند، ب وج
ــد نظر مقام  ــاد مقاومتى م ــا اقتص ــود و تنه رفع نمى ش
ــور ــكالت اقتصادى كش ــل مش ــرى راه ح ــم رهب معظ

 است.
رييس مجلس شوراى اسالمى افزود: وقتى اقتصاد كشور 
ناسالم است، نمى توان اهداف متعالى را ايجاد كرد كه در 
ــتيم ــه نيازمند مجاهدت در حوزه اقتصاد هس اين زمين
ــورمان صرف بودجه جارى است  85 درصد بودجه كش
ــور وجود ندارد كه در اين راستا  و پولى براى عمران كش

نيازمند جهاد در اقتصاد هستيم.

يادداشت
روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1744 | سه شنبه 10آذر 1394 | 19 صفر 1437 

امير دريادار دوم على وفادار فرمانده يگان موشكى نيروى 
ــك كروز دريايى  ــاره به الحاق موش دريايى ارتش با اش
ــت: قطعا  ــكى نداجا، اظهار داش «قدير» به ناوگان موش
داشتن موشك هاى بُرد بلند موجب افزايش قدرت ما در 
عرصه دريا شده و همچون دست بلندى در دريا موجب 
ــاحل خواهد  ارتقاى توان رزمى يگان هاى ما در دريا و س

شد.
ــر»، گفت:  ــروز دريايى «قدي ــات ك ــاره مختص وى درب
ــوان مقابله با جنگ  ــك از قدرت تخريب باال، ت اين موش
ــت فزاينده در  ــروازى پايين و دق ــك، ارتفاع پ الكتروني
ــت كه  ــف و انهدام اهداف برخوردار اس ناوبرى و در كش
ــه مى تواند قدرت  ــتند ك به طور قطع اينها عواملى هس

دريايى ما را در افزايش دهد.
فرمانده يگان موشكى نيروى دريايى ارتش با بيان اينكه 
اين موشك در كالس كروز دريايى«نور» قرار دارد، افزود: 
ــك هاى كالس خود از دقت  اين موشك نسبت به موش
ــترى برخوردار است  نقطه زنى، قدرت تخريب و برد بيش
ــاحلى و  كه مى تواند از پرتاب گرهاى ثابت و متحرك س

شناورى به سوى اهداف پرتاب شود.
ــك از سوى  امير دريادار وفادار افزود: با تحويل اين موش
ــدى و بازدارندگى  ــزان توانمن ــاع به نداجا مي وزارت دف

جمهورى اسالمى در عرصه درياها ارتقا يافته است.
ــكى نداجا،  وى درباره برگزارى رزمايش تخصصى موش
گفت: اين رزمايش به  منظور ارتقاى توان رزمى و انتقال 
دانش و تجربه به كاركنان جوان به  زودى برگزار مى شود.
ــى ارتش گفت: در  ــكى نيروى درياي فرمانده يگان موش
ــتفاده نخواهد شد؛ اما در  اين رزمايش از اين موشك اس
رزمايش هاى آتى و بزرگ نداجا اين موشك مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
ــروى  ــده ني ــيارى فرمان ــب اهللا س ــادار حبي ــر دري امي
ــك هاى كروز  ــاق موش ــش در جريان الح ــى ارت درياي
ــالح مهم  ــك را دو س قدير به ناوگان نداجا، اژدر و موش
ــطح و زير دريا  ــى در س ــتراتژيك يگان هاى درياي و اس
ــك هايى كه ما امروز بهره بردارى  ــت و گفت: موش دانس
ــبى براى  ــيار خوب و مناس ــك هاى بس مى كنيم، موش
ــمت  ــاحل به س ــاى مختلف چه س ــام مأموريت ه انج
ــناور  ــطح يعنى از روى يگان ش ــطح به س دريا و چه س
ــق زيردريايى ها  ــا از طري ــا و ي ــداف دري ــمت اه به س

است.
فرمانده نيروى دريايى ارتش دقت زياد، بُرد باال، قابليت 
انعطاف بيشتر، سرجنگى بهتر و حساسه هاى مناسب تر 
موشك ها را عامل مؤثرى در افزايش توان موشكى ساحل 
ــكن هاى اين نيرو در عرصه دفاع از  به دريا و ناوها و ناوش

مرزهاى آبى دانست.

تحويل موشك كروز « قدير» به 
نيروى دريايى، توانمندى ايران 

در درياها را ارتقا مى دهد
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ــازمان ملل با ابراز نگرانى عميق بابت تنش هاى  دبيركل س
ــور  ــه از مقام هاى اين دو كش ــيه و تركي موجود ميان روس

خواست تا از تنش ها بكاهند.
بان كى مون، دبيركل سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزارى 
ــور تركيه و روسيه تاكيد  آسوشتيدپرس به رهبران دو كش
كرد تا در همين "ابتداى امر" تنش ها را كاهش دهند؛ تنش 
هايى كه در پى ساقط شدن جنگنده روسى توسط تركيه به 

وجود آمده است.
ــريك  ــازمان ملل ادامه داد، زمانيكه ميان دو ش دبيركل س
ائتالفى تنش و تفرقه وجود داشته باشد، نمى توان در زمينه 
ــرفتى دست  ــم به پيش تعهدات جهانى در مقابله با تروريس

پيدا كرد.
تركيه روز سه شنبه هفته قبل يك جنگنده روس را كه "وارد 
حريم هوايى تركيه شده و به هشدارهاى آنكارا بى توجه بود" 

ساقط كرد.
اعتراف سعودى ها به ناتوانى در مقابل يمنى ها

سخنگوى ائتالف كشورهاى عربى در حمله يمن به ناتوانى 
اين كشورها مقابل جنبش مقاومت مردمى انصاراهللا و ارتش 

يمن اعتراف كرد.
ــگارى از دليل  ــوال خبرن ــه س ــخ ب ــيرى در پاس احمد عس
ــت: آنچه كه  ــان قاطعيت گف ــدن عمليات طوف طوالنى ش
ــك جنگ  ــد ي ــى افت ــاق م ــن اتف ــاى يم ــرزمين ه در س

ــش انصاراهللا ــا جنب ــم پيمان ب ــورهاى ه ــى بين كش واقع
 است.

ــارات،وى افزود: ما  ــاعه ام به گزارش پايگاه خبرى اخبارالس
ــتيم بلكه آنها نيروهاى  با نيروهاى كم تعدادى رو به رو نيس
ــا و تانك هاى زرهى  ــز داراى خودروه آموزش ديده و مجه
هستند كه حتى از امكانات نظامى برخى از كشورهاى عربى 

بيشتر است.
او گفت: ما عمليات نظامى را تا رسيدن به امنيت و آرامش در 
يمن ادامه خواهيم داد تا زمانى كه طرف مقابل به قطعنامه 
ــز مذاكره ــر مي ــردن نهد و بر س ــازمان امنيت گ 2216 س

 بنشيند.
اين در حالى است كه برخى شروط عربستان براى آتش بس 
ــينى نيروهاى گروه انصاراهللا از صنعا و  اينگونه بود: عقب نش
همه شهرهاى يمن و تحويل دادن همه سالح هاى سنگين، 
نيمه سنگين و سبك خود بدون قيد و شرط و تشكيل كميته 
ــالح كامل  ــالح ها و خلع س ملى براى تحويل گرفتن اين س
ــاراهللا، نيروهاى نظامى  ــينى انص انصاراهللا- پس از عقب نش
منتخب به مدت يك ماه كنترل صنعا را در دست مى گيرند 

ــى مى دهند كه عبدربه  ــهرها را تحويل ارتش و پس از آن ش
منصور هادى پس از يك ماه آن را تشكيل مى دهد و عبدربه 
منصور هادى (رييس جمهورى مستعفى) و كابينه اش بايد 
به صنعا باز گردند و فعاليت ها و كارهاى خود را در اين شهر 

دنبال كنند.
نامزدهاى انتخابات مجلس تكليفشـان را با فتنه 88 

مشخص كنند
دبيركل جامعه اسالمى مهندسين گفت: هركس قصد ورود 
به انتخابات را دارد بايد تكليفش را با فتنه 88 مشخص كند.

محمدرضا باهنر در نشست خبرى، گفت: اوايل هفته آينده 
ــان انجام  ــى از همه اصولگراي ــت يك دعوت عموم قرار اس

شود.
ــت 4جانبه  ــنيم، وى همچنين درباره نشس ــزارش تس به گ
ــق نورى، افزود:  ــت اهللا مقتدايى، واليتى و ناط الريجانى، آي
جلسه 4نفره به عنوان يك پايه اصولگرايى نبود و صرفا براى 

همگرايى صورت گرفته است.
ــات  ــين اضافه كرد: جلس ــالمى مهندس دبيركل جامعه اس

همگرايى براى وحدت است، اما هيچ كدام پايه اساسى براى 
وحدت نيست.

ــى ــل بررس ــر قاب ــدود 100نف ــان ح ــران اصولگراي  در ته
 دارند.

اوالند: اردوغان شريك قابل اعتمادى نيست
ــه با بيان اين كه كشورش بر اهميت  رييس جمهورى فرانس
نياز به همكارى با تركيه براى مبارزه با تروريسم تأكيد دارد، 
ــريك قابل  ــم يك ش در عين حال گفت: به اردوغان به چش

اعتماد نگاه نمى شود.
ــد،  ــوا اوالن ــپوتنيك، فرانس ــزارى اس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــس تاكيد دارد كه  ــه اعالم كرد: پاري رييس جمهورى فرانس
همكارى با تركيه در راستاى مبارزه با تروريسم و حل بحران 

سوريه امرى ضرورى است.
ــا و تركيه در  ــران اتحاديه اروپ ــت س وى پيش از آغاز نشس
ــم، قاچاق و  ــراى مبارزه با تروريس ــل گفت: ما بايد ب بروكس
ــوريه با تركيه  همچنين يافتن راهكارى براى حل بحران س

همكارى داشته باشيم.
پيش از اين فدريكا موگرينى، رييس سياست خارجى اتحاديه 
اروپا نيز گفت: چنانچه اجازه دهيم سقوط هواپيماى روسى 
ــوريه  ــر فرايند حل بحران س ــط جنگنده هاى تركيه ب توس
ــتباهى فاجعه بار خواهد  ــدام اش ــى بگذارد اين اق تاثير منف

بود.

رهبر معظم انقالب با تأكيد بر اينكه راهپيمايى عظيم اربعين تركيب 
ــت، فرمودند: آرزو مى كنيم  ــعائر الهى اس ــق» و از ش «ايمان و عش

اى كاش همراه زائران اربعين بوديم.
ــه  ــالمى در جلس حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اس
ــم و پرمعناى  ــت عظي ــده بى نظير و حرك ــه، پدي ــارج فق درس خ
ــنه اى ماندگار  ــالم را حس ــينى عليه الس ــى اربعين حس راهپيماي
ــل و عاطفه»  ــق و ايمان» و «عق ــد: تركيب «عش خواندند و گفتن
ــالم  ــب اهل بيت عليهم الس ــرد مكت ــر به ف ــاى منحص از ويژگى ه
ــورهاى مختلف  ــردم از كش ــقانه و مؤمنانه م ــت و حركت عاش اس
ــعائر الهى ــابقه، بدون ترديد از جمله ش جهان در اين پديده بى س

 است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به بزرگوارى و محبت مردم عراق 
ــق حضور در اين  ــانى كه توفي در پذيرايى از زائران اربعين، به كس
ــدا كرده اند توصيه كردند اين فرصت را  حركت پرمعنا و پرمغز را پي
مغتنم بشمارند و افزودند: ما نيز از دور به حال زائران اربعين غبطه 

مى خوريم و آرزو مى كنيم اى كاش همراه شما بوديم.
ــا خاندان  ــقانه ب ــوى و عاش ــاط معن ــت ارتب ــالب فرص ــر انق رهب
ــته، نورانى و  ــن عناصر ممتاز، برجس ــرم(ص) و زيارت اي پيامبر اك
ــالمى دانستند و  ــيعى ميان فرق اس ملكوتى را از امتيازات تفكر ش
ــاير كشورهاى جهان براى  گفتند: حركت عظيم مردم از ايران و س
حضور در راهپيمايى اربعين، جلوه اى از ويژگى هاى برجسته مكتب 
ــت كه در آن، هم «ايمان، اعتقاد قلبى و  اهل بيت عليهم السالم اس

باورهاى راستين» موج مى زند هم «عشق و محبت».
ايشان همچنين زائران اربعين را به رعايت ضوابط و مقررات توصيه 
و تأكيد كردند: دولت درباره خروج از كشور مقرراتى معين كرده كه 
حتما بايد مراعات شود و حركت خارج از اين ضوابط مطلوب نيست.

امام خامنه اى در جلسه درس خارج فقه:

پديده بى نظير و حركت عظيم راهپيمايى 
اربعين، حسنه اى ماندگار است

خبر

رييس مجلس شوراى اسالمى:

مذاكـرات ، لطمـه اى به صنعت 
هستـه اى  وارد نكـرد

درخـواست بان كى  مون از روسـيه و تركـيه

ــاون اول رئيس  ــا مع ــتان مذاكره ب ــت وزير مجارس نخس
ــن و پربارترين مذاكرات تجربه  جمهورى ايران را جالبتري
كارى خود توصيف كرد و گفت: مطمئن هستم ثبات منطقه 

بدون حضور فعال ايران امكان پذير نيست.
ويكتور اوربان ، پس از امضاى هشت سند همكارى بين ايران 
و مجارستان در نشست خبرى مشترك با اسحاق جهانگيرى 
در مجموعه فرهنگى- تاريخى سعد آباد تهران افزود: روابط 

جديدى بر همكارى هاى دو جانبه آغاز شده است. 
اوربان گفت: شايد شما اطالع نداشته باشيد اما نكته اى كه 
براى ما مجارها مهم است اين است كه نخستين آثار تاريخى 

مجارستان به زبان هاى فارسى و عربى است. 
ــتان با بيان اين كه ما به اسم احترام  ــت وزير مجارس نخس
ــور ايران آمديم، افزود: كشور مجارستان  به فرهنگ به كش

احترام به مرزها را دنبال مى كند. 
ــا از جريان  ــاره به اين كه ايران به علت تحريم ه وى با اش
تجارت بين المللى دور شده بود، تاكيد كرد: ما عالقه منديم 

كه اين وضع غيرعادى را از بين ببريم. 
اوربان افزود: به جمهوى اسالمى ايران تبريك مى گويم كه 

در اين تحريم ها توانست دوام آورد. 
وى با بيان اين كه مذاكرات بسيار خوب و مفيدى داشتيم 

ــناد مهمى را امضا كرديم، تصريح كرد: امروز به عنوان  و اس
ــى از جالب ترين و  ــالم مى كنم كه يك يك فرد باتجربه اع

پربارترين مذاكرات را پشت سر گذاشته ام. 
ــتان تاكيد كرد: ما مجارى ها احساس  نخست وزير مجارس
ــم و معتقدم كه  ــود در ايران داري خوبى در زمان اقامت خ
روابط و خط مشى جديدى در همكارى هاى دو جانبه آغاز 

شده است. 
اوربان با بيان اين كه معتقدم گام اولى را كه امروز برداشتيم 
تنها زمانى مى تواند به سرانجام برسد و كارايى داشته باشد 
ــز آن را ادامه دهند،  ــى آيند ني كه جوانانى كه پس از ما م
ــتان قاطعانه خواستار برقرارى ارتباط  تصريح كرد: مجارس

بين جوانان ايرانى و مجارى است.
وى اظهار اميدوارى كرد: اين جوانان گام هاى بعدى را نيز 

برپايه دوستى بردارند. 
ــتان به حضور بيش از يك هزار و 115  نخست وزير مجارس
دانشجوى ايرانى كه در مجارستان در حال تحصيل هستند، 
ــجويان در آينده باعث تحكيم  اشاره كرد و گفت: اين دانش
روابط بين جمهورى اسالمى ايران و مجارستان مى شوند و 

اين دو كشور را به هم پيوند مى دهند. 
اوربان پيشنهاد داد اين همكارى ها ابعاد بيشترى پيدا كند.

ــوريه و عراق كامال راهبردى و رو به گسترش  رابطه ايران، س
و در همه ابعاد بوده و هرگونه تصميم در مورد سرنوشت اين 

كشورها در اختيار مردم و دولت قانونى آنهاست.
على اكبر واليتى مشاور مقام معظم رهبرى در امور بين الملل 
ــفر كرد با شبكه تلويزيونى  ــمى به سوريه س ، كه به طور رس
ــه و بر مواضع  ــق به صورت زنده مصاحب االخباريه در دمش
جمهورى اسالمى ايران در حمايت از ملت سوريه تاكيد كرد.

وى درباره هدف اين سفر گفت: با توجه به اهميت و حساسيت 
ــفر رئيس جمهور  ــت آمده، س منطقه، پيروزى هاى به دس
ــاعته با مقام معطم رهبرى بار ديگر  ــيه و مالقات دو س روس
ــالمى ايران براى ابالع سالم گرم مقام  از سوى جمهورى اس
معظم رهبرى، رياست محترم جمهور و ملت و دولت ايران و 
اعالم پشتيبانى مجدد از مقاومت مردم سوريه به اين كشور 
ــفر نمودم و در مالقات با بشار اسد و ديگر  دوست و برادر س
ــوريه در حوزه هاى فكرى، همكارى هاى عملى و  مقامات س
چشم انداز آينده بحث و تبادل نظر صورت پديرفت و اميدوارم 

همكارى ها روز به روز افزايش يابد.
وى در پاسخ به سوالى تصريح كرد: اگر تروريسم محكوم است، 
حمايت از آن هم محكوم است و اگر مبارزه با تروريسم ممدوح 
است حمايت از آن هم مهم و ممدوح است و منطقه و جهان 

به حقانيت ايران و مقاومت مردم سوريه و اقدامات روسيه در 
مبارزه با تروريسم پى برده اند و برخى كشورهاى اروپايى در 
تالش براى پيوستن به اين جريان با محوريت ايران، سوريه، 

لبنان، عراق و روسيه هستند.
ــرى از اظهارات  ــرى در بخش ديگ ــاور مقام معظم رهب مش
ــت دولت  ــيه به درخواس ــات روس ــرد: اقدام خود تاكيد ك
ــروع است  ــوريه بوده و بنابراين كامال قانونى و مش قانونى س
ــاى خود را  ــاكان حمايت ه ــالمى ايران كم و جمهورى اس
ــه خواهد  ــم ادام ــا تروريس ــدى در مقابله ب ــورت ج به ص

داد.
ــوريه و عراق كامال راهبردى و  واليتى افزود: رابطه ايران، س
رو به گسترش و در همه ابعاد بوده و هرگونه تصميم در مورد 
سرنوشت اين كشورها در اختيار مردم و دولت قانونى آنهاست 

و ديگران نمى توانند براى آنان تصميم بگيرند.
ــوريه و  ــورها براى تجزيه س وى در مورد تصميم برخى كش
ــتى  ــت: آنها براى حفط امنيت رژيم صهيونيس عراق نيز گف
مى خواهند با تكه تكه كردن اين كشورها، دولت هاى ضعيفى 
ايجاد كنند تا امكان مقابله با زياده خواهى هاى آنان را نداشته 
باشند هرچند كه با مقاومت مردم منطقه اين توطئه محقق 

نخواهد شد.

نخست وزير مجارستان:

 ثبات منطقه بدون حضور فعال ايران امكان ندارد
واليتى در گفتگو با شبكه االخباريه:

رابطه ايران، سوريه و عراق راهبردى و رو به گسترش است
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ــده با انگليس و فرانسه براى آغاز  ــاره به توافق انجام ش معاون وزير نفت با اش
ــور، گفت: به محض لغو تحريم ها، فروش نفت از  صادرات نفت به اين دو كش

طريق شركت ها به انگليس و فرانسه از سرگرفته خواهد شد.
ركن الدين جوادى ، درباره آخرين وضعيت از سرگيرى صادرات نفت ايران به 
كشورهاى انگليس و فرانسه، گفت: با برخى از شركت هاى انگليسى و فرانسوى 
به منظور صادرات نفت به اين دو كشور انگليس توافق هايى انجام شده است.
ــى ــوى و انگليس ــركت هاى نفتى فرانس ــت با اعالم اينكه ش معاون وزير نف
 عالقه مند به خريد نفت خام از ايران در دوران پساتحريم هستند، تصريح كرد: 
از اين رو به محض لغو تحريم ها، فروش نفت از طريق شركت ها به اين دو كشور 

از سر گرفته خواهد شد.
ــش مهر مبنى بر اينكه  ــركت ملى نفت ايران در پاسخ به پرس مديرعامل ش
صادرات نفت به انگليس و فرانسه صرفا از طريق شركت هاى شل و توتال انجام 
ــل و توتال، ساير شركت هاى  مى شود؟ اظهار داشت: عالوه بر شركت هاى ش
اروپايى هم به منظور انتقال و صادرات نفت خام ايران به انگليس و فرانسه اعالم 

آمادگى كرده و مذاكراتى در اين باره انجام شده است.
ــوول اخيرا  در خصوص امضاى قراردادهاى جديد فروش نفت  اين مقام مس
ــه، بيان كرده است: ــل انگليس و توتال فرانس ــركت هاى ش خام ايران به ش
ــتريان سنتى خود مذاكره  ــركت ملى نفت تاكنون با همه خريداران و مش  ش
ــت و امضاى  ــرگيرى فروش نف ــت و محدوديتى به منظور از س ــته اس داش

قراردادهاى جديد نفتى با شل و توتال و ساير شركت هاى نفتى وجود ندارد.

به گزارش مهر، ايران بهمن ماه 1390 همزمان با افزايش تحريم ها، صادرات 
ــه را متوقف كرده بود و نفت اين دو كشور را به ساير  نفت به انگليس و فرانس

بازارهاى هدف صادر كرد.
ــود در صورت لغو تحريم ها در مرحله اول ايران  با اين وجود پيش بينى مى ش
روزانه 500 هزار بشكه ظرفيت توليد و صادرات نفت خام خود را افزايش دهد 
ــى معادل 40 درصد از اين افزايش توليد ، روانه پااليشگاه هاى نفت  كه بخش

ايتاليا، اسپانيا، آلمان، فرانسه، انگليس و ساير كشورهاى اروپايى شود.

ــخ به اين  ــركت بازرگانى دولتى ايران ، در پاس على قنبرى مديرعامل ش
سؤال كه با توجه به گران شدن قيمت برنج توسط تجار هندى، پس از آزاد 
ــدن واردات برنج به ايران، چه راهكارى براى جلوگيرى از سوء استفاده  ش
ــركت بازرگانى دولتى فقط براى  ــرايط داريد، گفت: ش هندى ها از اين ش

ذخاير استراتژيك برنج خريدارى مى كند.
ــج را براى  ــن برن ــزار ت ــد 300 ه ــركت باي ــن ش ــان اينكه اي ــا بي وى ب
ــتراتژيك وارد كند، افزود: حدود 170 هزار تن از برنج مورد نياز  ذخاير اس

تاكنون خريدارى شده و به زودى بخشى از آن وارد كشور مى شود.
مديرعامل شركت بازرگانى دولتى تصريح كرد: فقط 70 هزار تن از برنج از 
هندى ها خريدارى شده و بقيه برنج مورد نياز از كشورهاى ديگر خريدارى 

شده است .
قنبرى با تأكيد بر اينكه بازرگانى دولتى برنج را قبل از گرانى با قيمت خوبى 
از هندوستان خريدارى كرده است، بيان داشت: با توجه به گران شدن برنج 
ــتراتژيك دولت از كشورهاى ديگر  در هندوستان، براى تأمين ذخاير اس

برنج خريدارى مى كنيم.
ــتانداردها و اصول اقتصاد مقاومتى از چند كشور  ــاس اس وى افزود: براس
مختلف از جمله آرژانتين، اروگوئه، هندوستان و تايلند اقدام به واردات برنج 
مى كنيم بنابراين با گران شدن برنج در هندوستان اقدام به خريد برنج براى 

تأمين ذخاير استراتژيك از كشورهاى ديگر خواهيم كرد.
ــت: در حال حاضر 250 هزار تن  ــاورزى بيان داش معاون وزير جهاد كش

ذخيره استراتژيك برنج در كشور موجود است.
قنبرى تصريح كرد: ساالنه حدود 3 ميليون و 100 هزار تن برنج در كشور 
مورد نياز است كه حدود 2 ميليون و 100 هزار تن آن از طريق توليد داخلى 

فراهم مى شود.
مديرعامل شركت بازرگانى دولت گفت: از يك ميليون تن برنج كه بايد از 
طريق واردات تأمين شود 300 هزار تن آن را شركت بازرگانى دولت وارد 

مى كند و واردات بقيه آن بر عهده بخش خصوصى است.
ــه بنكداران ــنى عضو هيات رييس ــاس اين گزارش: قاسم على حس براس
 گفته است هندى ها پس از اعالم آزاد شدن برنج با استفاده از اين موقعيت 

قيمت هر تن برنج را از 650 دالر به 950 دالر افزايش دادند.
ــدگان مى گويد:  ــس انجمن واردكنن ــيد احمد بحق رئي در عين حال س
ــدن واردات برنج به ايران حدود  هركيلو برنج در هند پس از اعالم آزاد ش
300 تومان افزايش يافته و با توجه به افزايش تقاضا اين اتفاق كامال طبيعى

 است.
ــاورزان  ــال 8 ميليون تن گندم از كش قنبرى همچنين با بيان اينكه امس
به صورت تضمينى خريدارى شد، بيان داشت: امسال هيچ نيازى به واردات 

نداريم و 7 ميليون تن آرد مورد نياز خبازى ها تأمين است.
ــتراتژيك گندم اظهار داشت: در حال حاضر ذخاير  وى در مورد ذخاير اس
استراتژيك گندم 5 ميليون تن است كه به دنبال آن هستيم تا با تصويب 

شوراى اقتصاد آن را به 4 ميليون تن برسانيم.

معاون وزير نفت اعالم كرد:

جزئيات فروش نفت به انگليس و فرانسه
معاون وزير جهاد كشاورزى:

هندى ها برنج را گران كنند،  از كشورهاى ديگر مى خريم

مديرعامل يك شركت نروژى: رقابت براى حضور 
در صنعت نفت ايران شديد است

معاون وزير كار:
راهبرد دولت تدبير و اميد ،توسعه 

كسب و كارهاى خرد است

معاون بازاريابى و فروش داخلى گروه خودروسازى سايپا خبر داد:

آغاز فرآيند تحويل خودروهاى تسهيالت
 25ميليون تومانى

ــين هولم» مديرعامل شركت گلوبال  «بيورن اورس
ــز (Global Geo Services) در  ــو سرويس جئ
گفت وگو با ايرنا گفت: اين شركت همكارى خود با 
ايران را از سال 1993 شروع كرد كه با اعمال تحريم 
ها عليه ايران، اين همكارى ها متوقف شد اما اكنون با 
اشتياق زياد مايل به بازگشت به ايران هستيم. وى كه 
براى شركت درهمايش بين المللى رونمايى از مدل 
ــفر كرده  جديد قراردادهاى نفتى ايران به تهران س
ــريح همكارى هاى تحقيقاتى با ايران،  است، با تش
اظهار داشت: اين شركت يك پروژه تحقيقاتى زمين 
شناسى در بخش ايرانى خليج فارس و درياى عمان 
براى ايران اجرا كرده است كه نتايج آن سال گذشته 

ميالدى اعالم شد. 
ــده از اين  ــت آم ــم اضافه كرد: اطالعات به دس هول
ــيار  ــان مى دهد، ذخاير اين منطقه بس تحقيق نش
ــك آن به لحاظ زمين شناسى حداقل  عظيم و ريس
ــمگير براى جامعه  ــيل چش است و اين يك پتانس
ــود. وى ادامه داد: شركت  ــوب مى ش جهانى محس
ــش نفت و گاز  ــز در هر دو بخ گلوبال جئو سرويس
ــرفته ترين ــران همكارى كند و پيش مى تواند با اي

 فناورى هاى خود را به ايران بياورد. 
ــركت تحقيقاتى  ــركت گلوبال جئو سرويسز ش ش
ــت. همايش ــى اس ــن شناس ــاوره اى در زمي و مش

 بين المللى رونمايى از مدل جديد قراردادهاى نفتى 
ــاه با حضور  ــتم آذرم ايران در روزهاى هفتم و هش
ــركت بين المللى از كشورهاى  نمايندگان 137 ش
ــد.اين  ــران برگزار ش ــالن اجالس س مختلف در س
همايش با استقبال شركت هاى بين المللى فعال در 
ــد به طورى كه  صنعت نفت ايران و جهان مواجه ش
شركت هاى معتبر نفتى، براى اطالع از مفاد اين مدل 
جديد قرارداد، نمايندگانى را به تهران اعزام كردند. 
كارشناسان در نشست تخصصى اين همايش كه با 
عنوان معرفى مدل جديد قراردادهاى نفتى از منظر 
حقوقى و قراردادى برگزار شد، جزئيات مدل جديد 
ــران(IPC) را براى نمايندگان  قراردادهاى نفتى اي
داخلى و خارجى شركت هاى نفتى تشريح كردند.

ــن همايش، 52  ــزارى اي ــن در جريان برگ همچني
ميدان نفتى و گازى ايران با هدف جذب منابع مالى و 
فناورى هاى جديد به نمايندگان شركت هاى نفتى 

داخلى و خارجى معرفى شدند.

ــاون،كار و رفاه  ــر تع ــاون وزي ــد، مع كورش پرن
اجتماعى، در همايش آموزشى نهضت آموزشهاى 
ــعه فرهنگ و هنر  فنى و حرفه اى در حفظ و توس
پوشاك بوميايران كه در محل اين سازمان برگزار 
شد،افزود: سال 1393 جمعيت فعال كشور 23/8 
ميليون نفر بود و در اين سال معادل 21/5 ميليون 

نفر در كشور شاغل بودند.
ــال 1400 حدود 40 ميليون  وى اظهار داشت: س
نفر از جمعيت كشور غير فعال محسوب مى شوند 
ــور در  كه 19ميليون نفر از جميعت غير فعال كش

سال ياد شده زنان خانه دار تشكيل مى دهند.
ــور  ــازمان آموزش فنى و حرفه اى كش رييس س
ــزرگ نظير  ــغل در صنايع ب ــر ش گفت: ايجاد ه
پتروشيمى دو ميليارد تومان هزينه دارد، در حالى 
كه در صنايع خرد به طور ميانگين براى ايجاد هر 

شغل،30 ميليون تومان هزينه مى شود .
ــور را يادآور  ــاك به كش وى موضوع واردات پوش
ــاك را ــعه صنعت پوش ــد و گفت: واردات توس ش

ــكالت اين  ــعاع قرار داده و يكى از مش  تحت الش
ــته  ــنتى نظير گذش بخش ، نبود گرايش هاى س

ــته مى  ــت. پرند افزود: زنان خانه دار در گذش اس
ــند، اما امروز  توانستند توليد كننده پوشاك باش
با تغيير شيوه زندگى بيشتر آنها تبديل به مصرف 

كننده شده اند.
ــى از تغيير  ــده را ناش ــرات ياد ش وى علت تغيي
ــت ، زيرا  ــور دانس فرهنگ مهارت آموزى در كش
بخش عمده از جمعيت كشور به سمت مد گرايش 

پيدا كرده اند.
ــادن به  ــرد : ارج نه ــوول اضافه ك ــام مس اين مق
ــتغال  ــعه اش فرهنگ بومى مى تواند زمينه توس
ــته  ــى را به دنبال داش ــاك محل در بازتوليد پوش
ــتغال گامى در  ــوع اش ــه اين ن ــد، ضمن آنك باش
ــوب ــور محس ــاى فرهنگ ملى كش ــت ارتق جه

 مى شود. 
ــع كوچك و  ــده صناي ــاى ارائه ش ــار ه طبق آم
ــور  ــط حدود 92 درصد از كل صنايع كش متوس
ــتغال موجود در آنها نيز  ــوند و اش را شامل مى ش
ــه اين رقم حدود  ــت ك بالغ بر يك ميليون نفر اس
ــتغال صنعتى كشور را در بر 45 درصد از كل اش

مى گيرد.

ــازى  معاون بازاريابى و فروش داخلى گروه خودروس
سايپا از آغاز فرآيند اجرايى تحويل خودروهاى مربوط 
ــه متقاضيانى كه  ــهيالت 25 ميليون تومانى ب به تس
پرونده آنها كامل و وجه توسط بانك عامل تنزيل شده 

است، خبر داد.
ــدادى از  ــه اينكه حمل تع ــاره ب ــى زاده با اش رضا تق
ــر كشور آغاز  خودروها به محل نمايندگى هاى سراس
ــت، سه هزار نفر در  شده است، افزود: در مرحله نخس

فرآيند اجرايى تحويل خودرو قرار دارند.
ــازى  معاون بازاريابى و فروش داخلى گروه خودروس
سايپا ادامه داد: فرآيند اجرايى تحويل خودروها شامل 

صدور سند، بيمه نامه، پالك و تحويل خودرو است.
وى اضافه كرد: اولويت در تحويل خودرو با متقاضيانى 
است كه چك هاى شان زودتر به دست ما رسيده و به 
ــز وجه آنها را  ــده و بانك ني بانك عامل تحويل داده ش

تنزيل كرده است.
ــتين  ــرد: از آغاز هفته جارى، نخس تقى زاده اظهار ك
منابع مربوط به تسهيالت 25 ميليون تومانى خودرو 
ــط بانك مركزى تامين و توسط بانك هاى عامل  توس

پرداخت شد.
ــازى  معاون بازاريابى و فروش داخلى گروه خودروس

ــى كه براى  ــب، دغدغه هاي ــايپا گفت: به اين ترتي س
ــى تحويل خودروها  ــام و كمال فرايند اجراي انجام تم
ــزى و ــاى بانك مرك ــت ه ــا حماي ــت، ب وجود داش

ــد و هيچ  ــدن و تجارت برطرف ش  وزارت صنعت، مع
دغدغه اى در اين زمينه وجود ندارد.ايران خودرو نيز 
ــرى از  ــتين س پيش از اين اعالم كرد كه با تاييد نخس
اوراق مالى مشتريان توسط بانك هاى عامل، تخصيص 
ــودرو كه در طرح  و صدور فاكتور محصوالت ايران خ
ــده اند، آغاز ــهيالت 25ميليون تومانى عرضه ش تس

ــت هاى دولت براى  ــته سياس ــد. در بخشى از بس  ش
ــته خروج  ــان بس ــا هم ــادى ي ــق اقتص ــريع رون تس
ــده  ــد، مقرر ش ــه چندى پيش رونمايى ش از ركود ك
ــهيالت 25 ميليون  ــا تس ــاى داخلى ب ــود خودروه ب
ــردم قرار  ــد در اختيار م ــره 16 درص ــى و با به تومان

گيرد.
ــود، اعالم  ــروج از رك ــته خ ــان رونمايى از بس در زم
ــال  ــه دوم امس ــراى نيم ــته ب ــده بود كه اين بس ش
ــرح از  ــا اجراى ط ــت اما ب ــده اس ــر گرفته ش در نظ
ــقف منابع در  20 آبان ماه، به فاصله كمتر از 6 روز، س
نظر گرفته شده براى تامين 110 هزار دستگاه تكميل

 شد.

خبر خبر 

ايرج مختارپور مدير تعميرات نسوز فوالد مباركه از كسب ركورد جديد 
ــركت فوالد مباركه خبر داد و گفت: در آبان ماه  مصارف نسوز در ش
سال جاري با تالش كاركنان ناحيه فوالدسازي ركورد مصارف نسوز 
در اين شركت به 6/48 كيلوگرم بر تن مذاب رسيد كه اين نرخ مصرف 
مي تواند به عنوان الگويي براي ساير شركت هاي فوالدسازي كشور مطرح

 باشد.
ــاره به ركورد قبلي اين واحد كه به ميزان 6/65 كيلوگرم  ايشان با اش
ــت : با  ــده بود، گف ــال 93 محقق ش ــان ماه س ــذاب و در آب برتن م
ــركت هايي موفق  ــور وجود دارد، ش توجه به بازار رقابتي كه در كش
ــه هاي خود  ــب در مديريت هزين ــرد مناس ــه عملك خواهند بود ك
ــوز يكي از  ــند ، بنابراين از آنجايي كه مصارف مواد نس ــته باش داش
ــش ضريب  ــود ، كاه ــوب مي ش ــه توليد فوالد محس اقالم پرهزين
ــد كمكي  ــش مي توان ــخت و پرچال ــرايط س ــرف آن در اين ش مص
ــد، بنابر اين  ــتن بحران موجود باش ــر گذاش ــت س براي مقابله و پش
ــوان يكي از  ــه به عن ــوالد مبارك ــركت ف ــده در ش ركورد حاصل ش
ــاي توليد، مطرح ــركت در زمينه كاهش هزينه ه موفقيت هاي ش

 است.
ــب اين ركورد حاصل تعامل  مدير تعميرات نسوز تصريح نمود: كس
ــوز ، توليد و تعميرات برق  و ارتباط تنگاتنگ واحدهاي تعميرات نس
ــازي با اصالح روش ها و دستورالعمل هاي  و مكانيك ناحيه فوالدس
كاري و همچنين بازرسي هاي مداوم تجهيزات و نيز همكاري واحد 
ــده ــوز با كيفيت محقق ش خريد مواد اوليه در جهت تأمين مواد نس

 است.
ــت و  ــه مديري ــت را ب ــن موفقي ــب اي ــان، كس ــان در پاي ايش
ــدواري كرد  ــار امي ــت و اظه ــه تبريك گف ــوالد مبارك ــان ف كاركن
ــا ادامه  ــن ركورده ــي اي ــوارد ايمن ــول و م ــه اص ــت كلي ــا رعاي ب
ــول ، امكان  ــده محص ــام ش ــه هاي تم ــش هزين ــته تا با كاه داش
ــان فراهم  ــازي همچن ــاي فوالدس ــه ه ــاير كارخان ــا س ــت ب رقاب

گردد.

مديرعامل شركت ملى نفتكش ايران از بارگيرى نخستين محموله 
بانكرينگ اين شركت به ميزان42 هزار تن خبر داد.

على اكبر صفايى با اعالم اين خبر افزود: شركت ملى نفتكش ايران 
تا قبل از اين ساليانه بيش از 600 هزار تن سوخت مورد نياز ناوگان 
ــن مى كرد،اما با اخذ  ــرق مختلف و با هزينه بااليى تامي خود را از ط
مجوز بانكرينگ از وزارت نفت و دريافت مستقيم سهميه بانكرينگ، 
از اين پس با شرايط بهترى در جهت سوخت رسانى  به كشتى هاى 
ــاى عمان، اقدام  ــود درخليج فارس و دري تحت مالكيت و اجاره خ

خواهد كرد.
ــركت با در  ــركت ملى نفتكش ايران ادامه داد:اين ش مديرعامل ش
ــتى هاى نفتكش جهان و به  اختيار داشتن بزرگ ترين ناوگان كش
ــش دهه فعاليت و تجربه در حوزه حمل و نقل دريايى ــتوانه ش پش
ــانى  ــودن ظرفيت هاى متنوع اعم از سوخت رس  مواد نفتى و داراب
ــر تامين  ــد عالوه ب ــتى ها، مى توان ــات جانبى كش ــن خدم و تامي
نيازمندى هاى ناوگان خود، نسبت به فراهم كردن سوخت موردنياز 
ديگر كشتى هاى تجارى و نفتكش كه در آب هاى ساحلى كشورهاى 
خليج فارس تردد مى كنند نيز اقدام و با ورود به بازار بزرگ بانكرينگ 

امارات در اين حوزه هم نقش آفرينى كند.
 عضو هيات مديره شركت ملى نفتكش ايران اضافه كرد: اين شركت 
ــركت هاى زير مجموعه خود كه در حال حاضر  مى تواند از طريق ش
فعال هستند، عالوه بر تامين سوخت كشتى ها، نيازهاى تعميراتى، 
ــل و انتقال خدمه  ــوط به نق ــه و خدمات مرب تامين قطعات، آذوق

كشتى  ها را نيز انجام دهد.
ــع تحريم هاى ظالمانه و   صفايى ادامه داد: همچنين در آينده با رف
ــتى هاى خارجى به بنادر ايران، شركت ملى  از سرگيرى تردد كش
نفتكش ايران اين توانايى را دارد كه نسبت به تامين سوخت و ارائه 
خدمات جانبى به اين كشتى ها نيز اقدام كند تا به اين ترتيب سهم 
ــزان قابل قبولى  ــگ در خليج فارس هم به مي ايران از بازار بانكرين

افزايش يابد.

كسب ركورد جديد مصارف نسوز
 در فوالد مباركه

مديرعامل شركت ملى نفتكش ايران ؛

شركت ملى نفتكش ايران رسما وارد
 صنعت بانكرينگ شد

ــه مجلس گفت:  ــيون برنامه و بودج نايب رييس كميس
نوسان كنونى نرخ ارز، كوتاه مدت بوده و با رفع عواملى كه 
تقاضاى ارز را تقويت كرده است، قيمت به نقطه تعادلى 
خود بازخواهد گشت اما بانك مركزى با اعمال مديريت 

مى تواند اين نوسان را به كمترين ميزان برساند.
«على محمد احمدى» در گفت و گو با ايرنا افزود: تقاضاى 
ــافرتى و زيارتى ارز و كاهش قيمت طال و نفت نيز بر  مس
نوسان نرخ ارزى تاثيرگذار بوده است و چنانچه اين عوامل 

در آينده در بازار نباشد، نرخ ارز واقعى تر مى شود. 
ــاع از ارزش پولى ملى در  وى، وظيفه بانك مركزى را دف
مقابل ساير ارز ها دانست و ادامه داد: بانك مركزى بايد به 
اين سياست بپردازد كه ارز به سوى سوداگرى نرود تا نرخ 

واقعى خود را پيدا كند. 
نماينده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: بانك مركزى بايد با تصميمى كارشناسى در 
اين حوزه ورود پيدا كند و اجازه ندهد دالالن كف بازار، اين 

بحث را مديريت كنند.
ــاى ارزى از كنترل ــان ه ــى نوس ــزود: البته برخ وى اف
ــش تقاضا در بازار  ــت و تابع افزاي  بانك مركزى خارج اس

محسوب مى شود. 
احمدى ادامه داد: شواهد تاريخى نيز نشان مى دهد هرگاه 

ــرخ ارز باال رفت و اين  درآمدهاى نفتى ما كاهش يافت، ن
روند طى 35 سال به طور مرتب رخ داده است. 

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: 
بانك مركزى بايد مديريت ارز را به گونه اى انجام دهد كه 
شائبه موافق بودن دولت با افزايش قيمت ارز براى جبران 

كسرى بودجه تقويت نشود. 
وى اضافه كرد: ا قتصاد ما با دو طيف ديدگاه درباره نرخ ارز 
روبه روست؛ يكى ديدگاه صادركنندگان كه با افزايش نرخ 
ارز موافقند و ديگرى توليدكنندگان و  واردكنندگانى كه 
از كاهش نرخ ارز استقبال مى كنند و اين دوگانگى حتى 

در بخش خصوصى نيز ديده مى شود.
ــدن به  ــادآورى كرد با نزديك ش ــن نماينده مجلس ي اي
روزهاى پايانى سال ميالدى، تقاضاى ارز از سوى بازرگانان 
براى تسويه حساب هاى باقيمانده با طرف هاى خارجى 

افزايش پيدا مى كند.
ــاى باقيمانده،  ــود در ماه ه وى افزود: پيش بينى مى ش
ــش تقاضا، به  ــود افزاي ــد و با وج ــه ارز افزايش ياب عرض
ــت ارز نزديك تر  ــر در قيم ــاى واقعى و متعادل ت نرخ ه

شويم. 
ــازار از دو نگاه  ــش قيمت دالر در ب به گزارش ايرنا، افزاي
ــمى و نگاه ناظر بر واقعيت هاى  تفسير مى شود؛ نگاه رس

ــته را  ــش قيمت در هفته هاى گذش ــه علت افزاي بازار ك
توضيح مى دهد. 

ــزى و ديگر ــووالن بانك مرك ــمى مس بر پايه روايت رس
مقام هاى دولتى، انفجارهاى تروريستى فرانسه و تشنج 
به وجود آمده در روابط سياسى كشورهاى همسايه از يك 
سو و نزديك شدن به ايام اربعين حسينى (ع) و سفر بيش 
ــوى ديگر، روند  از يك ميليون زائر به عتبات عاليات از س
افزايش قيمت ارز را در بازارهاى داخلى سرعت بخشيده

 است.
ــمى دالر  از امورى مانند اعالم افزايش 44 ريالى نرخ رس
ــزى از ورود به دايره  در مركز مبادالت و پرهيز بانك مرك
اقدام هاى عملى براى تزريق بيشتر ارز به بازار، به عنوان 

مستندهاى اين روايت ياد مى شود. 
ــت از كنار هم  ــاى افزايش قيم ــه ه روايت ديگر از ريش
ــت  قرار دادن عوامل بنيادين و فاكتورهاى فصلى به دس
ــرخ تورم  ــته ن ــال گذش ــد و آن اينكه در يك س ــى آي م
ــته و طبق  ــط روى 15 درصد ثبات داش ــور متوس به ط
ــد به همين  ــت؛ در اقتصاد باي ــده اس قاعده پذيرفته ش
ــود  ــته ش مقدار نيز از ارزش پول ايران در برابر دالر كاس
ــدى اين ارز  ــش قيمت 15 درص ــه معنى افزاي كه اين ب

است. 

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه: 

قيمت ارز به نقطـه تعادلـى برمى گـردد
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عكس روز   ( مرغ مگس خوار)

دريچه

خبر

كاراكتر ناكلز در سرى بازى هاى سونيك خارپشت احتماال يك خارپشت بى دندان 
است؛ موجودى كه مى تواند همچون ابرمرد به اطراف پرواز كند و آنقدر سريع بدود كه 

ديگر پاهايش قابل تشخيص نباشند.
در اِربن ديكشنرى ناكلز اين طور توصيف شده است: كاراكترى جالب با نگرش بد. او 
و سونيك خيلى با هم جنگ مى كنند اما باورم اين است كه موجودات خوبى هستند.
رابطه اين دو كاراكتر بسيار جالب است و چندان هم با زندگى خارپشت هاى بى دندان 

واقعى كه فرزند ناخوانده رده پستانداران محسوب مى شوند، فرق ندارد.
ــتراليا زندگى مى كند و به  چهار گونه مختلف از اين موجود وجود دارد: يكى در اس
ــه گونه ديگر هم كه منقار بلند خوانده آن خارپشت منقار كوتاه گفته مى شود و س
ــكونت دارند و در ادامه اين مطلب قصد داريم بيشتر از آنها   مى شوند در گينه نو س

بگوييم.
با ديجياتو همراه باشيد.

اين موجودات شب رو همچون خزندگان تخم مى گذارند و مانند كوسه ها، ميدان هاى 
الكتريكى را شناسايى مى كنند. آنها در گروه پستانداران جاى گرفته اند و خارهاى 

جوجه تيغى را به ارث برده اند.
بهتر است قبل از بيان هرچيز نگاهى بياندازيم به اجداد پستانداران يعنى هم كمانان. 
ــد (هرچند كه خزندگان  ــدگان را در ذهن تداعى مى كنن آنها به طرز عجيبى خزن
ــيارى از خصوصيات پستانداران را  نياكانى متفاوت از آنها دارند) و در عين حال بس

به ارث برده اند.

هم كمانان عاقبت به ظهور سه گروه از پستانداران انجاميدند: تك سوراخيان كه صرفا 
ــت بى دندان و نوك اردكى را در بر مى گيرد؛ پستانداران وابسته به  دو گونه خارپش
ــوراخى ها نخستين گونه هايى هستند كه  جفت نظير انسان؛ و كيسه داران. تك س
ــدند و امروزه بسيارى از  حدودا 200 ميليون سال پيش از گروه پستانداران جدا ش

ويژگى هاى خزندگان را از اجداد خود به ارث برده اند.
شايد جالب ترين ويژگى  خارپشت هاى منقار بلند، شكل و شمايل عجيب شان باشد 
كه افراد فعال در ورزش بدنسازى را در ذهن تداعى مى كند. پاهاى اين موجود طورى 

به اطراف كشيده شده كه انگار از مارمولك ها آنها را به ارث برده است.
ــناس در اين باره مى گويد: اين درحالى است كه اغلب  ــتوفر هلگن، جانورش كريس

ــگ، اسب و حتى كانگورو)  پستاندارانى كه الاقل ما با آنها آشنايى داريم (انسان، س
ــان قرار گرفته و وزن  ــتنند و پاهاى شان كامال مستقيم در زير بدن ش اين طور نيس

بدن را تحمل مى كنند و شكل پاهاى اين خارپشت بيشتر شبيه به خزندگان است.
ــت كه به جاى زنده زايى، تخم  ــت با خزندگان اين اس وجه تشابه ديگر اين خارپش
مى گذارد. البته نوع ماده اين موجود همچون كيسه داران محفظه اى روى بدنه خود 
ــه خارپشت بى دندان موقتى  دارد اما يك تفاوت مهم ميان اين دو وجود دارد: كيس

است.
ــكم گونه ماده به صورت موقت به صورت  در واقع، ماهيچه هاى موجود در پوست ش
ــه در مى آيد و مى تواند پس از بيرون آمدن نوزاد يا نوزادانش از تخم آنها را در  كيس
كيسه خود جاى دهد. اما جالب اينجاست كه نوزاد در كيسه مادرش از پستان آن شير 
نمى نوشد و در عوض آن را از غده هايى دريافت مى كند كه در سطح بدن مادر قرار 

دارند و شيرشان روى پشم و موى بدن آن مى ريزد.
سوالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است: وقتى پستانداران ديگر نوزادان شان را به 
صورت زنده به دنيا مى آورند، چرا بايد منقار اردكى و خارپشت بى دندان تخم بگذارند؟ 
زيبايى تكامل اينجاست كه استراتژى هاى متفاوتى براى اندام هاى مختلف به خدمت 

گرفته مى شوند، حتى به قيمت اينكه ممكن است خنده دار باشند.
پستانداران نيازمند جفت و كيسه داران طورى تكامل يافته اند كه نوزاد خود را زنده به 
دنيا بياورند، در حالى كه تك سوراخى ها و خارپشت هاى بى دندان همان راه و رسم 

اجدادشان كه همانا تخم گذارى است را ادامه مى دهند.
شكارچى و شكار

خارپشت هاى بى دندان براى بيرون آوردن كرم ها، هزارپايان و ديگر بى مهرگان در 
خاك هاى گينه نو به انواع و اقسام ابزارآالت و تجهيزات مجهز هستند.

 درست همان طور كه منقار اردكى مى تواند سيگنال هاى الكتريكى طعمه خود را كه 
در آب حركت مى كند با استفاده از منقارش كشف كند، خارپشت هاى منقار بلند نيز 
با استفاده از پوزه كشيده و بلند خود كه توانايى تشخيص سيگنال هاى الكتريكى را 
دارد در تاريكى شب به دنبال غذا مى گردند (نوع پوزه كوتاه اين خارپشت ها بيشتر 
به شكار حشرات اجتماعى نظير مورچه ها عالقه دارد و در نتيجه يك پوزه بلند ابدا 

به كارش نمى آيد).
جالب است بدانيد كه اين خارپشت هيچ دندانى هم ندارد و در مقابل از زبانش استفاده 
ــت و با فشردن طعمه به سقف  مى كند كه مملو از برآمدگى هاى ريز و نوك تيز اس

دهانش كه همين برآمدگى ها را دارد، آن را خرد مى كند.
اين موجود يك ويژگى مشترك ديگر هم با خزندگان دارد و آن اينكه منقار اردكى ها 
ــان شناخته مى شوند و در پاى عقب خود  (Platypuses ) به خاطر سمى بودن ش

خارى دارند كه به يك غده سمى زير زانوى شان متصل شده است.
خارپشت منقار بلند هم ساختارى شبيه به اين را در بدن خود دارد و بسيارى معتقدند 
كه سمى نيست اما مطالعاتى كه هم اكنون در دست انجام است نشان مى دهد كه اين 

موجودات هم ممكن است در برخى اوقات سال سمى باشند.
اين ويژگى درست مانند منقار اردكى مى تواند نوعى مكانيزم دفاعى باشد كه هلگن 
نيز در زمان انجام تحقيقات ميدانى اش در گينه نو با آن برخورد كرد و از نزديك شاهد 

اتخاذ موضع دفاعى توسط يكى از همين خارپشت ها بود.
ــت زمين را حفر كرده و از مهلكه بگريزد اما زمانى كه  او مى گويد: جانور تالش داش
تالش كردم آن را از روى زمين بردارم، بدنش را خم كرد و گويا تالش داشت با استفاده 

از همان بخش سمى به من حمله كند.
متاسفانه اما، اين سالح ها به همراه خارهاى متعددى كه پشت بدن اين موجود قرار 
ــان محافظت كنند. سه گونه مختلف از خارپشت  دارند نمى توانند از آن در برابر انس
منقار بلند درست مانند بسيارى گونه هاى جانورى در خطر، طعمه هاى خوش مزه  اى 

براى انسان محسوب مى شوند.
اين موجود همچنين مانند بسيارى از گونه هاى جانورى در خطر، به خاطر ساخت و 
ساز انسانى، به تدريج محل زندگى خود را از دست مى دهد و همين مساله مشكالتى 

را براى آن به وجود مى آورد. هلگن مى گويد، اگر با بوميان اين منطقه صحبت كنيد 
(عموما مردان 50، 60 يا 70 ساله) اغلب آنها بين 5 تا 10 بار اين موجودات را شكار 

كرده اند. 
بخش اعظمى از مشكل به سگ ها باز مى گردد. با وجود آنكه شكار جانوران شبگرد عموما 
ــگ هاى خود كل مزارع شان را از وجود  دشوار است، بوميان اين منطقه با استفاده از س

خارپشت هاى بى دندان پاكسازى مى كنند.
ــر ــت هاى منقار بلند به دردس ــگران را براى يافتن خارپش ــاله پژوهش همين مس
ــت دانش زيادى در مورد اين جانور  مى اندازد و در نتيجه علم هنوز هم كه هنوز اس

 ندارد.

ــت با اشاره به اينكه اين سازمان ناظر  معاون سازمان حفاظت از محيط زيس
ــت، گفت: گزارش ساالنه  اجراى مصوبه راهكارهاى كاهش آلودگى هوا اس
ــور به همراه عملكرد دستگاه هاى مسوول در اجراى اين  آلودگى هوا در كش

مصوبه به هيات وزيران ارائه مى شود.
ــه كارگروه ملى كاهش آلودگى هوا با  ــعيد متصدى در پانزدهمين جلس س
ــاره به برگزارى پانزدهمين كارگروه كاهش آلودگى هوا در اين سازمان،  اش
ــاس  ــاالنه آلودگى هوا براس ــه در ارتباط با تهيه گزارش س گفت: اين جلس
ــاه 93 به هيات  ــت م ــاى كاهش آلودگى هوا 10 ارديبهش مصوبه راهكاره

دولت برگزار شد.
ــازمان حفاظت محيط  ــائل براى س وى با بيان اينكه يكى از مهم ترين مس
ــت به دولت و مردم از روند اجراى  زيست تعهد به ارائه گزارش منظم و درس
راهكارهاى كاهش آلودگى هوا است، اظهار داشت: بر اين اساس سازمان بايد 
ــتگاه ها و فعاليت آنها در زمينه كاهش  ساالنه گزارشى از روند پيشرفت دس

آلودگى هوا را به دولت و مردم ارائه كند.
وى افزود: گزارش دستگاه هاى مختلف از جمله وزارت نفت، وزارت كشور و 
ــات كارگروه كاهش آلودگى هوا بررسى  وزارت آموزش و پرورش را در جلس
كرديم و در كل اين مصوبه پيشرفت خوبى داشته است و در برخى از موارد 
ــته ايم و در برخى از موارد نيز كاستى هايى وجود  100 در صد پيشرفت داش

دارد كه اميدواريم به زودى به اهداف اين مصوبه برسيم.
ــهرها، طرح كهاب،  ــع بنزين يورو 4 در كالن ش متصدى تصريح كرد: توزي
ــازى صنعت و نيروگاه ها از جمله مواردى بود كه در  استانداردسازى و بهس

پانزدهمين كارگروه ملى كاهش آلودگى هوا مطرح شد.
براساس گزارش سايت محيط زيست، راهكارها و برنامه اجرايى مدون براى 
ــوخت، خودروهاى در حال  ــامل س ــت محور ش كاهش آلودگى هوا در هش
ــاكن، خودروهاى نو، مديريت حمل ونقل و تقاضاى سفر،  حركت، منابع س
ــانى و زيرساخت  هاى شهرى به  پايش و پيش  بينى هوا، آموزش و اطالع رس

تصويب دولت رسيد.

گزارش ساالنه آلودگى هوا 
در كشور تدوين مى شود

مديركل حراست سازمان حفاظت از محيط زيست كشور 
ــش روى و آنچه به عنوان چالش هاى  گفت: تهديدات پي
اساسى درحوزه محيط زيست موجود است، شاهدى بر 
ــت جز با حمايت و  ــت كه حفظ محيط زيس اين ادعاس

مشاركت مردمى ميسر نخواهد شد.
 رضا جزينى زاده در نشست با محيط بانان و كاركنان اداره 
ــان جنوبى تصريح  ــت خراس كل حفاظت از محيط زيس
ــاس نظم و حكمت  كرد: همه پديده هاى اين عالم براس
خالق آفريده شده و ما بايد قدردان اين نعمت هاى الهى 
ــه همه آحاد  ــن مواهب الهى وظيف بوده و حفاظت از اي

جامعه است.
ــايه  ــت در س ــرفت محيط زيس وى افزود: تنها راه پيش
ــم انقالب آن را  ــت كه رهبر معظ همدلى و همزبانى اس
برشمردند و در محيط زيست اين همدلى دولت با مردم 

زبانزد است.
مديركل حراست سازمان حفاظت از محيط زيست كشور 
ــت  ــر و اميد كه يك رويكرد زيس ــه داد: دولت تدبي ادام
ــش از پيش به  ــده كه همگان بي محيطى دارد باعث ش
ــووليت كنند.  ــت توجه كرده و احساس مس محيط زيس
ــگاه اصلى خود ظاهر  ــه نهادها در جاي اميدواريم كه هم

و بتوانند از اين جايگاه كه بعضا ملى است، دفاع كنند.
ــات خود  ــرد: مقام معظم رهبرى در فرمايش وى اظهارك
ــتند و اين  ــت داش توجه جدى درخصوص محيط زيس
ــر و اميد كه  ــت هاى مدبرانه دولت تدبي تاكيد در سياس

ــته بيشتر بوده،  ــبت به گذش اثرات مثبت آن هر روز نس
مشهودتر است.

ــت  ــازمان حفاظت از محيط زيس ــت س مديركل حراس
ــت هاى كلى محيط زيست كه  ــاره به سياس كشور با اش
ــده، تصريح كرد:  ــالب ابالغ ش ــوى رهبر معظم انق از س
ــته  ــت ها مرهمى بود بر زخم هاى خواس ابالغ اين سياس
ــوى بعضى افراد خاص بر محيط  يا ناخواسته اى كه از س

زيست وارد شده است.
ــاس  ــتا صالبت و احس جزينى زاده ادامه داد: در اين راس
ــووليت دكتر ابتكار، معاون رييس جمهور و رياست  مس
ــور در سالمت  ــت كش ــازمان حفاظت از محيط زيس س
جامعه و محيط زيست و جامه عمل پوشاندن به منويات 
مقام معظم رهبرى باعت دلگرمى ما محيط بانان شده و 

برخود مى باليم.
مديركل حراست سازمان حفاظت از محيط زيست كشور 
ــرايط خوب به وجود آمده در دولت تدبير  گفت: بايد از ش
ــاركت و  ــت محيطى زمينه مش و اميد كه با رويكرد زيس
ــتفاده را در  ــود آورده، نهايت اس همراهى همه را به وج
ــت محيطى كشور  ــطح فرهنگ زيس راستاى ارتقاى س

ببريم.
جزينى زاده با اشاره به نقد سازنده از دلواپسان خواست كه 
با احساس مسووليت و جدى،  محيط زيست را همراهى 
ــمت خالى ليوان را ديده و به نقد  كنند نه اينكه فقط قس

ابزارى بپردازند.

مديركل حراست سازمان حفاظت از محيط زيست كشور 
ــش روى و آنچه به عنوان چالش هاى  افزود: تهديدات پي
ــت موجود است، شاهدى  ــى درحوزه محيط زيس اساس
ــت كه حفظ محيط زيست جز با حمايت و  بر اين ادعاس
ــد. در حال حاضر نيز  مشاركت مردمى ميسر نخواهد ش
ــته نياز به همدلى دارد كه  ــت بيش از گذش محيط زيس
اين همدلى و همزبانى بين محيط زيست و مردم ما را به 
داشتن آينده اى روشن درحفظ محيط زيست اميدوارتر 

مى سازد.
وى از اداره حراست به عنوان جايگاه حفظ امنيت شغلى 
و اجتماعى كاركنان و پيشگيرى از بروز بحران ياد كرد و 
ــازمان را از مهم ترين  صيانت از منابع مادى و معنوى س

وظايف اين اداره كل برشمرد.
ــخگويى شفاف به ابهامات  جزينى زاده تصريح كرد: پاس
ــت. در دولت تدبير و  زيست محيطى تمام مردم الزم اس
ــت به جايگاه اصلى خود  اميد عالوه بر اينكه محيط زيس
ــازمان  ــه وجود آمده در س ــود، از فضاى ب نزديك مى ش
خواستار مشاركت مردم جهت تحقق منويات مقام معظم 

رهبرى در مقوله حفاظت محيط زيست هستيم.
بر اساس گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط 
زيست خراسان جنوبى، وى از همدلى و همراهى دوستانه، 
صميمى و خوب بين مديركل استان و كاركنان زحمتكش 
ــردم به عنوان  ــتر به م ــانى بيش اين اداره در خدمت رس

الگويى مناسب در بين استان هاى كشور نام برد.

مديركل حراست سازمان حفاظت از محيط زيست:

محيط زيست نيازمند حمايت و مشاركت مردمى است

خارپشتى از رده پستانداران با رفتارى شبيه به خزندگان
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با گذشت 10 سال از مصوبه راهكارهاى اجرايى گسترش 
فرهنگ عفاف و حجاب در شوراى عالى انقالب فرهنگى، به 
نظر مى رسد اين مصوبه در هزارتوى اما و اگرهاى اجرايى 
گرفتار شده و هنوز اجماعى در اين زمينه در كشور به وجود 
ــت؛  براى باور اين ادعا فقط كافى است سرى به  نيامده اس
خيابان هاى شلوغ شهر بزنيم. فصل به فصل و با تغيير آب 
ــان همراه شويم و  ــهر و تغيير پوشش ش و هوا، با مردم ش
تغييرات ظاهرى تعدادى از آنها را كه با پوششى متفاوت تر 

از بقيه در اجتماع ظاهر مى شوند، از نظر بگذرانيم.
اين اما تازه آغاز ماجراست، يك نگاه گذرا و ساده به ويترين 
بسيارى از مغازه هاى فروش و عرضه پوشاك هم مساوى 
ــام لباس هايى كه  ــت با ديدن مدل هايى از انواع و اقس اس
ــترش  با هيچ خط كش و مميزى اى با محتواى قانون گس
فرهنگ عفاف و حجاب همخوانى ندارند؛ پوشش هايى كه 

اصال نمى توان عنوان اسالمى بر آنها گذاشت.
ــاون رييس جمهور  ــت كه نظر مع اين همان موضوعى اس
در امور زنان و خانواده را هم به خود جلب كرده و دقيقا به 
ــهيندخت موالوردى از عملكرد جزيره اى  همين دليل ش

در زمينه پوشش اسالمى در جامعه امروز انتقاد مى كند.
ــاره به اين موضوع مى گويد: در  معاون رييس جمهور با اش
زمينه پوشش اسالمى، جزيره اى عمل مى شود، به عنوان 
ــاد و... در اين ارتباط  ــهردارى تهران، وزارت ارش نمونه ش
ــه اگر همه  ــت ك ــه كار مى كنند اين در حالى اس جداگان

دستگاه ها با هم كار كنند نتايج بهترى ايجاد مى شود.
موالوردى البته به عوامل ديگرى هم به عنوان موانع موجود 
ــترش فرهنگ عفاف و حجاب اشاره  در اجراى قانون گس
مى كند و مى گويد: آسيب شناسى هاى انجام شده در زمينه 
توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نشان مى دهد يكى از داليل 
مشكالت اين حوزه دسترسى نداشتن به پوشش مناسب و 
ارزان در سطح وسيع است و آنچه تحت عنوان مدل و لباس 
ــود يا كاربردى نبوده يا به  اسالمى هرازگاهى عرضه مى ش
علت باال بودن قيمت براى همگان قابل استفاده نيست. در 
اين زمينه با گلنار نصرالهى مدير كل دفتر صنايع نساجى و 
پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت تماس گرفتيم كه 

راضى به گفت و گوى تلفنى نشد.
اصالح و تجميع قوانين

ــى از نظر  ــوراى عالى انقالب فرهنگ ــال 84 ش مصوبه س
خيلى ها مهم ترين سند ملى و فرابخشى در زمينه گسترش 
ــاس اين  ــت؛ براس ــگ عفاف و حجاب در جامعه اس فرهن
ــترش فرهنگ  مصوبه نهادهاى مختلفى درگير بحث گس
ــى،  وزارت فرهنگ و  ــاف و حجاب اند، از نيروى انتظام عف
ــازمان تبليغات  ــازمان صدا و سيما، س ارشاد اسالمى، س
ــهردارى ها، وزارت علوم و وزارت كار و امور  ــالمى، ش اس
ــازمان  ــيج، س اجتماعى گرفته تا قوه قضاييه، نيروى بس
ميراث فرهنگى، مركز امور زنان و خانواده و وزارت آموزش 

و پرورش.
ــكل موجود  حاال و به گفته معاون رييس جمهور تنها مش
ــل كردن همين  ــر اجراى اين مصوبه، جزيره اى عم بر س

نهادهاست. اين را الله افتخارى، عضو كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراى اسالمى هم تاييد مى كند.

افتخارى در اين باره مى گويد: در اين زمينه من هم با خانم 
ــفانه تا  ــده ام و تاييد مى كنم كه متاس موالوردى هم عقي
ــده و حتى قانون ساماندهى  به حال به اين صورت عمل ش
مد و لباس كه يكى از قانون هاى بسيار خوب مجلس است، 

هنوز به صورت كامل به مرحله اجرا نرسيده است.
از نظر افتخارى، تنها راهكار اين موضوع، اصالح و تجميع 
قوانين موجود در اين زمينه است: «معتقدم بايد قوانين و 
مقرراتى را كه در اين زمينه وجود دارد يكدست و يكپارچه 
ــر  كنيم، همه اين قوانين را در قالب حجاب و عفاف منتش
كنيم تا هم مخاطب و هم مجرى، بداند كه بايد چطور عمل 

كند و چه برخوردى داشته باشد.
اين طرح در حال حاضر در مجلس شوراى اسالمى مطرح 
شده ؛ چراكه قوانين و مقرراتى كه ما امروزه درباره پوشش 
ــى و.. داريم از  ــگاه ها، مراكز ادارى،  مراكز آموزش در دانش
ــات جداى از  ــته اند، اين مصوب چند دهه قبل وجود داش
يكديگرند و اگر يكپارچه و يكدست شوند، نتيجه بخش تر 

خواهند بود.»
اعتنا به طراحى ايرانىـ  اسالمى

ــش و لباس، امروز فراتر از يك نياز طبيعى  در اينكه پوش
ــادى از فرهنگ جامعه  ــان ها، به عنوان نم در زندگى انس
شناخته مى شود، شكى نيست. همين مساله باعث شده كه 
به ابزارى براى تهاجم فرهنگى هم تبديل شود، مساله اى 
ــاماندهى مد و لباس كشور مورد توجه  كه در كارگروه س
ــا دبير كارگروه  ــت؛ اين را گفت وگوى ما ب قرار گرفته اس

ساماندهى مد و لباس كشور هم تاييد مى كند.
ــد: بحث اصالح و نهايى  حميد قبادى در اين باره مى گوي
ــت و زمان قابل توجهى  شدن قانون به اين راحتى ها نيس
ــود موانع موجود،  ــود. با وج ــاز دارد تا اين روند طى ش ني
خوشبختانه اين كارها شروع شده و در همين رابطه اعضاى 

كارگروه به نتايج خوبى هم رسيده اند.
ــاس و اعتنا به  ــوع مد و لب ــادى، هويِت موض  به گفته قب
طراحى ايرانى ـ اسالمى در دستور كار بسيارى از صاحبان 
ــرار گرفته ــوزه لباس ق ــد در ح ــاغل و تولي صنايع،  مش

 است.
قبادى با اشاره به اين موضوع مى گويد: با اين حال بايد به 
اين نكته توجه كنيم كه ما وارث ساليان سال عقب ماندگى 
ــتيم؛ در  ــل از انقالب هس ــاس در دوران قب ــوزه لب در ح
ــر ايرانى  ــى، بيگانه و غي ــا از يك مد غرب آن ايام ما عمدت
ــه با تالش هاى  ــد از انقالب اين روي پيروى مى كرديم. بع
ــدى اى در اين روند ديده  ــد، اما تغيير ج زيادى عوض ش

نشد. 
ــن اجزاى  ــى بي ــكارى نزديك ــم هم ــر ه ــال حاض در ح
دست اندركار وجود دارد،  اما اينكه توقع داشته باشيم همه 

مشكالت يكباره حل شود انتظار بيش از اندازه اى است.
دبير كارگروه ساماندهى مد و لباس كشور در پايان با اشاره 
به صحبت هاى شهيندخت موالوردى مى گويد: من بخشى 

از گفته هاى خانم موالوردى را به حساب ناآگاهى شان از 
اين موضوع مى گذارم؛ چراكه قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى را محور اين كار قرار داده و ساير حوزه ها فقط عضو 
ــدگان مجموعه  ــتند. طبيعتا اگر نماين اين كارگروه هس
معاونت امور زنان و خانواده حضور فعال ترى در جلسات ما 

داشتند قطعا اين برداشت ها به وجود نمى آمد. 
ــرح مى كند كه پيكان  قبادى در حالى اين موضوع را مط
يكى از انتقادات به سمت همين كارگروه نشانه رفته، چرا 
ــكلى است  ــتن اعضا در اين كارگروه، مش كه حضور نداش
ــورد توجه و  ــط اين كارگروه م ــش از اين توس كه بايد پي
ــع كارگروهى كه در حوزه  پيگيرى قرار مى گرفت.در واق
ــده، آن طور  ــخص ش حجاب و عفاف به عنوان متولى مش
ــايد عمل نكرده و يا نتوانسته هماهنگى الزم  كه بايد و ش

را انجام دهد.
برخورد پليس راهور با كشف حجاب در خودرو
ــاب در  ــف حج ــا مرتكبان كش ــس راهور ب ــورد پلي برخ
ــت؛ در همين  ــاى خيلى هاس ــث اين روزه خودروها بح
ــى تهران بزرگ  ــس راهنمايى و رانندگ رابطه رييس پلي
ــودروى فرد متخلف  گفت: ماموران پليس راهور فاتب خ
را به نزديك ترين پاركينگ هدايت و راننده خاطى را براى 
ــى مى  كنند.  ــير مراحل قانونى به مرجع قضايى معرف س
ــينى درخصوص جريمه اى هم كه  سردار سيدتيمور حس
ــت: ما جريمه  ــود، گف براى اين افراد در نظر گرفته مى ش
ــت  ــط توقيف و معرفى به مرجع قضايى اس نمى كنيم، فق
ــاس قانون، مجازات فرد خاطى مشخص  كه در آنجا بر اس

مى شود.
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 دادستان تهران گفت: دادسراى ناحيه 20 تهران با 8 هزار زندانى موادمخدر 
ــيدگى به قتل و سرقت مهم ترين  ــراى ناحيه 34 و 27 در حوزه رس و دادس

دادسراهاى تهران در مديريت آسيب ها هستند.
ــعب اجراى احكام محكومين زندانى با حضور سرپرستان نواحى  ــه  ش جلس
ــت عباس جعفرى دولت آبادى  و دادياران شعبه ويژه اجراى احكام به رياس

دادستان عمومى و انقالب تهران تشكيل شد.
در اين جلسه، دادستان تهران با اشاره به فعاليت شعب اجراى احكام محكومان 
زندانى گفت: مطابق گزارش معاون اجراى احكام، برخى از سرپرستان نواحى 

دادسرا، آمار محكومان زندانى خود را در پايان هر ماه اعالم نمى كنند.
ــود آمار قطعى از محكومان زندانى  عباس جعفرى دولت آبادى با انتقاد از نب
ــراها و زندان افزود:  ــده از سوى برخى دادس و تعارض ميان آمارهاى ارائه ش
دادسراها بايد به طور ماهانه آمار دقيقى از تعداد محكومان زندانى با ذكر نوع 
ــمار محكومانى كه مشمول عفو،  اتهام مطابق فرم ارسالى گزارش كرده و ش

آزادى مشروط يا ديگر امتيازات قانونى شده اند را ارائه كنند.
ــتان نواحى دادسراى  ــتان عمومى و انقالب تهران خطاب به سرپرس دادس
ــى به آمار دقيق  تهران، با تاكيد بر ضرورت اتخاذ ترتيبى به منظور دسترس
محكومان زندانى، اظهار داشت: ثبت پرونده هاى زندانى دار در نواحى دادسرا و 
ــتان و  ــت و سرپرس تعيين وقت نظارت براى اين گونه پرونده ها ضرورى اس
ــد از زندان هايى كه محكومان ناحيه  آنها را نگهدارى  دادياران ناظر زندان باي

مى كند، بازديد كرده و وضعيت زندانيان بالتكليف را پيگيرى كنند.
ــراى تهران به ارائه  آمار  ــه، سرپرستان و دادياران نواحى دادس در ادامه  جلس
محكومان زندانى پرداختند كه با توجه به مغايرت برخى از آمارهاى اعالمى، 
ــط نواحى،  ــتان تهران ضمن تذكر در خصوص تهيه ى آمار دقيق توس دادس
اعالم داشت: آمارها و گزارش هاى تهيه شده از سوى شعب اجراى احكام ويژه 

زندانيان بايد در اسرع وقت ارائه شود.
جعفرى دولت آبادى در تحليل آمارهاى اعالمى توسط نواحى دادسرا، با اعالم 
دادسراى ناحيه  20 كه به جرايم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان رسيدگى 
مى كند به عنوان دادسرايى كه با هشت هزار نفر زندانى، باالترين آمار زندانيان 
را به خود اختصاص داده است و اهميت اين ناحيه از دادسرا و نواحى 34 و 27 
دادسراى عمومى و انقالب تهران كه به جرايم سرقت و قتل رسيدگى مى كنند، 
بر نقش اين سه ناحيه در مقابله با جرايم مهم و كنترل و مديريت آسيب هاى 

اجتماعى تاكيد كرد.
وى با اشاره به ضرورت كاهش جمعيت كيفرى به عنوان يكى از سياست هاى 
قوه قضاييه، اعالم داشت: يكى از داليل تشكيل شعب ويژه اجراى احكام، تحقق 
اين سياست بوده كه به عنوان راهكارى مهم با هدف كاهش جمعيت زندان ها 
صورت گرفته است. دادستان تهران با خاطرنشان كردن هدف ديگر تشكيل 
ــتر بر وضعيت محكومان  ــعب ويژه اجراى احكام زندانيان كه نظارت بيش ش
ــعب دبيرخانه  جداگانه اى راه اندازى  زندانى است، پيشنهاد كرد: براى اين ش
شود.وى خواستار استفاده بيشتر سرپرستان از ظرفيت هاى مقرر در قوانين 
براى كاهش جمعيت كيفرى زندان ها شد و به سرپرستان نواحى توصيه كرد 
هر ماه آمار دقيقى از تعداد محكومان زندانى، موارد مشمول آزادى مشروط 

و نظاير آن ارائه شود.
در اين جلسه، تشكيل شوراى صلح و سازش براى محكومين زندانى، اعمال 
ماده ى 510 قانون آيين دادرسى كيفرى موضوع ادغام احكام متعدد صادره 
براى يك زندانى، توجه به وضعيت محكومين زندانى كه در ساير شهرستان ها 
تحمل محكوميت مى كنند و اهميت احكام قصاص و اجراى آن مورد تاكيد 

دادستان تهران قرار گرفت.

دادستان ها وارد زندان شوند

8هزار زندانى مواد مخدر
در زندان هاى تهران

مدير آموزش و پرورش استثنايى شهر تهران گفت: 
ــتيم تا تسهيالتى  ــتورالعملى هس در حال تهيه دس
ــش آموزان با نيازهاى ويژه  براى معلمان پذيراى دان

در نظر گرفته شود.
ــادات معلمان پذيراى  وجيه اهللا پرويزى درباره انتق
ــدارس عادى از  ــا نيازهاى ويژه در م دانش آموزان ب
ــت ما در  ــى ندارند، گفت: سياس ــچ مزاياي اينكه هي
ــدارس عادى به  ــه در م ــش آموزانى ك خصوص دان
ــت كه  ــى كنند اين اس ــى تحصيل م صورت تلفيق
ــازمان آموزش و  ــان را از طرف س ــدادى از معلم تع
پرورش استثنايى به عنوان معلمان رابط تلفيقى به 
ــتيم و با توجه به نوع معلوليت  مدارس عادى بفرس
ــاعت به اين دانش آموزان  خفيف يا شديد 2 يا 4 س
ــى و امور آنان را پيگيرى مى كنند. تعدادى  سركش
ــتند كه  ــز در مدارس عادى هس از معلمان پذيرا ني

دانش آموز با نيازهاى ويژه دارند.
ــب دانش آموزان داراى  وى افزود: اولويت ما به ترتي
معلوليت هاى شديد، معلوليت هاى خفيف و هوش 
ــتند كه تحت پوشش مدارس سازمان  مرزى ها هس

استثنايى و مدارس عادى قرار مى گيرند.
مدير آموزش و پرورش استثنايى شهر تهران تصريح 
ــرزى توجه ويژه  كرد: بايد به دانش آموزان هوش م

اى شود و با تشكيل كميته اى در آموزش و پرورش 
استثنايى شهر تهران برنامه هاى خاصى را براى اين 

گروه از دانش آموزان در نظر گرفته ايم.
ــتورالعملى را در حال  پرويزى خاطرنشان كرد: دس
تهيه هستيم تا تسهيالتى براى معلمان پذيرا در نظر 
گرفته شود كه به ازاى هر دانش آموز تلفيقى 3 تا 5 

دانش آموز را كم كنيم.
وى افزود: البته دستورالعملى نيز چندين سال پيش 
ــده بود اما باتوجه  ــت و مزايايى ديده ش وجود داش
ــور وقفه اى ايجاد شد.  به اجراى قانون خدمات كش
سياست سازمان اين است كه مجددا طرحى را تهيه 

كند تا به معلمان پذيرا تسهيالتى ارائه شود.
ــاد مختلف  ــهيالت در ابع ــت: ارائه تس پرويزى گف
ــوزى و  ــداد دانش آم ــر، كاهش تع ــه تقدي از جمل
ــت اما هر طرحى كه بار مالى  حمايت هاى مالى اس
داشته باشد پيگيرى آن سخت است اما تالش خود 

را مى كنيم.
بر اساس طرح آموزش فراگير - تلفيقى، دانش آموزان 
ــوزش و پرورش  ــژه در كالس هاى آم با نيازهاى وي
ــا بهره گيرى از  ــاير دانش آموزان ب عادى در كنار س
ــب  ــى مناس ــترك و فضاى آموزش ــاى مش برنامه ه

مشغول به تحصيل مى شوند.

مديرعامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران گفت: سازمان 
ــهم دولت را  ــن اجتماعى س ــدى يارانه ها و تامي هدفمن
ــيرانان جديد قطع  پرداخت نكرده اند بنابراين بيمه تاكس

مى شود.
ميثم مظفر در حاشيه مراسم روز جهانى معلولين و تقدير از 
دانش آموزان معلول كه در مدرسه استثنايى محبى برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران گفت: سرويس ويژه دانش آموزان 
ــهردارى قرار گرفته  ــتثنايى چند سالى مورد توجه ش اس
ــهردارى براى معلوالن  ــه يكى از دغدغه هاى ش و هميش

بوده است.
وى افزود: با بودجه اى كه امسال به جابجايى دانش آموزان 
استثنايى اختصاص يافت، اين موضوع در دستور كار قرار 
گرفت. مديرعامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران تصريح 
كرد: هزار و 26 تاكسيران كار جابجايى چهار هزار و 800 
ــه انجام  ــت مدرس ــتثنايى را در قالب هش دانش آموز اس
مى دهد. مظفر ادامه داد: اميدواريم حمايت هايى كه از اين 

طرح مى شود، توسعه يابد.
ــتثنايى براى  ــن دانش آموزان اس ــد: والدي وى يادآور ش
ــرويس مى توانند به مدارس، مراجعه و فرم  استفاده از س

مربوطه را پر كنند.
ــهر تهران درباره بيمه  ــازمان تاكسيرانى ش مديرعامل س
ــدى يارانه ها و  ــازمان هدفمن ــت: س ــيرانى نيز گف تاكس
تامين اجتماعى از ارديبهشت ماه سهم دولت را پرداخت 

نكرده و بيمه تاكسيرانان جديد قطع شده است.

ــت و برنامه ريزى صحبت  ــاون مديري ــزود: با مع مظفر اف
ــود. برخى از تاكسيرانانى كه  كرده ايم تا مشكالت حل ش
ــه تعويق افتاده، از  ــابقه بيمه دارند، اما حق بيمه آنان ب س
ــوى تامين اجتماعى به عنوان راننده جديد محسوب  س

مى شوند كه اين موضوع بايد اصالح شود.
اعطاى وام 25 ميليونى خـودرو كم لطفى دولت به 

تاكسيرانان بود
وى خاطرنشان كرد: استدالل تامين اجتماعى در اين باره، 
اين است كه تاكسيرانان چند ماهى حق بيمه را پرداخت 
ــوند  ــوب مى ش نكرده اند؛ بنابراين جزو افراد جديد محس
ــت و هزينه هاى جديدى به آنان تحميل  اما اين گونه نيس

خواهد شد.
ــهر تهران يادآور شد:  ــازمان تاكسيرانى ش مديرعامل س
ــته و افراد جديد جايگزين  ــاالنه پنج هزار نفر بازنشس س

آنها  مى شوند.
ــاره به وام 25 ميليون تومانى خودرو  مظفر در ادامه با اش
ــا پيش از ابالغ  ــه ما كم لطفى كرده و م بيان كرد: دولت ب
هيات وزيران، از دولت درخواست وام 25 ميليونى با بهره 
16 درصد براى نوسازى ناوگان كرده بوديم و حتى توافق 
خريد 10 هزار خودروى جديد را نيز با ايران خودرو داشتيم. 
نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه هيچ تاكسيرانى اجازه ثبت نام 
پيدا نكرد. از بانك مركزى مى خواهيم كه يك وام ويژه براى 
ــازى ناوگان اختصاص دهد، چرا كه ما يك مشترى  نوس

خوب براى ايران خودرو هستيم.  

دريچه

مديرعامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران مطرح كرد:

بيمه تاكسيرانان جديد قطع مى شود
مدير آموزش و پرورش استثنايى شهر تهران خبر داد:

پيگيرى ارائه تسهيالت، براى معلمان پذيراى «دانش آموزان ويژه»

اعتياد، فروش مواد مخدر، فروش كودك و پيش فروش نوزاد در محله هرندى 
ــت كه اين روزها سبب نگرانى  ــيب ها در اين منطقه اس تنها بخشى از آس
ــت و مى طلبد اقدامات فورى و البته  مسووالن در هر رده و مقامى شده اس

بابرنامه در اين منطقه انجام شود.
ــال تحصيلى و در حاشيه  محمدباقر قاليباف شهردار تهران در ابتداى س
نواخته شدن زنگ مدرسه در يكى از مدارس منطقه 12 در جمع خبرنگاران 
ــامان دهى افراد  ــدى و س ــران در محله هرن ــهردارى ته ــرح ويژه ش از ط

آسيب ديده در اين منطقه خبر داد.
ــهيد هرندى  ــخن گفت كه بعدها به پروژه ش قاليباف آن روز از طرحى س
معروف گرديد و در ادامه شهردار تهران و 4 معاون وى با حضور در صحن 
علنى شورا به تشريح شرايط و نوع آسيب ها در محله هرندى و برنامه هاى 

شهردارى براى كاهش آسيب ها و ساماندهى در اين منطقه پرداختند.
و اينك بحران در محله هرندى به اوج خود رسيده است و خانواده هايى كه در 
اين منطقه و اين محله زندگى مى كنند با مشكالت عديده اى روبه رو شده اند 
و ظاهرا بايستى كارى ضرب االجل و البته با برنامه براى اين محله انجام داد، 

محله اى كه در مركز شهر و قلب پايتخت و مجاورت بازار تهران قرار دارد.
فاطمه دانشور رييس كميته اجتماعى شوراى شهر تهران چندى پيش در 
ــت. فروش  از موضوعى پرده بردارى كرد كه براى پايتخت نگران كننده اس
بچه به مبلغ 100 هزار تومان خبر كوتاهى بود كه توسط دانشور مطرح شد 

و اين خبر نگران كننده است.
ــتان هاى جنوب تهران  ــدى و در اطراف بيمارس فروش بچه در محله هرن
موضوعى است كه نمى توان به سادگى از آن گذشت و به گفته دانشور روزانه 

يك تا 2 بچه در اطراف اين بيمارستان ها خريد و فروش مى شود.
اما اين پايان ماجرا نبود چرا كه برخى از زنان كارتن خواب در محله هرندى، 
ــاره كردند؛ پيش فروش بچه ! اين خبر  به موضوع بسيار نگران كننده اى اش
بسيار نگران كننده و ناخوشايندى است اما خبر صحت دارد و بايستى كارى 

كرد، كارى كه اثربخش و مؤثر باشد.
ــده در محله هرندى و  ــه در يكى از چادرهاى برپا ش خانم كارتن خوابى ك
بوستان حقانى روزگار خود را مى گذراند از پيش فروش بچه اش خبر داد؛ 

بچه اى كه هنوز به دنيا نيامده و در شكم مادر است!
آرى، نوشتن گزارش از آسيب ها در محله هرندى كارى بسيارى سخت و 
دشوارى است چرا كه در گفت وگو با آسيب ديدگان اين منطقه به مى رسيم 
ــت و اميدواريم مسووالن مربوطه در  ــانه اى كردن آن مناسب نيس كه رس
ــاماندهى منطقه  ــه محله هرندى و س ــطح و مقامى توجه ويژه اى ب هر س
ــهردار تهران طى روزهاى گذشته و  ــند. محمدباقر قاليباف ش داشته باش
ــته و گفت وگوهايى را  ــرزده بازديدى را از محله هرندى داش به صورت س
ــت كه همين امر كافى بود  ــيب ديدگان در اين منطقه كرده اس نيز با آس
ــر كند و از  ــتاگرام خود منتش ــخصى اينس كه وى نامه اى را در صفحه ش

درد دل هايش از اين منطقه بگويد.
ــيب هاى اجتماعى محله هرندى اشاره كرد و  قاليباف طى اين نامه به آس
ــت كرد كه براى ساماندهى اين منطقه پاى كار  از همه مسووالن درخواس

بيايند.
ــنتى و صنعتى در اين محله به يك شغل  فروش مواد مخدر اعم از مواد س
براى زنان كارتن  خواب و مردان معتاد تبديل شده است و آنها به راحتى مواد 

مخدر را عرضه مى كنند.

پيش فروش نوزاد در محله هرندى

خبر

خيلى از مردم فكر مى كنند امكانات، ثروت و دارايى 
يا حتى حمايت ديگران باعث موفقيت افراد مى شود؛ 
ــت مى داند و  ــت را نادرس ــارى اين برداش فريبا غف
مى گويد من نه امكاناتى داشتم، نه ثروتى و نه كسى 

در زمانى كه نياز داشتم حمايتم كرد.
ــا آموزش  ــت كه ب ــركتى اس ــون صاحب ش او اكن
سوزن دوزى به هنرجويان خود توانسته كسب و كار 
و منبع درآمدى بر پا كند و عنوان كارآفرينى موفق 

را نيز با خود همراه سازد.
خانم غفارى به سال 1348 در شهر رى تهران به دنيا 
آمده است و وقتى كودكى كم سن وسال بوده است 
در حالى كه با شوق و شعف و عالقه بسيار به تالش 
ــوزش قالب بافى به خواهر بزرگ تر  مادرش براى آم
خود مى نگريسته استعدادش را در زمينه دوزندگى 

و بافندگى نشان داده است.
ــراى اينكه او را  چطور؟ خودش مى گويد مادرش ب
در سن 6 سالگى سرگرم كرده باشد و اصرارهاى اين 
فرزند كوچكش را نيز پاسخ گفته باشد، يك قالب و 

مقدارى نخ در اختيارش گذاشته و پس از مدتى يك 
گلوله بزرگ نخ از زنجيربافى تحويل گرفته است!

همين گلوله نخى بافته شده عالقه او را به يادگيرى 
ــوق مى دهد و سال هاى  كارهاى دستى ديگرى س
ــه توليد روميزى و  بعد باعث رويكرد خانم غفارى ب

روتختى مى شود.
ــن در خانواده اى  ــوى كارآفرين مى گويد: م اين بان
ــط و از نظر فرهنگى  از نظر اقتصادى در حد متوس
ــى  بى عالقه به ثبت نام فرزند در كالس هاى آموزش

بزرگ شدم.
در 12 سالگى وقتى يكى از كارهايم را كه بدون مربى 
ــوول آموزشگاهى  و آموزش تهيه كرده بودم به مس
ــيار تعجب كرد و مرا مورد تشويق  نشان دادم او بس

قرار داد.
ــردم و برخى از انواع  در كالس هاى آنجا ثبت نام ك
ــيار  ــكالت بس دوخت را ياد گرفتم اما به دليل مش

نيمه كاره رهايش كردم.
ــردم و از اين كه مى ديدم  ــالگى ازدواج ك در 14 س

تمام نقشه هايى كه در سر داشتم امكان بروز نيافته 
به شدت ناراحت بودم.

ــگر  ــختكوش و تالش با اين حال چون روحيه اى س
ــنتى در  ــى بود، رودوزى هايى س دارم به هر زحمت
ــام دادم و چند  ــرمه دوزى و ترمه بافى انج قالب س
ــفارش  هنرجو گرفتم كه عالوه بر آموزش به آنها س

هم مى گرفتم.
اين قدم ها باعث شد يك كارگاه توليدى راه بيندازم 
ــان تالش و  ــتم با هم ــدى توانس ــال هاى بع كه س
سختكوشى آن را به شركت تبديل كنم و به بخشى 

از آرزوهاى خود جامه عمل بپوشانم.
ــه در هنر  ــكارى ك ــا ابت ــن ب ــوى كارآفري ــن بان اي
سوزن دوزى از خود نشان داده حاال تمام سختى هاى 
ــت  اقتصادى دوران كودكى خود را تا حدودى پش
ــته هم به هنر مورد عالقه خود  سر گذاشته و توانس
ــركت و منبع  بپردازد، هم آن را تقويت كند و هم ش
ــد و نان عمل خود را، خود  درآمد خود را داشته باش
درآورد و به عنوان كارآفرينى موفق نيز شناخته شود.

فريبا غفارى؛ از يك زندگى سخت 
تا شركت سوزن دوزى

حجاب، متولى دارد و ندارد
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يك منتقد سينما و تلويزيون با نگاهى به سريال هاى «معماى 
شاه» و «نفس گرم» كه اين روزها از مهم ترين مجموعه هاى 

در حال پخش تلويزيون هستند به تحليل اين آثار پرداخت.
ــاه» كه  ــريال «معماى ش ــاره به س محمد تقى فهيم با اش
جمعه شب ها به كارگردانى محمدرضا ورزى روى آنتن شبكه 
ــخ معاصر در تلويزيون  يك مى رود، گفت: پرداختن به تاري
اصل درستى است كه اتفاقا در اين حوزه بايد زودتر هم وارد 
ــازى تاريخ ايران اهتمام  مى شديم و هنرمندان بايد به بازس
ــخ مان را خواهند  ــم كارى ما، ديگران تاري كنند و گرنه با ك

نوشت.
ــى پرداختن به دوران  ــايل تاريخ وى ادامه داد: از ميان مس
پهلوى اول و دوم ضرورت مضاعفى را مى طلبد اما بايد به اين 
نكته توجه داشته باشيم كه در پرداختن به تاريخ نبايد سراغ 
ــى تاريخ را مطرح كنيم. در  هر موقعيتى برويم و به هر قيمت
واقع نبايد از سر ناچارى و به شكلى مسايل تاريخى را مطرح 

كنيم كه تاثيرگذار و جريان ساز نباشد.
ــاره به مخاطب سريال  ــينما و تلويزيون با اش اين منتقد س
ــل جوانانى كه  ــا و نس ــل م ــاه» اظهار كرد: نس «معماى ش
ــريال  ــده اند مخاطب س ــالب را ندي ــال هاى قبل از انق س
«معماى  شاه» هستند. نسل من از اين حيث مى خواهد اين 
سريال را ببيند تا متوجه شود چقدر با واقعيت منطبق است 
ــوال هايى دارد و مى خواهد با ديدن چنين  و نسل جديد س
ــاه و اطرافيانش چه كسانى  ــود ش ــريال هايى متوجه ش س
بوده اند و بايد ديد سريال «معماى شاه» تا چه حد مى تواند 

پاسخگوى اين كنجكاوى باشد.
ضعـف بازيگـران سـريال «معمـاى شـاه» در بيان 

ديالوگ ها
فهيم با اشاره به مسايل دراماتيك در آثار نمايشى بيان كرد: 
مهم ترين مساله در يك سريال بحث نمايشى بودن و فضاى 
ــد خطابه، روايت  ــت. اگر سريالى قرار باش دراماتيك اثر اس
ــد، مى تواند به صورت مستند هم  و يا صرفا انتقال پيام باش
ــريال فضاى نمايشى است  ــود درحالى كه در س ساخته ش
ــيارى از آثار خارجى  كه مى تواند كشش ايجاد كند. در بس
هم مى توان ديد كه دروغ هايى را با رويكرد دراماتيك قوى

ــذب كار خود  ــب را ج ــن ترتيب مخاط ــازند و به اي  مى س
مى كنند.

وى با اشاره به ديالوگ ها و نبود فضاى دراماتيك در سريال 
ــريال از مجموعه اى از  ــرد: اين س ــاه» عنوان ك «معماى ش
فكت هاى تاريخى استفاده كرده است و آنها را از طريق دوبله 
در دهان بازيگران قرار داده است. ما در حال حاضر صحبتى 
ــايل تاريخى  ــودن و يا واقعى نبودن اين مس درباره واقعى ب
ــت كه اين ديالوگ ها صرفا از زبان  نداريم اما مساله اين اس
بازيگران بيان مى شود. گويى بازيگران به تناوب و به دستور 

كارگردان ديالوگ خود را گفته و كنار مى روند.
اين روزنامه نگار با اشاره به توجه بيش از حد ورزى به فضاهاى 
بصرى توضيح داد: ورزى بيشتر از اينكه به دنبال دراماتيك 
كردن اثرش باشد به فكر جاذبه هاى بصرى همچون خيابان، 

اسب، ماشين، در و ساير فضاها بوده است. ما دايم دوربين را 
در حال كرين مى بينيم و اتفاقا اين باعث شكست پروژه شده 
است چراكه تصاوير تهران آنقدر شيك از آب درآمده اند كه 
گويى در و ديوار تهران را شسته اند. در بخش واقع گرايى كار 
ــازى نوعى تحريف صورت گرفته است به طور  با اين فضاس
ــمش  ــتر كش مثال در اوايل دهه 30 و 40 مردم ايران بيش
ــه  ــر ب ــت ت ــى راح ــن خوراك ــد و اي ــورده ان ــى خ م
ــود  ــال وج ــد اص ــا قن ــت و اتفاق ــده اس ــى آم ــت م دس
ــن  ــه اي ــريال ب ــن س ــه در اي ــى ك ــت، درحال نداش

واقعيت ها توجه نداشته است.
مردم و فضاها در منيريه شيك و كت و شلوارى هستند

ــن منيريه و كاخ  ــريال فرقى بي فهيم اضافه كرد: در اين س
سعدآباد احساس نمى شود مردم و فضاها در منيريه همانقدر 
شيك هستند كه در سعدآباد. در قسمتى از سريال ديده مى 
شود كه مردمى كه در منيريه اعالميه مى ريزند همه مرتب 
ــلوار و كاله به تن دارند و سريال «معماى  هستند و كت و ش
شاه» نتوانسه متناسب با فضاسازى و طراحى لباس مناسب 

جلو برود.
اين منتقد همچنين با اشاره به شخصيت پردازى افراد مشهور 
در «معماى شاه» يادآور شد: شخصيتى كه ما از رضا پهلوى 

مى شناسيم فردى ديكتاتور و قايم به خود است اما رضا شاه 
در اين سريال فردى خنثى است. در قسمت چهارم كه ششم 
آذرماه پخش شد او مى خواهد دو نفر را تنبيه كند به اين دليل 
كه درباره يك مساله كشورى به او دروغ گفته اند، درحاليكه 
رضا شاه فردى ديكتاتور بود كه به تنهايى تصميم مى گرفت 

و خودش را همه كاره مى دانست.
ــاره به خروجى نهايى سريال «معماى شاه» عنوان  وى با اش
ــازى، طراحى لباس و نمايش  كرد: اين سريال در نوع فضاس
لوكيشن ها دچار تحريف شده است، سريال گاف هاى تاريخى 
دارد و در كليات آنقدر دچار مشكل است كه ديگر جزييات 
مثل درست نبودن گريم ها و يا انتخاب نامناسب شخصيت 
هاى تاريخى به چشم نمى آيد. اگر اثرى به لحاظ دراماتيك 
جذاب بود حداقل مى شد از باقى مسايل با اغماض عبور كرد 
اما در اين كار درام ضعيف است، بازيگران اكتى ندارند و انگار 

ربات هستند.
آثار تاريخى بايد با دقت ساخته شود تا تاثيرگذار باشد

ــبت به تصوير كردن  فهيم با اشاره به فضاسازى سريال نس
ــهر تهران اظهار كرد: امروز با توسعه اى  ــمال ش جنوب و ش
ــهر تهران ايجاد شده است  ــمال و جنوب ش كه نسبت به ش
بهترين پارك ها، اتوبان ها و فضاها را در جنوب شهر تهران 

ــتيم اما قبل از انقالب اينگونه نبود. من خاطرم  ــاهد هس ش
ــاعت برق هر  ــت قبل از انقالب حداقل روزى چهار س هس
ــاه نمى توانست مساله برق  خانه اى قطع مى شد و رژيم ش
تهران را حل كند. مردم در پايين شهر در اين سريال آنچنان 
ــتند كه از تهران  ــيك پوش و مرتب هس كه گفتم آنقدر ش
ــهرى تميز و دلباز مى بينيم و اين نوعى تحريف و نقض  ش
غرض است. ما در سريال «معماى شاه» مرزى بين پايين شهر 
و باالى شهر نمى بينيم. با اين حال اميدوارم اين سخنان باعث 
ياس سازندگان سريال ها نشود زيرا بودن همين آثار باز هم 
الزم است اما بايد با دقت الزم ساخته شود تا بتواند تاثيرگذار 
باشد.اين منتقد و روزنامه نگار همچنين در بخش ديگرى از 
ــريال «نفس گرم» ساخته محمدمهدى  سخنان خود به س
ــود اشاره و  ــبكه يك سيما پخش مى ش عسگرپور كه از ش
درباره فضاى آن عنوان كرد: «نفس گرم» مثل باقى كارهاى 
عسگرپور فضايى تلخ، گزنده و پر غم و غصه دارد اما غم و غصه 

آنجايى كارساز است كه منجر به يك تغيير اجتماعى شود.
وى ادامه داد: «نفس گرم» از منظر تكنيكى كار كم اشتباهى 
است، كادرهاى درستى دارد و از نورپردازى و تصويربردارى 
ــت اما نكته اى كه باعث ضعف اين سريال  فنى برخوردار اس
ــت. خود مرجانه  ــت اغراق در شخصيت مليحه اس شده اس
ــود اما به دليل  ــت كه قوى ظاهر ش گلچين سعى كرده اس
ــنده و كارگردان  ــدن بعضى از خواسته هاى نويس تزريق ش
ــكاى بازيگران  ــاور دارد. ات ــخصيتى غيرقابل ب در درام، ش
ــب بازى  ــك هاى خيمه ش به كارگردان گاهى مثل عروس
ــوند ــردان هدايت مى ش ــط كارگ ــت كه تنها با نخ توس اس
 شخصيت هاى «نفس گرم» غيرقابل باور و تصنعى هستند

ــريال  ــتان اظهار كرد: س ــاره به فضاى تلخ داس فهيم با اش
ــه ايجاد  ــراى مخاطب غم و غص ــى جهت ب «نفس گرم» ب
مى كند، وظيفه هنرمند اين است كه غم را براى ايجاد تحول 
در جامعه به تصوير بكشد نه اينكه غم را به گونه اى استفاده 
كند كه مخاطب را به دنياى ديگرى ببرد. عسگرپور در جايى 
گفته بود اين اثر مثل شكالت تلخ است اما به نظرم تلخى آن 
مردم را دچار ركود مى كند. شكالت انرژى مى دهد و نوعى 

تكاپو ايجاد مى كند اما اين سريال چنين نيست.
وى اضافه كرد: شخصيت ها در اين سريال تصنعى هستند، 
براى مخاطب مشخص نيست كه به طور مثال سيما تيرانداز 
با نقش ناهيد چرا اينقدر پنهان كارى مى كند. او بازى خوبى 
دارد اما شخصيتش چندان براى مخاطب مشخص نيست و 

ساير بازيگران هم به نوعى غيرقابل باور هستند.
ــاره به شخصيتى كه از  ــينما و تلويزيون با اش اين منتقد س
ــت، بيان كرد: اين شخصيت  ــده اس مليحه نمايش داده ش
ــده است. اگر قرار  ــته گونه به تصوير كشيده ش زيادى فر ش
بوده است كه اين شخصيت خطيب و سخنران و مدعى خير 
باشد و بعد به عمل كردن كه مى رسد با مشكل مواجه شود 
نمى بايست همچنان ويژگى هاى فرشته گونه خود را حفظ 
كند. ما ويژگى هايى از او مى بينيم كه در مقايسه با زندگيش 

هم غيرقابل باور است.

نقدى بر سريال هاى در حال پخش سيما؛

معماى شاه فضاى دراماتيك ندارد

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

نويسنده تقديرشده جايزه جالل آل احمد با بيان اين كه كاركرد جوايز ادبى 
بهبود اوضاع بازار كتاب نيست، مى گويد: جايزه جالل آثارى را كه در مناسبات 
بازار ديده نشده معرفى مى كند و از اين طريق اطمينان مى دهد كه همه آثار 

ديده مى شود.
ــتمين دوره جايزه جالل آل احمد، كتاب «آيا بچه هاى خزانه رستگار  در هش
مى شوند» نوشته مهدى اسدزاده در بخش مجموعه داستان قابل تقدير شناخته 
ــنده پس از دريافت جايزه خود گفت: اگر قرار باشد نگران باز و  شد. اين نويس
بسته شدن چيزى باشيم بايد نگران بسته شدن كركره هاى كتاب فروشى ها 

باشيم.
مهدى اسدزاده درباره برگزارى جايزه جالل گفت: به نظرم روند توجه به جايزه 
و حواشى پيرامون آن ما را از توجه به كاركرد اصلى اين جايزه و ساير جوايز دور 
كرده است. نظرات موافق و مخالفى درباره جايزه شكل گرفت كه دور كردن 

جايزه از آن نظرات باعث ثبات در اين دوره شد.
او در ادامه اظهار كرد: هدف اين جايزه حمايت از ادبيات داستانى و اميد دادن 
به جامعه ادبيات داستانى است تا نويسندگان داستان بدانند كارشان ديده و 
خوانده مى شود و در اين دوره اين اتفاق به خوبى رخ داد. بخشى از حواشى به 
وجود آمده در حاشيه جايزه جالل خودخواسته و بخشى ناخواسته بود. به نظرم 
در يك يا دو دوره اخير با كم كردن مسائلى كه منجر به حواشى مى شد جايزه 

به سمت هدف و رويكرد اصلى خود رفت.
اين نويسنده درباره تاثير كم شدن حواشى بر جايزه جالل اظهار كرد: جايزه 
جالل در دو سه دوره اخير به علت كم شدن حواشى موثرتر شد. نمونه اش را 
در همين ببينيم كه تا دو سه سال اخير آن قدر كه در اين دوره محل، منشا و 
موجب بحث جدى بود، موجب بحث نمى شد. در اين دوره انتخاب كانديداها و 
نوع داورى ها باعث جبهه گيرى مخالف و موافق شد كه نشان مى دهد جايزه به 
هدفش رسيده است. در اين دوره به جاى اين كه درباره رويكرد جايزه صحبت 
ــد، و به نظرم اين حركت  ــود در محافل ادبى درباره كيفيت آن صحبت ش ش

مثبت است.
اسدزاده درباره كتاب «آيا بچه هاى خزانه رستگار مى شوند» بيان كرد: كتاب 
مجموعه هشت داستان كوتاه است كه از حدود سال 87 تا 89 نوشته شد و از 
سال 89 تا 93 در دست چاپ و بررسى بود. در نهايت بعد از حدود شش سال به 
چاپ رسيد. موضوعات، سبك، تكنيك نوشتارى و زبان در هر داستان مختلف 
است. عمدتا داستان ها درون مايه مشترك دارند و به تنهايى، ترس و رويارويى 
نسان با تقدير مى پردازند. اما آن قدر كه سعى شده تنوع در ساختار، تكنيك و 

فضا رعايت شود، وحدت مضامين كمتر به چشم مى آيد.
ــده جايزه جالل آل احمد درباره تاثير جوايز ادبى گفت: ما  نويسنده تقديرش
ــور هدف مان را از برگزارى جايزه گم كرده ايم. هدف اين جايزه ايجاد  در كش
ــت؛ اما وقتى ما تمام بار  نشاط و حركت داستان خوان ها و داستان نويس هاس
ــتان را بر دوش يك جايزه ادبى بگذاريم، ممكن است  اتفاقات مثبت در داس

نااميد بشويم.
او ادامه داد: هدف از جوايز معرفى كتاب ها نيست؛ معرفى كتاب كاركرد رسانه 
است. كار جوايز اين نيست كه اوضاع بازار كتاب را بهبود ببخشد. البته بهبود 
بازار جزو آثار و عوارض بعدى جايزه است، اما هدف اصلى نيست. اين كه ما همه 
نوع توقع را از يك جايزه داشته باشيم آن هم در نبود ساير جوايزى كه پيش تر 

برگزار مى شد، اين باعث مى شود نتيجه خوب نگيريم.

 نوازنده و خواننده پيشكسوت موسيقى لرستان از برگزارى چند كنسرت 
ــيقى در تهران،  ــوت و صاحب نام موس ويژه همراه با هنرمندان پيشكس

شهرستان ها و كشور بلژيك خبر داد.
فرج عليپور از تازه ترين فعاليت هاى موسيقايى خود اين گونه گفت: بعد 
ــير كامكار به عنوان نوازنده مهمان،  از پايان ماه صفر همراه با گروه اردش
كنسرت هايى را برگزار مى كنيم كه اين كنسرت ها قرار است در بسيارى 
از شهرهاى كشور در قالب تورى هنرى برگزار شود. من به عنوان نوازنده 
ــم فرصتى پيش آمد  ــت و اگر ه مهمان در كنار گروه حضور خواهم داش
ــى از كنسرت اجرايى داشته  ــت به عنوان خواننده نيز در بخش ممكن اس

باشم.
ــتاد على اكبر  ــاى انجام گرفته با اس ــق برنامه ريزى ه وى ادامه داد: طب
ــت با همراهى پنج  ــت كمانچه قرار بر اين اس شكارچى نوازنده چيره دس
نوازنده كمانچه كه هر يك از اين هنرمندان به عنوان خواننده نيز حضور 
ــتان ها و تهران برگزار  ــرتى را در تعدادى از شهرس خواهند داشت، كنس
ــور بلژيك براى برگزارى برنامه  كنيم. همچنين دعوت نامه هايى از كش
زنده داريم كه اميدوارم تداخلى در برنامه سفر با تراكم برنامه هاى ما وجود 
نداشته باشد و ما بتوانيم اين كنسرت را در خارج از كشور نيز برگزار كنيم.
سرپرست گروه موسيقى «تال» با اشاره به برنامه هاى ديگر اين مجموعه 
ــيقايى گفت: پيش بينى هايى براى برگزارى كنسرت همراه با گروه  موس
«تال» داريم كه به احتمال زياد اين برنامه ها از تهران آغاز و در تعدادى از 

شهرستان ها نيز ادامه پيدا مى كند. 

آلبوم همنوازى سه تار «طره گيسو» اثر فردين كريم خاورى توسط شركت 
ايران گام منتشر و روانه بازار موسيقى شده است.

ــه تار مى گذرد و در اين مدت   سى سال از ضبط اولين آلبوم همنوازى س
نسبتا طوالنى، آلبوم هاى اندكى از همنوازى سه تار به بازار عرضه شده و 
ــتر ايرانى و تحت الشعاع سازهاى ديگر به  نواى اين ساز، عمدتا در اركس
ــو» اما فردين كريم  گوش مخاطبان رسيده است. اين بار در «طره گيس
خاورى، با سه تار، سه تار باس و تار باس اين ساز را در متن يك اثر هنرى 

قرار داده است.
ــركت ايران گام منتشر  ــط ش ــو» 13 قطعه دارد و توس آلبوم «طره گيس
شده است. آهنگ هاى «طره گيسو» ساخته فردين كريم خاورى، عارف 
قزوينى، علينقى وزيرى و غالمحسين درويش (درويش خان) در دستگاه ها 
ــور، ابوعطا، نوا، بيات ترك و ماهور است.  ــتى، ش و گوشه هاى بيات، دش
قطعاتى كه بعضا از آهنگ هاى كالسيك شناخته شده معاصر و برخى از 
ــتند و چند تايى هم از ساخته هاى  ملودى هاى مشهور فولكلوريك هس
فردين كريم خاورى، كه كوشيده بين آنها با ساير قطعات، هماهنگى ايجاد 
كند.مهرداد كريم خاورى نواختن سازهاى كوبه اى را در «طره گيسو» بر 
عهده داشته و  سه تار هم به تنهايى نقش ملوديك، هارمونيك و ريتميك 
را در «طره گيسو» ايفا مى كند.فردين كريم خاورى كوشيده ملودى هاى 
ــده اند، شيوا و سليس و البته  خاطره انگيزى را كه در گذر قرن ماندگار ش
ــاند و در اين راه، حتى كالم و آواز را  ــيوه خود به گوش مخاطب برس به ش
ــاز؛ اين عنصر مهم و در عين حال مهجور در  نيز حذف كرده تا صداى س

موسيقى ايرانى، بى واسطه شنيده شود.
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از نجف تا كربال با قيمت هاى باورنكردنى

راديو اربعين تا پايان صفر مى ماند

اخبار كوتاه خبر 

مدير راديو اربعين با اشاره به بازخوردهاى مردم نسبت به راديو اربعين، 
از بهره گيرى از فايل هاى صوتى مردم در اين شبكه راديويى خبر داد و 

بيان كرد كه پخش راديو اربعين تا پايان ماه صفر ادامه مى يابد.
رضا كوچك زاده با اشاره به استقبالى كه تاكنون از اين شبكه راديويى 
ــيار خوبى با اين  ــال ارتباط بس ــت، گفت: زائران كرب صورت گرفته اس
ــانه آن اين است كه براى ما روزانه  شبكه راديويى برقرار كرده اند و نش
فايل هاى صوتى و تصويرى زيادى ارسال مى شود كه نشان دهنده توجه 

به اين شبكه است.
وى ادامه داد: بسيارى از اين فايل هاى صوتى كه گاهى گزارش هاى خود 
مردم از پياده روى كربالست در راديو اربعين استفاده مى شود و به اين 

ترتيب آن را به يك شبكه تعاملى تبديل كرده است.
مدير راديو اربعين با اشاره به فعاليت هاى اين شبكه راديويى اعالم كرد: 
در اين شبكه ارتباط بسيار خوبى با مسووالن كميته هاى 11 گانه ستاد 
ــينى وجود دارد و آنها پاسخگوى سواالت مردمى در  عالى اربعين حس

اين شبكه هستند. 
ــتى و... را  ــايل بهداش ــى اطالعيه ها، پيام ها، مس ــه ها تمام اين كميت
ــت كه  ــبكه اى اس ــق اعالم مى كنند و راديو اربعين تنها ش از اين طري
ــفر امن  ــران براى يك س ــورد نياز زائ ــه موارد م ــبانه روز ب در طول ش

مى پردازد.

ــاره كرد و گفت: ما  ــر فعاليت هاى راديو اربعين اش كوچك زاده به ديگ
در اين شبكه راديويى با وزيران مختلف بهداشت، ارتباطات و... گفتگو 
مى كنيم و آنها اطالعات الزم را در اختيار ما قرار مى دهند. تالش ما بر 

اين است تا تمام نيازهاى يك زائر را در اين ايام تامين كنيم. 
اطالع رسانى درباره ستادهاى اسكان، پايگاه هاى جمعيت هالل احمر 
ــيم كارت هايى  ــكى، بيان اينكه زائران ايرانى از چه س ــايل پزش و مس
ــتفاده كنند و چگونه مى تواند با ايران در ارتباط باشند و  مى توانند اس
همچنين مباحث معنوى مرتبط با زيارت اربعين و آداب زيارت از جمله 

اين مسايل است.
ــاره به تمديد پخش اين شبكه تا پايان  مدير راديو اربعين در پايان با اش
ــبكه راديويى  ــاى مثبتى كه از اين ش ــرد: ما با بازخورده صفر اظهار ك
ــش گزارش و  ــان ماه صفر پخ ــم گرفتيم تا پاي ــت كرديم تصمي درياف

اطالع رسانى را از اين شبكه ادامه دهيم. 
بعد از پياده روى كربال عده زيادى به سوى حرم امام رضا (ع) پياده روى 
خواهند داشت و تالش ما بر اين است كه مسايل مورد نياز در طول مسير 

زائران حرم مطهر امام رضا (ع) را نيز رفع كنيم. 
ــگرانى كه داريم برنامه سازان راديو اربعين نيز  بنابراين عالوه بر گزارش
ــا آنها ارتباط برقرار  به حرم امام رضا (ع) خواهند رفت تا به طور زنده ب

كنيم.

كمبود وسايل نقليه در عراق و تعداد باالى زائران اربعين، رانندگان عراقى را 
ــت بگيرند و زائران را با قيمت هاى نامتعارف،  بر آن داشته تا ميدان را در دس

جا به جا كنند.
ــهرهاى نجف و كربال در اربعين سال  مشكل حمل و نقل زائران از مرزها تا ش
گذشته هم وجود داشت. مسووالن ستاد اربعين قبال اين پيش بينى را كرده 
ــات الزم را به  ــور نتواند خدم ــه خاطر كمبودها در عراق، اين كش بودند كه ب

زائران بدهد.
ــه هاى ستاد اربعين از طرف  وزارت حمل و نقل عراق نيز چندين بار در جلس
ايرانى براى حل اين كمبود، كمك خواسته بود؛ اما شرايط حاضر نشان مى دهد 
ــده و حمل و نقل زائران  ــش اين ضعف اتخاذ نش هنوز تدبير الزم براى پوش
نامنظم و با قيمت هاى نامتعارف و گاه دور از ذهن، انجام مى شود. شهردارى 
تهران طبق آنچه قبال اعالم كرده بود، 800 اتوبوس را در مرزهاى ايران و عراق 
ــه راهى كوت، رايگان جابه جا كنند؛ اما ظاهرا  مستقر كرده كه زائران را تا س
اين امكانات كفاف همه زائرانى را كه از ايران به عراق وارد مى شوند، نمى دهد.

در داخل عراق و به ويژه در مسير نجف - كربال، وسايل نقليه يا به سختى پيدا 
ــوند زائران را جابجا  ــوند و يا رانندگان به چند برابر قيمت راضى مى ش مى ش
ــتفاده مى كنند، از تريلى  ــراى جابه جايى اس ــيله اى ب كنند. زائران از هر وس

ــت گرفتن يك ماشين براى  گرفته تا موتورسيكلت. در حالت طبيعى دربس
ــرايط  جابه جايى بين نجف و كربال 60 هزار تومان هزينه دربردارد، اما در ش
فعلى راننده هاى عراقى شايد با گرفتن 200 هزار تومان راضى شوند زائران را 
از نجف به كربال ببرند. برخى زائران هم كه توانايى و يا شرايط پياده روى ندارند، 

مجبورند به اين وضعيت تن دهند.
جمعيِت در حال افزايش بهانه ى خوبى براى اين راننده ها شده است، برخى 
ــير را طى كرده و تا  ــى از مس از آنها بعد از آنكه كرايه ها را جمع كردند، بخش
به ترافيك برمى خورند زائران را پياده مى كنند تا خودشان در ميان جمعيت 
ــتر مشاهده  ــير رفت از نجف به كربال بيش ــوند، اين اتفاق در مس گرفتار نش
ــايد با كمى تأمل ترافيك زائران پياده كه به سمت  مى شود. غافل از آن كه ش

خيابان گسيل شده اند، باز شود.
ــت، دولت عراق  ــن مانده و جمعيت زائران درحال افزايش اس دو روز به اربعي
ــه ميليون زائر خارجى باشد، با  پيش بينى كرده در اربعين امسال ميزبان س
ــكان و حمل ونقل زائران عمده ترين مشكل فعلى  وجود چنين شرايطى، اس
عراق گزارش شده است، آن هم درحالى كه تنها دو روز از حكم حيدرالعبادى، 
نخست وزير عراق براى وزير حمل و نقل اين كشور كه او را به رياست كميته 

ناظر بر نقل و انتقال زائران اربعين منصوب كرده است، مى گذرد.

اجراى پنج كمانچه نواز ايرانى 
در بلژيك

آلبوم همنوازى سه تار «طره گيسو» 
منتشر شد

تقديرشده جايزه جالل:
هدف مان را از برگزارى جايزه گم كرده ايم

خبر 

معاون صنايع دستى كشور از شكل گيرى فروشگاه هاى زنجيره اى صنايع دستى 
در كالن شهرها خبر داد.

ــگاه هاى  ــش خصوصى براى راه اندازى فروش بهمن نامورمطلق گفت: ما از بخ
ــهر كتاب  ها حمايت مى كنيم و  زنجيره اى صنايع دستى، با الگويى شبيه به ش

امكاناتى را در اختيارشان مى گذاريم.
معاون صنايع دستى كشور يكى از شعارهاى معاونت صنايع دستى و اهداف برنامه 
ــت و افزود: هدف ما اين است تا با  ششم توسعه را «هر شهر، يك بازارچه» دانس
احياى هنرهاى سنتى و صنايع دستى، تعداد گردشگران بيشترى را جذب كنيم 
ــاخت بازارچه هاى دائمى و همچنين مرمت بازارچه هاى قديمى  از اين رو به س
پرداخته ايم. نامور مطلق از راه اندازى نخستين بازارچه دائم صنايع دستى شمال 
ــمين بازارچه دائم صنايع دستى كشور در شهرستان آباده  استان فارس  و  شش
خبر داد و گفت: شكل گيرى بازارچه هاى دائم صنايع دستى همچنين راه اندازى 
حراجى هاى صنايع دستى از جمله اقدامات موثرى است كه تاثير به سزايى در 
رونق و توسعه اين فرآورده ها و حمايت از توليدكنندگان دارد. اين استاد دانشگاه 
ــتى شاخص ايرانى هستند كه  ادامه داد: منبت و گيوه آباده از جمله صنايع دس
بايد با طراحى جديد وارد بازار شوند و اميدواريم با شكل گيرى تيمچه صرافيان، 
اين اتفاق بيفتد. چراكه با مرمت اين بازارچه، 17 تا 20 غرفه در اختيار هنرمندان 
استان فارس قرار مى گيرد تا محصوالت خود را ارائه دهند. نامورمطلق همچنين 
به مرمت و احياى بازارچه هاى قديمى اشاره و بيان كرد: ما بازارچه هاى قديمى 
ــايى و با اداره كل ميراث فرهنگى در استان هاى  ــهرهاى مختلف را شناس در ش
ــوند. عودالجان در  ــن بازارچه ها مرمت و احيا ش مختلف مذاكره كرده ايم تا اي
ــتى از  ــت. معاون صنايع دس ــران، يكى ديگر از اين بازارچه هاس منطقه 12 ته
برگزارى حراجى هاى مختلف خبر داد و افزود: تا كنون حراجى هاى متعددى در 
پايتخت برگزار شده و استان هاى اصفهان و خراسان رضوى نيز براى برگزارى اين 
ــم فارس نيز متقاضى بعدى اين  حراجى ها اعالم آمادگى كرده اند كه اميدواري
ــيارى از توليدات هنرمندان به دليل فاخر بودن در  حراجى ها باشد. چرا كه بس
بازارچه ها و مغازه ها به فروش نمى رسند از اين رو برگزارى حراجى هاى بزرگ 
براى فروش اين محصوالت يك ضرورت است.نامورمطلق هچنين به راه اندازى 
فروشگاه هاى مجازى صنايع دستى در سطح كشور اشاره كرد و افزود : با توجه 
به تعدد توليدات صنايع دستى در فارس فروش مجازى محصوالت در اين استان 

ضرورى است و بايد اين فروشگاه ها در فارس رونق بيشترى بگيرد. 

فروشگاه هاى صنايع دستى
 زنجيره اى مى شوند
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خبر خبر

مديركل راه و شهرسازى چهارمحال و بختيارى از پيشرفت فيزيكى 95 درصدى 
ساختمان بيمارستان مالخليفه شهرستان لردگان خبر داد و گفت: اين بيمارستان 

تا نيمه دوم دى ماه امسال تحويل دستگاه بهره بردار مى شود.
 قاسم قاسمى در بازديد از بيمارستان ما لخليفه اظهار كرد: بيمارستان مالخليفه 

با ظرفيت 24 تخت ثابت ايجاد شده است.
ــتان لردگان در زمينى به مساحت  ــتان ما لخليفه شهرس وى ادامه داد: بيمارس
ــده  13 هزار مترمربع و زيربناى 2 هزار و 300 مترمربع در يك طبقه احداث ش

است.
ــاختمان  ــرفت فيزيكى 95 درصدى س ــان كرد: از پيش ــوول خاطرنش اين مس
بيمارستان ما لخليفه شهرستان لردگان خبر داد و گفت: اين بيمارستان تا نيمه 

دوم دى ماه امسال تحويل دستگاه بهره بردار مى شود.
مديركل راه و شهرسازى چهارمحال و بختيارى گفت: اين بيمارستان به امكانات 
خدماتى نظير داروخانه، درمانگاه، اتاق معاينه، بخش تزريقات، پرستارى، اتاق هاى 
ــگاه، اتاق احياى بيمار، بخش زايمان،  ــكان، اتاق عمل، راديولوژى، آزمايش پزش

جراحى، ريكاورى، ايزوله نوزادان مشكوك و اتاق هاى بسترى مجهز است.
قاسمى بيان داشت: اين بيمارستان نياز مردم شهر ما لخليفه و روستاهاى اطراف 
ــكالت درمانى و  ــت در حال حاضر مردم اين مناطق براى برطرف كردن مش اس
پزشكى خود بايد با طى كردن مسافت نسبتا زيادى به شهر لردگان مراجعه كنند.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى چهارمحال و بختيارى گفت: پژوهش پايه و 
اساس توسعه پايدار كشور است كه اين مسا له توجه بيشتر به پژوهش و برنامه هاى 

پژوهشى را بيش از پيش نشان مى دهد.
اسماعيل عامرى گلستان در نشست كميته اجرايى ستاد بزرگداشت هفته پژوهش 
و فناورى اين استان اظهار كرد: پژوهش،  پايه و اساس توسعه پايدار كشور است.
وى افزود: شيوه برگزارى و اجراى هفته پژوهش كه از 14 تا 18 آذرماه سال جارى 

برگزار مى شود متفاوت از سال هاى قبل است.
عامرى گلستان بيان داشت: شانزدهمين جشنواره ملى هفته پژوهش و فناورى 

استان چهارمحال و بختيارى داراى چهار رويداد ويژه است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى چهارمحال و بختيارى از برگزارى نمايشگاه 
دستاوردهاى پارك علم و فناورى، جشنواره دانش آموزى، جشنواره ايده هاى برتر 
و جشنواره تجليل از برگزيدگان در اين استان به مناسبت هفته پژوهش خبر داد 
و اظهار داشت: در اين زمينه برنامه ريزى ها و هماهنگى هاى الزم صورت گرفته و 

همه چيز آماده است.
ــتان ــش و فناورى اس ــت هفته پژوه ــتاد بزرگداش ــه اجرايى س رييس كميت
ــر پژوهشگر بر اساس گروه هاى   چهارمحال و بختيارى گفت: به طبقه بندى قش
ــال جارى اهميت داده  دانش آموزى، جوان، دانشگاهى و... در هفته پژوهش س

شده است.

مسوول نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه شهركرد گفت: مشكالت 
جامعه بشري با لبيك گفتن مردم به نداي امام حسين (ع) برطرف 
مي شود. علي اصغر حمزه  اظهار كرد: با اينكه ابزار تبليغاتي به دست 
دشمن است و آنها تمام تالش خود را براي منهدم كردن تجمع مردم 
در روز اربعين حسينى مي كنند، اما مردم از اقشار، سطوح فرهنگي  و 
زبان هاي مختلف در اين تجمع ها شركت كرده و به نداي آن حضرت 

لبيك مي گويند.
ــاني در طول  ــزود: راهپيمايي اربعين، بزرگ ترين تجمع انس وى اف
ــام فرقه هاي  ــاله بيش از 20 ميليون نفر از تم ــت و هرس تاريخ اس
اسالمي در اين راهپيمايي شركت مي كند.حمزه تاكيد كرد: تجمع 
افراد با مليت ها و زبان هاي متفاوت باعث همدلي، وحدت و گردش 
حول يك محور مي شود كه تكرار اين رفتار  پسنديده موجب نزول 
فيض خاص خداوند است.وى با بيان اينكه زيارت اربعين تنها براى 
حسين بن على(ع) وارد شده است، تصريح كرد: هيچ پيشينه اى را 
نمى توان براى اربعين تا پيش از حادثه عاشورا بيان كرد و اين مراسم، 

تنها براى امام حسين (ع) برگزار مي شود.
ــگاه شهركرد خاطر نشان  مسوول نهاد مقام معظم رهبري در دانش
ــت كه با وجود اينكه يك هزار و 414  كرد: نكته حائز اهميت اين اس
ــاله اين عزاداري با  سال از شهادت امام حسين (ع) مي گذرد، هرس

شور بيشترى در ميان مسلمانان برگزار مى شود.

شهردار شهركرد از جانمايى بيش از 30 مخزن نگهدارنده شن و نمك در سطح 
معابر شهرى مركز استان خبر داد.

نوراهللا غالميان دهكردى با اشاره به نزديك شدن فصل زمستان، اظهار كرد: 
شهردارى شهركرد به منظور مواجهه با حوادث احتمالى ناشى از ريزش هاى 

جوى در معابر و خيابان ها از آمادگى الزم برخوردار است.
وى افزود: مخازن مخصوص حاوى كيسه هاى شن و نمك به منظور دسترسى 

سريع شهروندان در نقاط لغزنده و حادثه خيز شهر جانمايى شده است.
ــن و نمك در انبارهاى ويژه  ــهركرد با بيان اينكه به اندازه كافى ش شهردار ش
نگهدارى شده است، تصريح كرد: هر باكس از مخازن شامل 150 كيلو شن و 
نمك است كه به منظور پخش در معابر حادثه خيز و لغزنده سطح شهر آماده 

و دپو شده است.
غالميان دهكردى با اشاره به اينكه مجموعه شهردارى شهركرد در تالش براى 
انجام وظايف خود به بهترين شكل ممكن هستند، گفت: رضايت شهروندان 
برگ برنده اى براى پيشبرد امورات شهردارى است به همين منظور اميدواريم 
با تمهيدات پيش بينى شده بتوانيم به خوبى با ريزش هاى جوى روبه رو شده و 

از خطرات و حوادث احتمالى در معابر و خيابان ها جلوگيرى كنيم.

ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: حوزه صنعت،  اس
معدن و كشاورزى چهارمحال و بختيارى در نيمه دوم 

سال 95 شكوفا مى شود.
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــتكى ب ــليمانى دش ــم س قاس
پروژه هاى مهم در حوزه صنعت و معدن و كشاورزى در 
چهارمحال و بختيارى در حال اجرا است، اظهار داشت: 

ــدازى واحدهاى  ــه با راه ان ــت ك پيش بينى ما اين اس
ــتان تا پايان سال  ــاورزى و معدنى در اس صنعتى، كش
95 شاهد شكوفايى اين بخش ها خواهيم بود و اشتغال 

قابل توجهى درسطح استان ايجاد مى شود.
ــان اينكه در  ــارى با بي ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــل توجهى در  ــاورزى و صنعت اقدامات قاب حوزه كش

مسير ايجاد اشتغال در استان انجام شده است، اظهار 
ــه گاودارى بزرگ در  ــاورزى س ــت: در حوزه كش داش
ــتغال قابل توجهى در  ــتان احداث مى شود كه اش اس
ــاورزى و  ــاورزى براى فارغ التحصيالن كش حوزه كش

بومى هاى منطقه ايجاد مى شود.
وى بيان داشت: در بخش صنعت و معدن نيز اقدامات 
ــعه استان انجام شده است  قابل توجهى در مسير توس
ــاى صنعتى، حل  ــه افزايش توليد واحد ه كه كمك ب
ــكالت واحد هاى توليدى و صنعتى، ايجاد زمينه  مش
ــهيالت به واحد هاى صنعتى و... از  براى پرداخت تس
ــير افزايش اشتغال در اين  مهم ترين اقدامات در مس

استان بوده است.
 نرخ بيكارى چهارمحال و بختيارى 13/4 درصد 

است
استاندار چهارمحال و بختيارى ادامه داد: پيش از آغاز 
دولت تدبير و اميد بسيارى از واحدهاى صنعتى استان 
ــا كمترين ظرفيت فعاليت  تعطيل بوده اند و يا اينكه ب
مى كردند كه فعال سازى واحدهاى صنعتى استان در 
ــال 92 حدود 40 درصد افزايش  سال 93 نسبت به س
پيدا كرد.قاسم سليمانى دشتكى عنوان كرد: در حوزه 
معدن يكى از ظرفيت هاى استان توليد آهك هيدراته 
است كه سرمايه گذار آمده است و در دو منطقه در حال 
برنامه ريزى براى احداث كارخانه توليد آهك است كه 
ــرف دارد.وى در ادامه با  اين آهك در توليد فوالد مص
ــاره به اينكه در حال حاضر نرخ بيكارى چهارمحال  اش
و بختيارى 13/4 درصد است، اظهار داشت: سال قبل 
نرخ بيكارى استان چهارمحال و بختيارى 16/9 درصد 
بوده است.استاندار چهارمحال و بختيارى افزود: كاهش 
ــان دهنده  ــتان نش حدود چهار درصد نرخ بيكارى اس
انجام اقدامات مفيد در حوزه اشتغال استان بوده است.

بيمارستان مالخليفه 
شهرستان لردگان 95 درصد 

پيشرفت فيزيكى دارد

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى  استان: 

پژوهش ، پايه و اساس توسعه پايدار 
كشور است

مشكالت بشر با لبيك گفتن به 
نداي امام حسين (ع)

 برطرف مي شود

جانمايى 30 مخزن نگهدارنده 
شن و نمك در معابر شهركرد

استاندار اظهارداشت:

شكوفا يى صنعت و كشاورزى 
در سال 95

مفادآرا
ــاختمانهاي  8/516 آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف اراضي و س

فاقد سند رسمي
ــند رسمي  ــاختمانهاي فاقد س برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي و س
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند:
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139460302013000591 هيات اول موض  1- برابر راي ش
ــمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رس
ــرف محمودي فرزند رضا بشماره  ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اش فريدون ش
شناسنامه 39 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 99/90 مترمربع پالك 2541 
فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالكهاي 1و1249 فرعي از 238و237 اصلي واقع 
ــمي آقايان مرتضي قلي مقصودي و رحمان طهماسبي  ــهر خريداري از مالك رس در فريدونش

محرز گرديده است. 
ــون تعيين تكليف  ــماره 139460302013000606 هيات اول موضوع قان 2- برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــاه كرمي  ــيدمهدي ميرش ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي س ــهر تصرف ملك فريدون ش
ــهر در يك باب خانه به مساحت  فرزند سيدمحمد بشماره شناسنامه 479 صادره از فريدونش
221/20 مترمربع پالك 452 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالكهاي 2 فرعي از 
ــهر, وحدت آباد خريداري از مالك رسمي آقاي مجتبي موسوي  231 اصلي واقع در فريدونش

محرز گرديده است.
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139460302013000602 هيات اول موض  3- برابر راي ش
ــمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حشمت اله هليلي فرزند حيدر بشماره 
شناسنامه 3 صادره از فريدونشهر در يك باب ساختمان آب معدني به مساحت 6000 مترمربع 
ــع در اراضي مزرعه باغ  ــده از پالك 41 اصلي واق پالك 2 فرعي از 41 اصلي مفروز و مجزي ش
بابامير موگوئي فريدونشهر (از پدرش حيدر هليلي به وي ارث رسيده است) محرز گرديده است.

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139460302013000623 هيات اول موض  4- برابر راي ش
ــمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي 
ــاد اسالمي استان اصفهان در يك باب  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل فرهنگ و ارش
ــاحت 2783/90 مترمربع پالك 2544 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي  ساختمان به مس
ــهر خريداري از مالك رسمي شهرداري  شده از پالك 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فريدونش

فريدونشهر محرز گرديده است. 
ــون تعيين تكليف  ــماره 139460302013000625 هيات اول موضوع قان 5- برابر راي ش
ــمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضااله دادي فرزند رمضانعلي بشماره 
شناسنامه 875 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 179/70 مترمربع پالك 32 
فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 227 اصلي واقع در روستان دهسور 

فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالرحيم نجفي محرز گرديده است. 
ــون تعيين تكليف  ــماره 139460302013000627 هيات اول موضوع قان 6- برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدكريم ميرشاه كرمي فرزند  ملك فريدون ش
سيدمحمدصادق بشماره شناسنامه 1521 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 
264/10 مترمربع پالك 453 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 231 
اصلي واقع در فريدونشهر وحدت آباد خريداري از مالك رسمي آقاي سيدعلي موسوي آخوره 

سفالئي محرز گرديده است. 
ــون تعيين تكليف  ــماره 139460302013000632 هيات اول موضوع قان 7- برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــيدعلي اميرشاه كرمي فرزند  ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي س
ــهر در يك باب خانه به مساحت 216/70  سيدحسين بشماره شناسنامه 7 صادره از فريدونش
مترمربع پالك 25 فرعي از 234 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 234 اصلي واقع 

درروستاي بادجان فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي سيدحسين اميرشاهكرمي محرز 
گرديده است. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/25 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/9/10 

محسن مقصودى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر. 
مزايده

7/442 شماره نامه:9410116825800889 شماره پرونده:9009980256300005 شماره 
ــعبه 31 اجراى احكام حقوقى دادگسترى اصفهان در نظر دارد در  بايگانى شعبه:930482 ش
خصوص پرونده اجرايى شماره بايگانى 930482ج31 به سود آقاى كاظم نيك بين اردبيلى و 
به زيان آقاى حميد پوراحمد مبنى بر مطالبه مبلغ 1/864/807/463 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 93/240/373 ريال بابت حق االجرا دولتى در نظر داردجلسه مزايده اى در روز پنج شنبه 
مورخ 1394/09/26 ساعت نه صبح به منظور فروش 3/669 از 5/756 سهم االرث نامبرده از 
ملك شماره 11 فرعى 3227 اصلى بخش 5 اصفهان واقع در خ.باغ درياچه – نبش ك.شهيد 
ــه در طبقه همكف در  ــماره 68 به صورت يك باب خانه قديمى دو طبقه ك احمد مهديه – ش
ــقف تيرآهن و طاق ضربى و ... كل ملك به  ــمتى پاركينگ با ديوار باربر و س ــمالى قس ضلع ش
ــده در نتيجه ارزش 3/669 سهم ملك معادل مبلغ  مبلغ 35/100/000/000 ريال ارزيابى ش
3071103274 مى باشد كه بابت بدهى نامبرده به فروش مى رسد در اجراى ماده 111 قانون 
اجراى احكام مدنى مامور با مراجعه به محل مزبور اعالم نموده محل درتصرف خوانده مى باشد 
برگزار نمايد طالبين خريد مى توانند حداقل پنج روز قبل از مزايده از محل بازديد و كسانى مى 
توانند در مزايده شركت نمايند كه حداقل ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدى به همراه داشته 
و برنده مزايده فردى است كه باالترين قيمت از نظر كارشناس را پيشنهاد نمايد.م الف:20756  

اجراى احكام شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

ــتى فرزند رضا در  ــماره:1394/37/136369-1394/8/30 چون آقاى محسن دش 9/66 ش
ــند رسمى  ــاختمانهاى فاقد س اجراى مقررات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــدانگ يكباب خانه مفروزى از پالك 1776 فرعى  تقاضاى صدور سند مالكيت نسبت به شش
ــماره  ــت اصفهان را نموده و راى ش ــير بخش 17 ثب ــتان گرمس واقع در زواره 16 اصلى دهس
139360302021000185 مورخ 1394/06/14 هيات حل اختالف موضوع قانون مذكور 
ــده و تحديد حدود پالك اوليه تاكنون به عمل نيامده لذا طبق ماده 13  نسبت به آن صادر ش
ــدانگ يكباب خانه پالك شماره 6552 فرعى مفروز شده  قانون فوق الذكر تحديد حدود شش
ــير بخش 17 ثبت اصفهان به نام آقاى  از 1776 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمس
محسن دشتى فرزند رضا در روز شنبه 1394/10/05 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
ــاعت  خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مالكين و مجاورين اخطار مى گردد كه در س
و روز مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند. اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.اعتراض به تقاضاى 
ــليم اعتراض به مرجع  ــط معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس تحديد حدود بايستى توس
ثبتى با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى صورت پذيرد.تاريخ انتشار:1394/09/10 

م الف:807 ذبيح ا... فدايى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره 
تحديد حدود اختصاصى

9/10 شماره:1394/04/136055-1394/8/30 نظر به اينكه ششدانگ قطعه زمين مزروعى 
در بخش مرغزار تقريبا يكرجل پالك شماره 184 فرعى از شماره 37- اصلى واقع در كشه جزء 
ــه فرزند  ــوابق و پرونده ثبتى به نام ماهرخ رحيمى كش بخش 11 حوزه ثبتى نطنز كه طبق س
عباس در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در 
روز يكشنبه مورخ 94/10/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
ــرر در اين آگهى در محل  ــاعت مق اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و س
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس 
تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:م الف:262 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره 

ثبت اسناد وامالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى

8/683 شماره:1394/04/132913-1394/8/25 چون تمامى ششدانگ يكدرب باغ مشجر 
ــوابق و  ــماره 201 فرعى از 152- اصلى واقع در نيه بخش 11 ثبت نطنز كه طبق س پالك ش
ــن در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود  پرونده ثبتى به نام خسرو مهابادى فرزند حس
ــمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق  ــت اينك بنا به دستور قس قانونى آن به عمل نيامده اس

ــاعت 9 صبح در محل  تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در مورخ 1394/10/27 س
ــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در  ش
ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق  روز و س
ــد.تاريخ  ــا 30 روز پذيرفته خواهد ش ــخ صورتمجلس تحديدى ت ماده 20 قانون ثبت از تاري

انتشار:1394/09/10 م الف:252 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى

ــرآب بير شماره  ــت س ــدانگ قطعه زمين يكصد قفيزى دش 9/187 چون تحديد حدود شش
ــماره يك اصلى واقع در ميمه  جزء بخش ثبتى ميمه كه طبق پرونده ثبتى  8506 فرعى از ش
ــت به علت عدم حضور متقاضى يا متقاضيان ثبت به  به نام شهردارى ميمه در جريان ثبت اس
عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده يا 
نامبردگان تحديد حدود ملك مرقوم درروزسه شنبه مورخه1394/10/01 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين و مالكين اخطار مى 
شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا (30) روز پذيرفته خواهد شد و طبق 
ــاى معترضى ثبت معترض ظرف يكماه از  تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده ه
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستى با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح  قضايى  گواهى 
تقديم دادخواست رااخذ و به اين اداره تسليم نمايد.تاريخ انتشار :سه شنبه 94/09/10 رئيس 

اداره ثبت اسناد وامالك ميمه- حسين نوروز 
تحديد حدود اختصاصى  

ــدانگ يكبابخانه در كوى باال بمساحت 300 مترمربع شماره  9/188 چون تحديد حدود شش
3938 فرعى از شماره 26 اصلى واقع درونداده جزء بخش ثبتى ميمه كه طبق پرونده ثبتى به 
نام حسنعلى ميرزائيان فرزند على در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى يا متقاضيان 
ــمت اخير از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى  ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قس
نامبرده يا نامبردگان تحديد حدود ملك مرقوم درروزچهار شنبه مورخه 1394/10/02 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين و مالكين 
اخطار مى شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك 
ــا (30) روز پذيرفته خواهد  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد ت
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستى با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح  قضايى  
گواهى تقديم دادخواست رااخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار :سه شنبه 94/09/10 

رئيس اداره ثبت اسناد وامالك ميمه- حسين نوروز 
ابالغ وقت رسيدگى

ــه 1299/94 خواهان محمد چقاجردى دادخواستى مبنى  9/189 در خصوص پرونده كالس
بر الزام خوانده نسبت به حضور در يكى از دفاتر رسمى و قانونى در خصوص نقل و انتقال سند 
يك دستگاه پژو206 به شماره انتظامى 817ص31-53 به طرفيت احسان شهسوارى و غيره 
تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/12 ساعت 11 تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
ــعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك  ــود. م الف:24729 ش تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــه 650/94 خواهان امرا... حسينى جبلى دادخواستى مبنى  9/190 در خصوص پرونده كالس
ــيدگى براى مورخ  ــت وقت رس ــه طرفيت عبدا... كاظم زاده تقديم نموده اس بر مطالبه وجه ب
ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده  ــاعت 5/30 عصر تعيين گرديده اس 94/10/12 س
ــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه  حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتش
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
ــخه ثانى دادخواست و  ــتى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نس كدپس
ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
ــد. م الف:24722 شعبه 42 حقوقى مجتمع  مى شود.ارائه شهود در روز جلسه الزامى مى باش

شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسيدگى

ــاى اديبى  ــرام رنجكش وكيل آق ــه 780/94 خواهان به ــده كالس 9/190 در خصوص پرون
ــن ناقه مورنانى 3-  ــن زاده 2- حس ــهراب حس ــتى مبنى بر الزام به طرفيت 1- س دادخواس

ــت وقت  ــه مورنانى 5- صديقه دهقانى تقديم نموده اس ــينعلى ناقه مورنانى 4- مريم ناق حس
ــاعت 5عصر تعيين گرديده است با توجه به  ــنبه مورخه 94/10/12 س رسيدگى براى روز ش
ــب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل  مجهول المكان بودن خوانده حس
از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
ــعبه 28 حقوقى مجتمع شماره يك  ــود. م الف:24712 ش تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــتى مبنى بر  ــان اصغر كريمى دادخواس ــه 742/94 خواه ــوص پرونده كالس 9/191 در خص
مطالبه به طرفيت 1- اصغر جعفرى 2- شركت نوآوران صنعت نويان تقديم نموده است وقت 
ــاعت 4/30عصر تعيين گرديده است با توجه به  رسيدگى براى روز شنبه مورخ 94/10/12 س
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
ــيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى  مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رس
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
ــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ  را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ ش

مى شود.م الف:24680 شعبه 25 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــتى مبنى بر  ــان اصغر كريمى دادخواس ــه 741/94 خواه ــوص پرونده كالس 9/192 در خص
مطالبه به طرفيت سيد سعيد فاطمى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز شنبه مورخ 
94/10/12 ساعت 4عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
ــت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور  حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواس
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24679 شعبه 25 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/193 در خصوص پرونده كالسه 503/94 خواهان احمد خواجه دادخواستى مبنى بر مطالبه 
ــت وقت رسيدگى براى روز شنبه مورخ 94/10/12  به طرفيت محمد رئيسى تقديم نموده اس
ساعت 3:30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل  رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتش
ــت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت  اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواس
ــود.م الف:24678 شعبه 25 حقوقى  رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــه 867/94 خواهان محمد حيدرى با وكالت مريم صمدانى  9/194 در خصوص پرونده كالس
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت جعفر سليمانى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
مورخه 94/10/12 ساعت 12 ظهر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
ــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه  حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتش
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
ــخه ثانى دادخواست و  ــتى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نس كدپس
ــيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى  ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رس
ــوراى حل اختالف  ــعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك ش ــود. م الف:24348 ش اتخاذ مى ش

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

ــه 866/94 خواهان مسعود حيدرى با وكالت مريم صمدانى  9/195 در خصوص پرونده كالس
ــتى مبنى بر مطالبه به طرفيت بهنام جامى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى  دادخواس
ــت با توجه به مجهول المكان بودن  مورخه 94/10/12 ساعت 11/30صبح تعيين گرديده اس
ــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به  ــب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتش خوانده حس
ــه نيلى  پور– جنب ساختمان  ــجاد – اول ارباب – روبروى مدرس اين شعبه واقع در خيابان س
صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:24349 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان

ــتان  ــاورزى اس ــازمان جهادكش ــت س ــر زراع  مدي
چهارمحال و بختيارى از برداشت 51هزارتن چغندر 
قند در اين استان خبر داد و گفت: اين ميزان چغندر 
قند به كارخانه قند اين استان تحويل داده شده است.

ــطح زير كشت چغندر  ــيروس بيك بكان گفت: س س
ــال جارى يك هزار  قند چهارمحال و بختيارى در س
ــدار 51 هزار  ــطح مق و 250 هكتار بوده كه از اين س
ــت.وى  ــده اس ــد تحويل داده ش ــه كارخانه قن تن ب
ــط حدود 41  ــار به طور متوس اظهاركرد: از هر هكت
ــده كه در مقايسه با سال  تن چغندر قند برداشت ش
گذشته عملكرد متوسط هر هكتار، حدود 10 درصد 

ــاره به اينكه  ــت.بيك بكان با اش ــته اس افزايش داش
متوسط عيار قندى چغندر قند كشت شده در استان 
چهارمحال و بختيارى به دليل شرايط جوى مناسب 
ــب هاى خنك)  ــبتا گرم و ش فصل پاييز(روزهاى نس
ــت، افزود:برداشت اين محصول از نيمه  حدود 18 اس

نخست مهرماه آغاز و تا پايان آبان ماه ادامه داشت.
ــتان  ــاورزى اس ــازمان جهادكش ــت س ــر زراع مدي
ــاى هر كيلو  ــان كرد: به ــال و بختيارى بي چهارمح
ــال جارى با پاداش هايى كه از  گرم چغندر قند در س
ــاورزان پرداخت مى شود، به ازاء  كارخانه قند به كش

چغندر قند عيار 16، حدود 270 تومان است.

مدير زراعت جهادكشاورزى :

51 هزار تن چغندر قند در چهارمحال و بختيارى برداشت شد
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نابينايان با تكنولوژى سه بعدى 
مايكروسافت بينا مى شوند

ــافت پروژه جديدى را آغاز كرده كه نابينايان يا كم بينايان با  مايكروس
استفاده از فناورى «جى پى اس» و اسمارت فون ها مى توانند به تنهايى 

از خيابان ها عبور كنند.
ــگاه ويژه اى را به  ــافت ن به گزارش خبرگزارى مهر، محققان مايكروس
ــودمندى  نابينايان يا كم بينايان معطوف كرده اند تا بتوانند كمك س
 Cities به اين قشر از جامعه داشته باشند. پروژه جديد مايكروسافت
ــك به نابينايان  ــروژه جاه طلبانه اى براى كم Unlocked بوده كه پ
ــتفاده از اين فناورى كه به راهنماى صوتى نيز  محسوب مى شود. با اس
تجهيز شده، نابينايان يا كم بينايان نه تنها مى توانند مقصد مورد نظر 
خود را پيدا كنند بلكه مى توانند دركى ساده از محيط و موقعيت خود 

نيز داشته باشند.
نابينايان بايد هدفونى كه توسط كمپانى GN Store Nord طراحى 
ــر خود قرار دهند. اين هدفون مجهز به شتاب سنج،  ــده را روى س ش
ــكوپ، قطب نما و همينطور چندين اسپيكر در دو طرف گوش  ژيروس
شخص است كه به كاربرانش اجازه مى دهد قادر به تشخيص يا جهت 

صدا باشند.
ــر خود قرار داده  براى مثال، زمانى كه يك كاربر اين هدفون را روى س
ــام و ميزان فاصله تا  ــنود، اين فناورى صدايى را با ن و صدايى را مى ش
ــود اعالم مى كند. در نتيجه،  ساختمانى كه از آنجا صدا شنيده مى ش
ــتفاده از اين فناورى مى توانند موقعيت و  نابينايان يا كم بينايان با اس
ــاختمانى كه از آنجا صدا شنيده مى شود  همين طور فاصله خود تا س

را شناسايى كنند.
ــدار در هنگام عبور از  از ديگر قابليت هاى اين فناورى بايد به اعالم هش
زيرداربست هاى ساختمانى يا همين طور دريافت اطالعات مربوط به 

عبور از خيابان يا تردد ماشين ها اشاره كرد.
ــى نيز عرضه ــون، يك ريموت بلوتوث ــافت همراه با اين هدف مايكروس

ــى توانند از  ــار دادن دكمه orientate م ــه كاربران با فش  مى كند ك
ــب كنند. اطالع از  ــه در آن حضور دارند، اطالع كس موقعيت مكانى ك
موقعيت مكانى براى نابينايان يا كم بينايان از اهميت ويژه اى برخوردار 

است زيرا مى توانند با اطمينان بيشترى به راه خود ادامه دهند.
مايكروسافت در حال فعاليت بر اپليكيشن Soundscape است كه به 
عنوان بخشى از سيستم «جى پى اس» بوده و براى تعيين موقعيت افراد 

در محل هاى مختلف استفاده مى شود.

خبر 

محققان مركز پزشكى دانشگاه دوك در تحقيقات جديد خود نشان داده اند كه 
سلول هاى جدا شده از بافت بند ناف، مولكول هايى توليد مى كنند كه مى تواند به 
رشد نورون هاى شبكيه در چشم موش ها كمك كند. اين يافته ها نشان داده يك 
خانواده خاص از مولكول ها موسوم به ترومبوسپوندين ها ممكن است از پتانسيل 

درمانى براى بيمارى هاى تحليل برنده چشم برخوردار باشند.
دانشمندان با يادگيرى بيشتر در مورد عملكرد اين سلول ها اكنون يك گام ديگر 
به درك حالت هاى بيمارى كه اين سلول ها بايد در آن ها مورد بررسى قرار بگيرند، 
ــت آمده از بافت بند ناف با سلول هاى خون نزديك شده اند. سلول هاى به دس

 بند ناف متفاوت هستند زيرا از خود بافت و نه خون آن گرفته شده اند.
ــلول براى تعيين تاثيرگذارى  محققان دانشگاه دوك از يك سيستم كشت س
اين سلول ها بر رشد نورون هاى به دست آمده از شبكيه چشم موش ها استفاده 
كردند.در يك آزمايش كه طى آن دو نوع سلول در يك مايع بدون ارتباط فيزيكى 
ــلول هاى بافت بند ناف در مايع  آغشته شده بودند، نورون هاى شبكيه را  با س
ــوم به سيناپس را تشكيل دادند و  قرار داده كه  ارتباطات نورونى جديدى موس
شاخه هاى جديدى موسوم به neurite را نيز توليد كردند كه به ارتباطات جديد 
منجر خواهند شد. اين سلول ها همچنين مدت بيشترى از نورون هايى كه بدون 

سلول هاى بافت بند ناف پرورش يافته بودند، باقى ماندند.
مسدود كردن ترومبوسپوندين ها شكل گيرى ارتباطات جديد ميان نورون ها 

را كاهش داد.

محققان يك راهكار مبتنى بر وب توسعه داده اند كه با بهره گيرى از يك برنامه 
تلفن هوشمند امكان كنترل موثر فشار خون را فراهم مى كند.

محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد سيستمى را طراحى كردند كه با استفاده از 
آن هر شخصى مى تواند فشار خون خود را به طور روزانه با استفاده از يك گوشى 
تلفن همراه هوشمند كنترل كند. اين سيستم متشكل از سه بخش است. بخش 
اول اين سيستم، گزارشاتى از وضعيت كلى سالمتى، فشار خون، ضربان قلب، 
شيوه زندگى و عوارض بالينى كاربر را از وى دريافت مى كند. بخش دوم سيستم، 
ــال ــويق كاربر ارس ــالمت و تش پيغام هايى را براى يادآورى امور مربوط به س
ــتم نيز يك بازخورد تصويرى از وضعيت سالمت  ــوم سيس  مى كند. بخش س
ــتم را به مدت هشت  ــخص در اختيار وى قرار مى دهد.محققان اين سيس ش
ــس از تحليل اطالعات  ــط 50 داوطلب مورد آزمايش قرار دادند و پ هفته توس
ــتفاده روزانه از اين  ــت آمده از بكار گيرى اين سيستم متوجه شدند اس به دس
ــيوه زندگى و فشار خون و  ــتم كمك موثرى در درك بهتر رابطه بين ش سيس
ــتوليك (محدوده 100  ــمگير فشار خون سيس در نتيجه موجب كاهش چش
ــتوليك (محدوده 60 الى 90 ميليمترجيوه)  الى 140 ميليمترجيوه) و دياس

كاربران شده است. 
ــار خون، خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى و عروقى كاهش  با كنترل صحيح فش
مى يابد. افرادى كه به فشار خون باال مبتال هستند، در كنار دارودرمانى بايد درك 
صحيحى از ارتباط پيچيده بين ميزان فشار خون و زندگى روزمره به دست آورند. 
با وجود اينكه افراد مى دانند مصرف داروهاى فشار خون بايد با تغييراتى در شيوه 
زندگى همراه باشد، اين دانش لزوما به معناى توانايى آن ها در كنترل موثر فشار 
خون نيست. محققان انتظار دارند اين سيستم مديريت شخصى فشار خون در 

فرآيند درمان بيماران، نقش موثرى داشته باشد.

رشد نورون هاى چشم، با استفاده
 از سلول هاى بافت بند ناف

كنترل فشار خون با تلفن هوشمند

چين در نظر دارد شتاب دهنده ذراتى به بزرگى 
دو برابر LHC سرن اروپا احداث كند و پروفسور 
ــدان ايرانى االصل  ــد، فيزيك ــا اركانى حام نيم
ــرفته آمريكا به عنوان  ــتيتو مطالعات پيش انس

مغز متفكر پروژه حضور خواهد داشت.
ــى و دومين نفر در ليست صد نابغه زنده  وى س
ــالگى در نظريه و قوانين  ــت و از 14 س دنيا اس
ــت. نيما اركانى حامد  نيوتون تحقيق كرده اس
ــگاه هاروارد و داراى  در حال حاضر استاد دانش
ــگاه پرينستون است.  كرسى استادى در دانش
ــال 1933 تا 1955 در انحصار  اين كرسى از س
ــت و پس از اعالم نظريه  آلبرت انيشتن بوده اس
ــده كه در  عملكرد جهان اركانى، از او دعوت ش
طرح تونل شتاب دهنده سوئيس (LHC) كه 
ــده،  ــاخته ش با هزينه بالغ بر 5 ميليارد دالر س
ــد. او  ــته باش رهبرى آزمايش ها را بر عهده داش
دكتراى خود را در سال 1997 دريافت كرد و به 

بخش SLAC در دانشگاه استانفورد به منظور ادامه تحصيل 
در پست دكترى رفت. در حال حاضر چين از اين نابغه ايرانى 
ــتابدهنده خود دعوت به عمل آورده  براى پيشبرد پروژه ش
است. چين به طور رسمى اعالم كرده كه فاز نخست ساخت 
اين پروژه عظيم را در سال 2020 آغاز خواهد كرد. آنچه كه 
در چين ساخته خواهد شد دو برابر شتاب دهنده LHC اروپا 

و 7 برابر قدرتمندتر از آن خواهد بود.
ــرن در اروپا بزرگ ترين  هم اكنون شتاب دهنده LHC س
ماشين واحد در دنيا محسوب مى شود كه شامل تونل بزرگى 
ــل برخورد دهنده  ــود. اما تون به درازاى 27 كيلومتر مى ش
پوزيترون الكترون چرخشى مدور (CEPC) چين بين 50 

تا 100 كيلومتر درازا خواهد داشت و اين يعنى مساحتى به 
بزرگى منطقه اى كه منهتن آمريكا را شامل خواهد شد.

ــهر Qinhuangdao در شمال چين و  گفته مى شود ش
در ابتداى ديوار بزرگ اين كشور مكان احتمالى ساخت اين 

پروژه عظيم زيرزمينى خواهد بود.
اين مجموعه عظيم در دو بخش ساخته مى شود. 

بخش نخست شامل مطالعه ذره بوزون هيگز و سرنوشت آن 
در نتيجه يك برخورد مى شود. بخش دوم نيز كه قرار است 
ــود برخورد دهنده  كار ساخت آن در سال 2040 شروع ش
ــام دارد. از حيث فنى  ــون – پروتون (SPPC)ن عظيم پروت
مى توان اين بخش را نسخه به روز شده LHC به شمار آورد.

دانشمندان در بخش دوم اين پروژه برخوردهاى فوق سرعتى 

پرتون ها را مورد مطالعه قرار مى دهند. آنها 
اميدوارند كه در خالل بررسى هاى اين بخش 
از پروژه برخورد دهنده ذرات چين، احتمال 
كشف ذرات جديد را مورد بررسى قرار دهند.
ــود دارد كه ــدوارى وج ــن امي همچنين اي

 پاسخ هايى براى معماهايى نظير ماده تاريك، 
ــياه چاله ها  انفجار بزرگ (Big Bang) و س

ارائه شود.
پروفسور اركانى حامد درخصوص اين پروژه 
مى گويد: بدون شك چين در آينده پيشگام 
تمام كشورهاى جهان در اين عرصه خواهد 
ــدان ايرانى االصل در  بود. حضور اين فيزيك
ــراى چين يك اعتبار  چنين پروژه عظيمى ب
ــود و درحالى كه  ــى ش ــوب م بزرگ محس
ــور از فيزيكدانان  مقامات عالى رتبه اين كش
ــده جهان در حوزه  و دانشمندان شناخته ش
ــن پروژه  ــكارى در اي ــك دعوت به هم فيزي
كرده اند اما همكارى اركانى حامد ارزشى متفاوت براى آنها

 دارد.
ــهر  وى درخصوص ويژگى هاى اين پروژه مى گويد: يك ش
دايره اى شكل منحصربه فرد را تصور كنيد كه در اين پروژه 
ــگامان فيزيك ذرات از سراسر جهان  شكل مى گيرد و پيش
ــهر شركت هاى فعال  در آن حضور پيدا مى كنند. در اين ش
ــعه  ــاورى هاى نوين فرصتى ايده آل براى توس در زمينه فن

تحقيقات خود خواهند داشت.
ــور نيما اركانى حامد كه به  بسيارى بر اين باورند كه پروفس
عنوان سى و دومين نفر در فهرست 100 نابغه زنده دنيا نيز 

شناخته مى شود انيشتن زمان است.

ابالغ وقت رسيدگى
9/196 در خصوص پرونده كالسه 1012/94 خواهان هوشنگ تيمورى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفيت غالمحسين آقاقديا تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخه 94/10/12  
ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى  ــاعت 8صبح تعيين گرديده اس س
ــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان  خواهان مراتب در جرايد منتش
ــاختمان صبا – پالك57 كدپستى  ــجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب س س
8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
ــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ ش

م الف:24350 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار

ــكايتى عليه آقاى آيت ا...  ــين ش ــيد حس ــينى فرزند س ــيد اصغر حس 9/197 چون آقاى س
ــه  ــرح نموده كه پرونده آن به كالس ــرح عمدى و توهين مط ــر ايراد ضرب و ج كيانى مبنى ب
ــاعت 10 تعيين شده  ــيدگى براى 94/10/12 س 940991ك112 اين دادگاه ثبت وقت رس
ــب ماده 180 قانون آئين دادرسى كيفرى  نظر به اينكه متهم مجهول المكان  ميباشد لذا حس
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 
ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف:24374 شعبه 112 دادگاه 

كيفرى دو اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/198 در خصوص پرونده كالسه 1141/94 خواهان بانك مهر اقتصاد با وكالت نجمه نظرى 
ــن توكلى  ــگانى 2- محس ــتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 1- محمد عابديى خوراس دادخواس
فارفانى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخه 94/10/13 ساعت 11/30صبح تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى 
ــتى 8165756441 شوراى حل  ــاختمان صبا – پالك57 كدپس مدرسه نيلى  پور– جنب س
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:24666 شعبه 6 حقوقى 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/199 در خصوص پرونده كالسه 858/94 خواهان حسين خبازى دادخواستى مبنى بر مطالبه 
به طرفيت احمد كرمى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ94/10/13 ساعت 17/30 
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
ــى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين  73 قانون آئين دادرس
ــماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه  شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع ش
ــت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ  و نسخه ثانى دادخواس
شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24688 شعبه 27 حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــتى مبنى بر  ــه 857/94 خواهان مهدى گيالنپان دادخواس 9/200 در خصوص پرونده كالس
ــت و پنج ميليون ريال بابت صدور يك فقره چك به طرفيت حسن كوبيدان  مطالبه مبلغ بيس
تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/13 ساعت 5/30عصر تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
ــت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت  اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواس
ــود.م الف:24695 شعبه 24 حقوقى  رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/201 در خصوص پرونده كالسه 826/94 خواهان اميرا... حسينى با وكالت آقاى مريخى پور 
ــهود به طرفيت عبدا... كاظم زاده  دادخواستى مبنى بر مطالبه و همچنين استماع شهادت ش
ــاعت 4/30عصر تعيين گرديده  تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/13  س
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 

خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
ــتى 8165756441 شوراى حل اختالف  نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپس
ــت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت  ــخه ثانى دادخواس اصفهان مراجعه و نس
ــود. م الف:24713 شعبه 28 حقوقى  رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــماعيل فناءا... با وكالت شهره رضائى  9/202 در خصوص پرونده كالسه 940660 خواهان اس
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمد قاسمى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
روز يكشنبه مورخ 94/10/13 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
ــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع  تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين ش
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24705 شعبه 

11 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/203 در خصوص پرونده كالسه 940656 خواهان حسن زوارئيان(وكيل مريم جهانبخش) 
ــتى مبنى بر مطالبه به طرفيت صابر غالمى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى  دادخواس
مورخ 94/10/13 ساعت 11:30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
ــى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا  ــب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرس حس
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24710 شعبه 33 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ

ــماره  ــه:9410100350107747 و9410100350107746ش ــماره ابالغنام 9/204 ش
ــعبه:940629 ابالغ شونده حقيقى: 1-  پرونده:9409980350100531 شماره بايگانى ش
براتعلى گودرزى 2- تورج رئيسى هر دو به نشانى اصفهان – بهارستان – خ.فرات – فرات14- 
پ652 تاريخ حضور:1394/10/13 يكشنبه ساعت: 09:45 محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ 
باال – خ.شهيد نيكبخت – ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان – طبقه3- اتاق شماره 333 
علت حضور: در خصوص دعوى بانك قوامين به طرفيت شما مبنى بر مطالبه 255/000/000 
ــعبه حاضر شويد.م الف:24759 شعبه 1 دادگاه  ريال در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در ش

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ

ــماره  ــه:9410100350107748و9410100350107749 ش ــماره ابالغنام 9/205 ش
ــونده حقيقى:  ــعبه:940630 ابالغ ش ــماره بايگانى ش پرونده:9409980350100532 ش
1- نازنين گودرزى نشانى اصفهان – بهارستان – خيابان فرات – فرات14 – پ652، 2- ولى 
ا... صبورى به نشانى اصفهان – شيخ طوسى شرقى – ك.نواب صفوى – بن بست سوم – سمت 
ــل حضور: اصفهان  ــاعت: 09:00 مح ــنبه س چپ – پ37 تاريخ حضور: 1394/10/13 يكش
ــتان اصفهان – طبقه  ــهيد نيكبخت – ساختمان دادگسترى كل اس – خ.چهارباغ باال – خ.ش
ــما مبنى بر  ــماره333 علت حضور: در خصوص دعوى بانك قوامين به طرفيت ش 3- اتاق ش
ــيدگى در اين شعبه حاضر شويد.م  مطالبه 330/000/000 ريال در وقت مقرر فوق جهت رس

الف:24758 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

ــين خبازى چالشترى دادخواستى  9/206 در خصوص پرونده كالسه 94-812 خواهان حس
ــيدگى براى روز  ــت وقت رس مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت زهرا ذوالفقارى تقديم نموده اس
ــت با توجه به مجهول المكان  يكشنبه مورخ 94/10/13 ساعت 3/30عصر تعيين گرديده اس
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
ــوراى حل اختالف مراجعه و  به اين شعبه واقع در ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24650 شعبه 31 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
9/207 در خصوص پرونده كالسه 940739 خواهان عليرضا حق شناس دادخواستى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 3/782/000 تومان به استناد يك فقره چك به طرفيت صديقه نصرى نصرآبادى 
ــنبه مورخ 94/10/13 ساعت 8/30 تعيين  ــيدگى براى روز يكش تقديم نموده است وقت رس
ــب تقاضاى خواهان برابر ماده 73  ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس گرديده اس
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى 
ــعبه 14 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى  ــود.م الف:24346 ش و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــه 956/94 خواهان سيد على حسينى دادخواستى مبنى بر  9/208 در خصوص پرونده كالس
مطالبه به طرفيت محمدعلى تقى يار و جواد يارى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز 
يكشنبه مورخ 94/10/13 ساعت 8 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
ــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع  تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين ش
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24355 شعبه 

5 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/209 در خصوص پرونده كالسه 94-789 خواهان مهرداد جعفرى طادى دادخواستى مبنى 
ــين جناب تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/14  بر مطالبه به طرفيت حس
ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى  ساعت 17 عصر تعيين گرديده اس
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل  رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتش
ــت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت  اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواس
ــود.م الف:24657 شعبه 16 حقوقى  ــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش رسيدگى ابالغ ش

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/210 در خصوص پرونده كالسه 94-442 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به 
مديريت احمد صابريان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت حميرا رضائى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/14 ساعت 17 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد 
ــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه  ــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين ش منتش
ــت و ضمائم را اخذ  ــخه ثانى دادخواس ــوراى حل اختالف مراجعه و نس ــماره 2 ش مجتمع ش
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.

م الف:24689 شعبه 27 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/211 در خصوص پرونده كالسه 94-787 خواهان مهرداد جعفرى طادى دادخواستى مبنى 
ــيدگى براى مورخ 94/10/14  بر مطالبه به طرفيت مهرداد ايمن تقديم نموده است وقت رس
ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى  ــاعت 16عصر تعيين گرديده اس س
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل  رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتش
ــت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت  اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواس
ــود.م الف:24656 شعبه 16 حقوقى  ــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش رسيدگى ابالغ ش

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/212 در خصوص پرونده كالسه 94-788 خواهان مهرداد جعفرى طادى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفيت فريده كاويانى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/14 
ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى  ــاعت 16/30 تعيين گرديده اس س
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 

ــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل  رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتش
ــت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت  اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواس
ــود.م الف:24655 شعبه 16 حقوقى  ــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش رسيدگى ابالغ ش

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/213 در خصوص پرونده كالسه 1540/93 خواهان شركت تعاونى اعتبارى ثامن الحجج با 
ــامانى دادخواستى مبنى بر خلع يد  ــيد ابوالفضل ميرعلى با وكالت عماد ربيعى س مديريت س
ــيدگى براى روز دوشنبه مورخ  ــت وقت رس به طرفيت پريوش امينى زازرانى تقديم نموده اس
ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب  94/10/14 ساعت 8/30 تعيين گرديده اس
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
ــت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور  حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواس
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24347 شعبه 9 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/214 در خصوص پرونده كالسه 94-300 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به 
مديريت احمد صابريان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت معصومه شيخى تقديم نموده 
ــاعت 15/30 تعيين گرديده است با توجه به  ــيدگى براى مورخ 94/10/14 س است وقت رس
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
ــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى  وقت رسيدگى به اين ش
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
ــود.م الف:24687 شعبه 27 حقوقى  رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــه 94-443 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت محمد  9/215 در خصوص پرونده كالس
ــى تركى تقديم  ــر مطالبه به طرفيت مصطف ــتى مبنى ب به مديريت احمد صابريان دادخواس
ــاعت 16 تعيين گرديده است با توجه به  نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/14 س
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
ــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى  وقت رسيدگى به اين ش
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
ــود.م الف:24686 شعبه 27 حقوقى  ــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش رسيدگى ابالغ ش

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/216 در خصوص پرونده كالسه 445/94 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به 
ــتى مبنى بر مطالبه به طرفيت كبرى سعيدى تقديم نموده  مديريت احمد صابريان دادخواس
ــاعت 16/30 تعيين گرديده است با توجه به  ــيدگى براى مورخ 94/10/14 س است وقت رس
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
ــيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى  مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رس
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
ــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ  را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ ش

مى شود.م الف:24685 شعبه 27 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/217 در خصوص پرونده كالسه 94-378 خواهان رسول نيلوفرى اصفهانى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه وجه چك به طرفيت محمدجان طهماسبى و فاطمه جمالى تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى مورخه 94/10/14 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
ــجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان  به اين شعبه واقع در خيابان س
صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:24359 شعبه 13 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

پروژه علمى عظيم چين رقم مى خورد؛

نابغه ايرانى،مغز متفكر قدرتمندترين شتاب دهنده ذرات دنيا

 پژوهشگران دانشگاه شريف موفق به طراحى و ساخت دستگاه تشخيص رنگ دندان براى 
دندانپزشكان شدند.

 عبداهللا آراسته، مدير فنى گروه طراحى و ساخت «دستگاه تشخيص رنگ دندان» دانشجوى 
دكترى مهندسى برق رشته مهندسى پزشكى، گفت: با توجه به وارداتى بودن و قيمت باالى 

دستگاه تشخيص رنگ دندان، بومى سازى آن در كشور ضرورى بود.
ــتگاه نمونه خارجى امريكايى دارد ولى نمونه داخلى آن در كشور  وى با بيان اينكه اين دس
ــده ايم تا نمونه آزمايشگاهى و اوليه دستگاه  موجود نيست، افزود: در حال حاضر موفق ش
تشخيص رنگ دندان را بسازيم. اين دستگاه را طورى طراحى كرده ايم كه در مقايسه با نمونه 

خارجى خود، دقت بااليى دارد و در عين حال مى تواند سفارشى سازى شود.
آراسته با بيان اينكه براى سفارشى سازى اين دستگاه مى توانيم نرم افزارهاى مناسبى را 
ــتگاه كامال بومى و دانش فنى آن كسب شده است و به  طراحى كنيم، عنوان كرد: اين دس
ــه طيف نور  ــتگاه با تجزي ــت. به گفته وى، اين دس ــى معكوس نيس هيچ عنوان مهندس

(سنسورهاى اسپكتروفتومترى) رنگ دندان را تشخيص مى دهد و يك الى دو پردازشگر 
دراين دستگاه وجود دارد كه مى تواند طيف هاى رنگى را به كدهاى استاندارد تبديل كند. 

اين كدها شماره رنگ دندان هستند.
وى با اشاره به قيمت دستگاه تشخيص رنگ دندان بومى شده در مقايسه با قيمت دستگاه 
خارجى خاطرنشان كرد: قيمت نمونه هاى خارجى دستگاه تشخيص رنگ دندان، برابر با دو 
هزار و چهارصد دالر است و ما پيش بينى كرده ايم كه قيمت دستگاه هاى بومى شده، برابر 
با 500 الى 600 دالر باشد. وى افزود: اين دستگاه بيشتر مورد استفاده دندانپزشكانى قرار 
مى گيرد كه با دندان سازها همكارى مى كنند و نياز به تشخيص رنگ دندان دارند. تا كنون 
پزشكان از نمونه هاى وارداتى اين دستگاه استفاده مى كردند و با توجه به اينكه ما تحريم 

بوديم ديگر ورود اين دستگاه به كشور با مشكالتى روبه رو شده بود.
آراسته تاكيد داشت: به دليل اينكه تشخيص رنگ دندان بدون دستگاه باعث خطا مى شود 

كه براى جلوگيرى از اين مشكل بهتر است از اين دستگاه استفاده كرد.
ــفيد كردن دندان و كنترل درصد پيشرفت  ــازى، كنترل س وى با بيان اينكه براى دندانس
ــوان در آينده  ــتگاه بهره برد، گفت: البته مى ت ــفيدى دندان ها و ... مى توان از اين دس س
مجوزهايى از وزارت بهداشت دريافت كرد تا از اين دستگاه بتوان به صورت شخصى استفاده 
كرد. اين طرح در مجتمع فناورى دانشگاه شريف كه توسط معاونت پژوهشى اين دانشگاه و 

معاونت علمى كار خود را آغاز كرده در حال توسعه است.

در دانشگاه شريف؛
دستگاه تشخيص رنگ دندان ساخته شد
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اخبار كوتاهخبر

 معاون هنرى سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان از 
برگزارى سوگواره ملى نغمه هاى عاشورايى در شهرستان بويين مياندشت 

خبر داد.
حسينعلى آقائيان زاده گفت: پنجمين سوگواره ملى نغمه هاى عاشورايى از 
11 لغايت 20 آذرماه سال جارى در محل حسينيه سيدالشهدا(ع) روستاى 

تخماقلو شهرستان بويين مياندشت برگزار مى شود.
معاون هنرى سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
اظهار كرد: در اين سوگواره گروه هايى از استان هاى اصفهان، تهران، البرز و 

مركزى و اساتيد برجسته تعزيه ايران حضور خواهند داشت.
وى افزود: دومين سوگواره ملى نغمه هاى عاشورايى با تعزيه و سوگوارى 
حضرت حر در شب نخست آغاز و غارت خيمه گاه، مجلس شهادت حضرت 
عقيل، شهادت حضرت على اكبر( ع)، شهادت مسلم بن عقيل، جنگ بدر، 
شهادت حضرت ابوالفضل(ع) ، شهادت امام حسن مجتبى(ع)، شهادت امام 

حسين(ع) و بازار شام در شب هاى بعد ادامه دارد.
ــى از مراكز اصلى  ــروه تعزيه خوان ــتان اصفهان با دارا بودن 1200 گ اس

شبيه خوانى در كشور محسوب مى شود.

رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كاشان از مرمت قدمگاه 
شاه طاهر على روستاى نشلج از توابع شهرستان كاشان خبر داد.

ــر 160 ميليون ريال در  ــا اعتبارى بالغ ب ــن جاورى گفت: اين اثر تاريخى ب محس
روستاى هدف گردشگرى نشلج مرمت شد.

ــان و از جمله روستاهاى هدف  وى، نشلج را بزرگ ترين روستاى شهرستان كاش
گردشگرى كشور دانست و افزود: با توجه به سنگ نبشته هاى قبور موجود در اطراف 
بنا و نوع معمارى آن، تاريخ اثر حداقل به ابتداى دوره صفويه باز مى گردد. بر اساس 
روايات اهالى بومى روستا اين مكان، محل عبور حضرت على (ع) بوده بنابراين به 

قدمگاه على معروف شده است.
ــان گفت: پالن  ــگرى كاش ــتى و گردش رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دس
چهار طاقى با سقف گنبدى گوشه سازى ترنبه همراه با رواق و دهليزهاى اطراف 
(كه بعدا الحاق شده اند) مساحتى حدود 110 متر مربع را به خود اختصاص مى دهند 
اين دهليزها در جبهه هاى جنوبى و غربى با مصالح چوبى در سقف و خشت و سنگ 
در پايه، درايگاه هاى جديدى را به بنا اضافه كرده اند. نماى داخلى اين بنا با گچ به 
رنگ سفيد شكرى، سفيد كارى شده و گذشته از كاربندى جزئى در سقف، تزئين 

خاصى در آن به كار نرفته و بدنه خارجى نيز كاهگل است.
هم چنين كارشناس ناظر پروژه مرمتى اين بناى تاريخى اضافه كرد: عمده عمليات 
مرمتى در اين بنا مربوط به بازسازى و مرمت سقف است كه به مرور زمان و در اثر 

بارندگى، بسيار فرسوده شده بود.
محمدمهدى قاضى، كندن اليه هاى فرسوده بام و استحكام بخشى گنبد خشتى، 
برچيدن و جمع آورى سقف چوبى فرسوده و اجراى مجدد آن با تيرها و تخته هاى 
جديد، اجراى گونى كشى نخى روى تخته هاى سقط پوش بام، اجراى شيب بندى 

با غوره گل و اندود نهايى كاهگل را از اقدامات مرمتى اين پروژه برشمرد.
روستاى نشلج از توابع بخش نياسر در فاصله 43 كيلومترى جنوب غربى شهرستان 
ــت. قرار گرفتن اين روستا در  ــان با دليجان واقع شده اس كاشان و بر سر راه كاش
ــرف و ــر ب ــتان هاى پ ــدل، زمس ــى معت ــت آب و هواي ــمالى، موقعي ــيب ش ش

تابستان هاى خنك را به اين روستا هديه كرده است.
نشلج به دليل واقع شدن در منطقه كوهستانى عالوه بر داشتن آب و هواى خوب و 
فرح بخش، جاذبه هاى طبيعى، شاخسارها و چشمه سارهاى زيبا، از ظرفيت هاى 
گردشگرى مناسبى نيز برخوردارى است. قدمگاه شاه على طاهر در 1384/11/9 

به شماره 14165در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده است.

ــتان دهاقان گفت: دهاقان در زمينه  رييس اداره جهاد كشاورزى شهرس
برداشت انار رتبه ششم استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

ــت: در ماه گذشته 600 تن انار   امير صفرپور با بيان اين مطلب اظهار داش
از باغات شهرستان برداشت شد كه با توجه به عملكرد مشابه برداشت در 
ــتان اصفهان را به خود اختصاص  سال گذشته، انار دهاقان رتبه ششم اس

داده است.
ــت كه ــان افزون بر 369 هكتار اس ــطح باغات انار در دهاق وى افزود: س

 69 هكتار آن به نهال انار اختصاص دارد.
ــهرضا، گلوباريك و دماوند را  ــتان رقم هاي ش از ارقام مرسوم در شهرس
ــت اين نوع از انارها در نيمه نخستين ماه پاييز  مى توان نام برد كه برداش

آغاز مى شود.
همچنين بنابر اعالم روابط عمومى اداره جهاد كشاورزى شهرستان دهاقان، 
كشاورزان باتوجه به كاهش دما و تشديد سرمازدگى و همچنين احتمال 
ــه گياهان و درختان از مصرف كودهاى شيميايى ازته  ــيدگى ريش پوس

خوددارى نمايند.

ــتان مباركه گفت: انتخابات مجلس شوراى اسالمى در دو  فرماندار شهرس
شهرستان اصفهان و مباركه به صورت الكترونيكى برگزار مى شود.

ــومين   به نقل از روابط عمومى فرماندارى مباركه، على اصغر ذاكرى در س
جلسه ستاد انتخابات شهرستان به برگزارى دو انتخابات مهم در پايان سال 
جارى اشاره كرد و اظهارداشت: ثبت نام نامزدهاى انتخاباتى مجلس شوراى 

اسالمى از 28 آذر آغاز مى شود.
وى در ادامه افزود: وظيفه ستاد انتخابات برگزارى انتخاباتى سالم، قانونمند 
ــت و هماهنگى، تعامل بين  و تالش براى حضور حداكثرى در انتخابات اس
ــات امرى مهم و  ــزارى فرآيند انتخاب ــتاى برگ اعضا و برنامه ريزى در راس

ضرورى است.
ــتاد انتخابات با  ــتان مباركه بر همكارى و تعامل اعضاى س فرماندار شهرس
ــد، توانمند و مورد  ــتفاده از نيروهاى كارآم يكديگر تاكيد كرد و گفت: اس

اعتماد مردم شهرستان در اجراى انتخابات ضرورى است.
ــه  ــان و مبارك ــتان اصفه ــات در دو شهرس ــه انتخاب ــان اينك ــا بي وى ب
ــت ــان كرد: الزم اس ــود، خاطرنش ــى برگزار مى ش ــورت الكترونيك به ص
ــائل مربوطه در اين حوزه را رصد و  حوزه فناورى اطالعات مشكالت و مس

براى رفع آنها اقدام كنند.
رييس ستاد انتخابات شهرستان مباركه با بيان اينكه دشمنان در تالشند با 
انتشار شايعاتى، اهميت انتخابات خبرگان رهبرى را كم رنگ جلوه دهند، 
ــات نبايد به اين  ــان برگزارى انتخاب ــت:همه ما به عنوان مجري اذعان داش
شايعات و حركات ناشايست دامن بزنيم. حوزه انتخابيه شهرستان مباركه با 
143 هزار نفر جمعيت داراى يك نماينده در مجلس شوراى اسالمى است.

ــت: در بيش از ــاورزى گلپايگان گف ــاد كش ــوول امور فنى و زيربنايى جه مس
ــتان گلپايگان طرح آبيارى تحت فشار اجرا شده   3 هزار هكتار از مزارع شهرس

است.
 محمد فروزان اظهار داشت: طرح هاى آبيارى تحت فشار شامل قطره اى و بارانى 
از سال 74 تاكنون در سطح بيش از 3 هزار هكتار از مزارع شهرستان گلپايگان 
ــال جارى اجراى 4 طرح آبيارى قطره اى  اجرا شده است.وى با بيان اينكه در س
ــت، افزود: در اين زمينه 120 ميليون  و بارانى در سطح 12 هكتار اجرا شده اس

تومان اعتبار هزينه شده است.
مسوول امور فنى و زيربنايى جهاد كشاورزى گلپايگان تصريح كرد: 120 ميليون 
تومان از اعتبار در قالب تسهيالت بانكى و 30 ميليون آورده شخصى بوده است. 
در سال جارى حدود 850 هكتار طرح آبيارى تحت فشار معادل 85 هزار ميليون 

ريال آماده، كه جهت دريافت اعتبار به بانك كشاورزى گلپايگان معرفى شدند.
ــتفاده از  ــالى و لزوم اس ــرايط خشك س ــتمرار ش وى اذعان كرد: با توجه به اس
روش هاى آبيارى تحت فشار در مزارع و باغ هاى شهرستان، واحد زيربنايى جهاد 
ــى درخواست متقاضيان  كشاورزى گلپايگان آماده راهنمايى، پذيرش و بررس
ــار و معرفى به بانك جهت استفاده از  ــتگاه هاى آبيارى تحت فش در اجراى دس

تسهيالت بانكى است.
ــارى بارانى به ازاى هر هكتار زمين  فروزان در پايان تأكيد كرد: براى اجراى آبي
ــوارى به ازاى هر هكتار  ــان و براى آبيارى قطره اى و ن مزروعى پنج ميليون توم
ــهيالت بانكى و معادل همين ميزان كمك  6/5 ميليون تومان به كشاورزان تس

بالعوض پرداخت مى شود.

برگزارى سوگواره ملى شبيه خوانى 
در بويين مياندشت

قدمگاه شاه طاهر على روستاى نشلج 
مرمت شد

رييس اداره جهاد كشاورزى شهرستان دهاقان:

انار دهاقان رتبه ششم استان را 
به خود اختصاص داده است

انتخابات در مباركه به صورت الكترونيكى 
برگزار مى شود

اجراى طرح آبيارى تحت فشار در سطح 
بيش از 3 هزار هكتار از مزارع گلپايگان

ــالمى آران و بيدگل گفت:  رييس اداره تبليغات اس
دشمن در شيوه جديد پروژه نفوذ مى خواهد عناصر 
بومى را جذب كند و با تفكرات خود آنها را آموزش 
دهد و با روش هاى مختلف اما از كانال نفوذ، انقالب 

اسالمى را مهار كند.
ــار كرد:  ــردان اظه ــميع اهللا م ــالم س  حجت االس
ــر 70 مرتبه از  مقام معظم رهبرى در ماه هاى اخي
نفوذ دشمن در كشور ابراز نگرانى كرده اند، بنابراين 
جلوگيرى از نفوذ دشمن بايد در اولويت فعاليت هاى 

فرهنگى، سياسى، اقتصادى قرار گيرد.
ــوى مقام معظم  ــوذى كه امروزه از س وى افزود: نف
ــدى مورد تأكيد قرار  رهبرى به عنوان يك خطر ج
مى گيرد، آن را نه يك امر ذهنى بلكه يك امر عينى 

بايد قلمداد كرد.
ــالمى آران و بيدگل افزود:  رييس اداره تبليغات اس
ــود، در واقع  آنچه امروز با عنوان نفوذ مطرح مى ش
ــالمى  ــتكبار عليه انقالب اس ــرد جديد اس به رويك
برمى گردد و تأكيد مقام معظم  رهبرى، اين رويكرد 

جديد را گوشزد مى كند.
ــداى انقالب  ــروژه نفوذ از ابت ــد: پ مردان يادآور ش
اسالمى از سوى دشمنان طراحى و دنبال شده است، 
ــوى برخى از افراد  ــر نفوذ آن از س پروژه اى كه خط
ــد و چهره هاى مختلف  داخلى نيز دور از انتظار نش

سياسى و فرهنگى در اين پروژه نقش ايفا كردند.
ــيب ها و  ــوذى آس ــاى نف ــزود: جريان ه وى اف
ــالمى و نظام  ــه انقالب اس ــارت هاى فراوانى ب خس
وارد كرده اند و ترور شخصيت هاى بزرگ كشور در 
برهه هاى مختلف نتيجه كار جريانات نفوذى بوده 
و هم اكنون دشمن در پوشش هاى مختلف سعى در 

نفوذ به كشور را دارد.
 به گفته ى رييس ستاد ساماندهى شئون فرهنگى

ــه فرهنگى،  ــر نفوذ همه جانب  آران و بيدگل، خط
ــى، اقتصادى، امروز بيش از هر زمان ديگرى  سياس
از سوى مقام معظم رهبرى مورد تأكيد قرار گرفته 
ــاى مختلف به  ــمن از راه ه ــت و خطر نفوذ دش اس

مسووالن نظام گوشزد شده است.
ــروژه  ــداف پ ــى از اه ــرد: يك ــح ك ــردان تصري م
ــترش اسالم گرايى  ــمن، جلوگيرى از گس نفوذ دش
ــت كه دشمن را  به مرزهاى بين المللى و قاره اى اس
در تدارك پروژه نفوذ از طريق عناصر خود فروخته 

بيگانه و داخلى قرار داده است.
ــدت كوتاه  ــالب در م ــر فرزانه انق ــزود: رهب وى اف
ــمن و ابعاد  پس از برجام ده ها بار به پروژه نفوذ دش
ــا توجه به  ــد كرده اند و بنابراين ب زيان بار آن تأكي
وضعيت كنونى منطقه و تنش هاى شديد در برخى 

ــرى امروز  ــام معظم رهب ــورها تأكيدات مق از كش
راه گشاى جوانان اين مرز و بوم و مسووالن است.

ــى آران و بيدگل  ــگ عموم ــوراى فرهن ــو ش عض
ــم  ــكارى رژي ــا هم ــكا ب ــرد: آمري ــان ك خاطرنش
ــادى،  اقتص ــوذ  نف ــدد  درص ــتى  صهيونيس
ــت و  ــور اس ــى و امنيتى به كش ــى، سياس فرهنگ
ــن نفوذى  ــت كنند كه چني ــووالن بايد مراقب مس

صورت نگيرد.
ــت كه در  ــزود: نفوذ، پروژه خطرناكى اس مردان اف
ــت و دشمن به  ــمن قرار گرفته اس دستور كار دش
شيوه جديد آن مى خواهد عناصر بومى را جذب كند 
و با تفكرات خود آنها را آموزش دهد و با روش هاى 
ــالمى را  ــوذ، انقالب اس ــال نف ــا از كان مختلف ام

مهار كند.

رييس اداره تبليغات اسالمى آران و بيدگل مطرح كرد:

ايفاى نقش چهره هاى سياسى و فرهنگى در پروژه نفوذ دشمن

ــان با صدور نامه اى به رويكرد  ــالمى شهر كاش يكى از اعضاى شوراى اس
مجموعه تلويزيونى «نفس گرم» نسبت به مردم و فرهنگ كاشان اعتراض 

كرد.
ــيون فرهنگى اجتماعى شوراى   در نامه مجيد شمس نايب رييس كميس
اسالمى شهر كاشان كه نسخه اى از آن به دفتر خبرگزارى فارس در كاشان 
ــان از ديرباز پيام آور دانش و  ــت:«دارالمؤمنين كاش ارسال شده آمده اس
حكمت، فرهنگ و ادب است و مهد نام آوران بزرگ و انديشه وران سترگى 
ــت و در تمامى لحظه ها و  ــتيغ تاريخ حك شده اس بوده كه نام آنان بر س
عرصه هاى نظام مقدس اسالمى در زمره پيشتازان و سرافرازان بوده است، 
از آن زمان كه تمدن باستانى سيلك در اين ديار پديد آمده تا روزگار كنونى 

هميشه مشاهير و مفاخر اين خطه غرورآفرين بوده اند».
ــريال نفس گرم و بازتاب هاى اين  شمس در اين نامه با اشاره به پخش س
مجموعه تلويزيونى، آن را كم لطفى رسانه ملى ناميده و خاطرنشان كرده 
است: «اين سريال حساسيت مخاطبان فرهيخته كاشانى را برانگيخته و 

موجب تكدر خاطر آنان را فراهم ساخته است».
اين مسوول تأكيد كرده است:«جداى از نقد آكادميك و ژورناليستى بر اين 
فيلم كه مقال و مجالى ديگر را مى طلبد بايد گفت كه در كشورى كه افتخار 

ــوم و فرهنگ هاى گوناگون و  آن حضور قوميت هاى مختلف با آداب و رس
متنوع است رسالت هنرمندان در جهت هم افزايى و فرهنگ سازى سنگين 

و خطير مى باشد».
ــى جامعه كه دامن زدن  ــاره به اينكه  در فضاى كنون وى در اين نامه با اش
به اختالف و نارضايتى عمومى سمى مهلك و خالف منويات مقام معظم 
ــنن  ــت:«پرداختن به فرهنگ و آداب و س ــت عنوان كرده اس رهبرى اس
ــى را مى طلبد؛ ما  ــالمى ظرافت باالي اقوام و مردم در جاى جاى ايران اس
ــاى نفس گير مميزى  ــى را در پيچ و خم ه ــم هنرمندان گرام نمى خواهي
قرار دهيم تا آزادى و ابتكار عمل را از آنان سلب كرده باشيم و زمينه هاى 
ــه بايد نگاهى  ــازيم ولى اين اعتقاد را هم داريم ك ــدود س خالقيت را مس
زيباانديش و خطاپوش، زمانه شناس و مثبت بين داشته باشيم تا مايه وفاق 

عمومى و وحدت همگانى در جامعه شود».
شمس با يادآورى فرمايش مقام معظم رهبرى در جمع هنرمندان سينما 
ــان دادن هنرمندانه زيبايى ها و ظرافت ها، تصريح  و تلويزيون مبنى بر نش
كرده است: «اغراق و افراط هاى خنده آور در امور مذهبى، ديالوگ هاى گاه 
ــيانه مفاهيم مذهبى در جاى جاى  ضعيف و سخيف و سطحى، ادغام ناش
فيلم براى انتقال آموزه هاى دينى، كج سليقگى در انتخاب لوكيشن هاى 

فيلمبردارى در كاشان، تقليد ناصحيح از لهجه و گويش هاى مردم كاشان 
و ... از ديگر نقاط ضعف اين سريال به شمار مى رود».

وى در فراز پايانى اين نامه از مسووالن رسانه ملى خواستار رسيدگى سريع 
به اين گاليه و مطالبه عمومى شده است.

تعريف 98 منطقه نمونه گردشگرى در اصفهان

ــگرى ــتى و گردش ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
ــيدن فاز نخست مجموعه   استان اصفهان از به بهره بردارى رس
ــه  ــه خبر داد و گفت: منطقه رايان كش ــگرى رايان كش گردش
مى تواند به دليل بكر بودن خود از جاذبه هاى مهم استان اصفهان 
ــم بهره بردارى از فاز  ــود. فريدون اللهيارى در مراس محسوب ش
نخست مجموعه گردشگرى رايان كشه اظهار كرد: ايران از نظر 
ــگرى در وضعيت خوبى قرار دارد و بايد از اين  جاذبه هاى گردش

ظرفيت ها براى توسعه كشور بهره بردارى كنيم.
ــه و آفريقا عالقه مند  ــگران به منطقه خاورميان وى افزود: گردش
هستند، اما در شرايط بحرانى حال حاضر اين كشورها، ايران تنها 
كشور امن منطقه محسوب مى شود و اين مى تواند براى توسعه 

گردشگرى فرصت مناسبى فراهم سازد.
ــگرى استان  ــتى و گردش مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــه گفت:  ــت خاص منطقه رايان كش ــاره به موقعي اصفهان با اش
منطقه رايان كشه مى تواند به دليل بكر بودن خود از جاذبه هاى 

مهم استان اصفهان محسوب شود.
اللهيارى تصريح  كرد: استان اصفهان 98منطقه نمونه گردشگرى 
ــرمايه گذارى  ــيده و س دارد كه 8 منطقه آن به بهره بردارى رس
روى 20 منطقه انجام شده است، اما ساير مناطق هنوز نيازمند

 سرمايه گذارى هستند.

هم چنين مدير كل نظارت و ارزيابى خدمات گردشگرى سازمان 
ــش ماهه نخست سال جارى  ميراث فرهنگى كشور گفت: در ش
ــد8/4 درصدى  ــاهد رش ــال قبل ش ــبت به مدت مشابه س نس

ورود گردشگر به كشور بوديم.
 ولى تيمورى افزود: پس از جنگ تحميلى سال ها تالش كرديم 
ــگرى را به عنوان يكى از شاخصه هاى توسعه  تا توانستيم گردش
مطرح كنيم و امروز اگر زمينه سازى الزم در بخش زير ساخت ها 
ــم در كنار بحث  ــود مى تواني ــگرى فراهم ش براى بخش گردش

فرهنگى، كمبودهاى بخش صنعت و اقتصاد را جبران كنيم.

ــت ايمان باعث  ــهرضا با بيان اينكه تقوي امام جمعه ش
ــتان  ــود، گفت: شهرس ــكام مى ش ــالق و اح ترويج اخ
ــوردارى از ويژگى هاى فرهنگى  ــهرضا به لحاظ برخ ش
ــت و الزم  ــوردار اس ــى برخ ــل قبول ــگاه قاب از جاي
ــه مزاياى  ــانه اين گون ــت خبرنگاران و اصحاب رس اس
ــتان  ــتان و اس ــردم شهرس ــالع م ــه اط ــى را ب فرهنگ

برسانند.
حجت االسالم سيف اهللا يعقوبى در جلسه ستاد احياى 
امر به معروف و نهى از منكر شهرستان اظهار كرد: فعاليت 
هيئات مذهبى در سطح شهرستان از جايگاه و موقعيت 
ــوده و در طول ايام محرم و صفر،  قابل قبولى برخوردار ب
ــاهده  ــوارد خرافى يا اختالفى بين آنها مش هيچ گونه م

نشده است.
ــراى فرايض دينى  ــان اينكه اگر عزم ملى بر اج وى با بي
در جامعه قرار گيريد، به موفقيت مى رسيم، اضافه كرد: 
برگزارى مراسم هاى عزادارى و فعاليت هيئات مذهبى 
ــتان، مى تواند به عنوان الگويى موفق براى ساير  شهرس

شهرستان ها مطرح باشد.
امام جمعه شهرضا با تأكيد بر لزوم حضور پر شور مردم 
در محافل و مجالس مذهبى، اين اقدام را نوعى عمل به 

فريضه امر به معروف و نهى از منكر دانست و افزود: همه 
نياز داريم تا مواعظ را بشنويم، زيرا در شنيدن نصيحت و 

موعظه، اثرى هست كه در دانستن نيست.
وى گفت: در اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر، 
تنها تذكر لسانى كفايت مى كند و نيازى نيست تا افراد 

اقدام به درگيرى و ايجاد اغتشاش كنند. 
اگر 10نفر به فردى در خصوص انجام امر خالف شرعى 
ــاله در وى اثر كرده و باعث ترك آن  تذكر دهند اين مس

مى شود.

دريچه
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نامه اعتراض آميز عضو شوراى شهر كاشان خطاب به رسانه ملى:
كم لطفى رسانه ملى در حق ديار مؤمنان

امام جمعه شهرضا:
تقويت ايمان، باعث ترويج اخالق و احكام مى شود

ــاورزى نطنز گفت: 180 تن خرمالو  مدير جهاد كش
از باغات شهرستان نطنز برداشت و روانه بازار شد.

ــاورزى نطنز   عبدالرضا مهدى بادى مدير جهاد كش
از برداشت 180 تن خرمالو از باغات نطنز خبر داد و 
گفت: شهرستان نطنز يكى از  قطب هاى مهم توليد 

اين محصول در استان اصفهان است.

مدير جهاد كشاورزى نطنز گفت: امسال به ازاى هر 
ــت و روانه بازار  هكتار 12 تن محصول خرمالو برداش
مصرف شد كه به دليل سرمازدگى توليد اين محصول 
20 درصد كاهش داشت. وى با اشاره به اينكه خرمالو 
سرشار از ويتامين A، بتاكاروتن و مقدار قابل توجهى 
ويتامين هاى B3 ،B2 ،B1 و ويتامين C است، افزود: 

ــرد و يارند در منطقه  ــتاهاى برز؛ هنجن؛  ولوج روس
كوهستانى كركس بيشترين خرمالوى شهرستان را 
توليد مى كنند. اين ميوه مواد معدنى مختلف مورد 
نياز بدن را مانند كلسيم، گوگرد، آهن، فسفر، منيزيم 
ــد و نمو  ــن جهت براى رش ــيم دارد، به همي و پتاس

كودكان بسيار مفيد شناخته شده است.

مدير جهاد كشاورزى نطنز خبر داد:
برداشت 180 تن خرمالو از باغات نطنز



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1744  سه شنبه 10آذر 1394  19 صفر 1437 10

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1744 | December 1  ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

زبان خوراكى ها

بيشتربدانيم

مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، با تاكيد بر اينكه 
ــود دارويى در طول هر ماه متغيير  كمبود دارو نداريم، تصريح كرد: كمب

است كه خيلى زود برطرف مى شود.
ــره تخصصى  ــن كنگ ــيه پنجمي ــى در حاش ــدى پيرصالح ــر مه دكت
ــرل عفونت و  ــوزه كنت ــواد ح ــكى و م ــزات پزش ــتانداردهاى تجهي اس
ــود، گفت:  ــيون كه در مركز همايش هاى رازى برگزار مى ش استرليزاس
تصور مى شود كه مصرف دارو در ايران باالست اما اين در حالى است كه 
در اكثر حوزه هاى دارو كاهش مصرف داريم، اما در حوزه داروهاى آنتى 

بيوتيك  مصرف همچنان باالست.
وى، سرانه ارزى مصرف دارو در كشور را 54 دالر اعالم كرد و افزود: اين 
ــت؛ اما در  ــت، پايين اس ــه با آمار جهانى كه 120 دالر اس رقم در مقايس
آنتى بيوتيك ها نسبت به كشورهاى ديگر مصرف  ما باالتر از نرم جهانى

 است.
ــذا و دارو، در واكنش به  ــازمان غ مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر س
كمبود داروهاى بيماران خاص، گفت: 30 قلم كمبود دارويى داريم كه در 

طول هر ماه متغيير است، اما به سرعت برطرف مى شود.
ــده داروهاى ام اس توليد داخل  وى درباره داروهاى ام اس نيز گفت: عم
و با پوشش بيمه اى بيش از 95 درصد هستند، اما محدوديت هايى براى 
واردات در اين زمينه داريم. زيرا، كمبود داروهاى ام اس در كشور وجود 
ندارد و موضوع اختالف قيمت داروهاى ام اس وارداتى با داروهاى توليد 

داخل است.
ــور، اظهارداشت: طبق  پيرصالحى در واكنش به كمبود داروخانه در كش
ــهرهاى باالى يك ميليون  آيين نامه مصوب، به ازاى هر5000 نفر در ش
نفر و به ازاى هر 6000 نفر در شهرهاى كوچك يك داروخانه وجود دارد 

و اين استاندارد كشور است. 
چرا كه ما با محدوديت هاى فاصله اى و جمعيتى مواجه هستيم. 

ــدارد و همواره با  ــود داروخانه وجود ن ــور كمب امروز در هيچ كجاى كش
اعتراض داروخانه  داران مواجه هستيم كه معتقدند تعداد داروخانه ها زياد

 است.

ــود،  ــت كه اگر تازه مصرف ش ــوع ادويه و گياه دارويى اس زنجبيل يك ن
جنبه هاى درمانى ويژه اى براى ما خواهد داشت.

ــاره به زنجبيل گفت: زنجبيل  دكتر كاظمى متخصص طب سنتى با اش
يكى از مهم ترين ادويه ها و گياهان دارويى است كه عالوه بر جنبه هاى 
درمانى كه دارد به عنوان يك چاشنى مغذى در تهيه و طبخ غذاهاى ايران 
ــود. اين ماده طعم تند خاصى دارد به  و ملت هاى مختلف استفاده مى ش
ــت آن را نمى دانند زياد عالقه اى به  همين دليل كسانى كه مصرف درس

خوردنش ندارند.
ــراد دچار كمبود  ــنتى افزود: يكى از داليلى كه اف اين متخصص طب س
ــوند اختالل در فرايند جذب آنها است، به اين  تركيب هاى مغذى مى ش
معنى كه ممكن است فرد مواد غذايى حاوى كلسيم و فسفر و... را به ميزان 
كافى مصرف كند اما در روند جذب آن اختالل ايجاد شده و شخص دچار 
ــازه همراه با غذا  ــود. مصرف زنجبيل ت كمبود يكى از اين مواد مغذى ش
ــاى موجود در مواد غذايى يكى از بهترين راه هاى كمك به جذب غذاه

 است.
ــاس  ــت: اگر احس ــواص اين گياه اظهار داش  وى در خصوص برخى خ
ــديد كرديد براى آن كه معده كمى آرام گرفته عالوه بر آن  گرسنگى ش
آماده مصرف مقدار مناسب غذا و البته هضم آسان آن شود كمى زنجبيل 
ــت و خوردن آن باعث پر شدن حجم  مصرف كنيد، چون حاوى فيبر اس
معده و جلوگيرى از پرخورى مى شود، همچنين اين گياه لوله گوارشى 
را از وجود انواع عوامل بيمارى زا پاك مى كند بنابراين مصرف زنجبيل به 
عملكرد بهتر دستگاه گوارش كمك مى كند و گاهى به طور خاص باعث 

حفظ سالمت معده و روده بزرگ مى شود.
 دكتر كاظمى در پايان خاطر نشان كرد: زنجبيل در آرام بخشى و تسكين 
دهندگى و درمان دردهايى همچون دردهاى قاعدگى بانوان و درد ناشى 
ــتگاه گوارش به صورت دم كرده داراى قدرت اثر بخشى  از سرما در دس
ــت مقدار مصرفى اين گياه به صورت تازه باشد كه معموال  است، بهتر اس
ــانده يا دم كرده  آن را داخل چاى يا آب جوش انداخته و به صورت جوش

به مصرف مى رسد.

مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو:

كمبود داروخانه نداريم

اين ادويـه را بايـد تازه 
مصـرف كنيـد

بسيارى از ما روزانه در وسايل نقليه ى عمومى، بر سر كار 
ــيقى از هدفون  يا در منزل براى گوش دادن به موس

استفاده مى كنيم.غافل از اينكه استفاده ى دائم 
ــه مرور زمان از توان  از هدفون مى تواند ب

شنوايى ما كم كند.
بسيارى از ما روزانه در وسايل نقليه ى 
ــر كار يا در منزل براى  عمومى، بر س
ــيقى از هدفون  گوش دادن به موس
ــتفاده از  ــم. اس ــتفاده مى كني اس
ــاى عمومى  ــون در محيط ه هدف
ــر  ــنيدن بهت ــراى ش ــوال ب معم
ــيقى يا صرفا خالص شدن  موس
ــر و صداى محيط و  ــت س از دس

تمركز بر كار صورت مى گيرد. 
غافل از اينكه استفاده ى دائم از 
هدفون مى تواند به مرور زمان از 
توان شنوايى ما كم كند. كاهش 
ــته صورت  ــنوايى چنان آهس ش

ــت وقتى  ــه ممكن اس مى گيرد ك
ــته متوجه آن بشويد.  كار از كار گذش

ــداى صحبت افراد در  وقتى كه ديگر ص
ــت و در هنگام  تلويزيون خيلى واضح نيس

ــا مى خواهيد كه  ــران مرتب از آنه مكالمه با ديگ
بلندتر حرف بزنند.

ــنوايى خيلى پديده ى عجيبى نيست  كم شدن توان ش
ــود. با اين حال  ــن ايجاد مى ش و معموال با باال رفتن س

ــى جديد ما و  ــبك زندگ ــگران اعتقاد دارند كه س پژوهش
استفاده ى كم سابقه از هدفون باعث شده كه خيلى زودتر به 

كم شنوايى مبتال بشويم.
اگر كمى با دقت پيرامون خود را نگاه كنيم، متوجه مى شويم 
ــاد زندگى مى كنيم. ــر و صدا و نويز خيلى زي كه در ميان س
ــك  ــه ي ــد» (Jill Gruenwald)  ك ــل گرونوال  « ژي
ــگاه وندربيلت در ايالت  آديولوژيست از مركز درمانى دانش
تنسى آمريكا است مى گويد: «ما روزانه در معرض نويز و سر 

و صداى زيادى قرار داريم. 
ــينما و مكالمه  ــر صداى خيابان گرفته تا كنسرت ، س از س
ــى  ــف.» گرونوالد كه در زمينه ى آگاهى بخش با افراد مختل
ــيقى وندربيلت كار  ــى موس ــنوايى به آكادم درباره ى ناش
مى كند، اعتقاد دارد كه قرار گيرى طوالنى مدت در معرض 
ــك ابتال به  ــن و سال مى تواند ريس صداى زياد، فارق از س

« ناشنوايى بر اثر نويز» (NIHL) را افزايش دهد.

 
ــنين پايين تر به  او داليلى مبنى بر اينكه امروزه مردم در س
NIHL مبتال مى شوند دارد و اين موضوع را مربوط به سبك 

زندگى جديد مى داند.
ــنين خيلى پايين در  گرونوالد مى گويد:« گاهى اوقات در س
معرض سر و صداى زياد قرار داريد و آن زمان چيزى متوجه 

نمى شويد. 
ــن تازه عوارض سر و صداى زيادى كه در  ولى با باال رفتن س
ــود. خود من اكنون  كودكى با آن مواجه بوديد پديدار مى ش
اندكى دچار كاهش شنوايى شده ام. با اين حال در سال هاى 
ــت كه با مشكالت جدى مواجه  آينده و با باال رفتن سن اس

مى شوم.»
سازمان ايمنى محيط كار آمريكا كه انستيتوى ملى بهداشت 
حرفه اى (NIOSH) و بهداشت حرفه اى و انجمن سالمتى 
(OSHA) را در دل خود دارد، سقف استاندارد قرار گيرى 

در معرض سر و صدا را 85 دسيبل تعيين كرده است.
ــته ايم  ــى كه وقتى درون خودرو نشس  تقريبا معادل صداي
ــنويم. قرار گيرى در معرض  از ترافيك درون شهرى مى ش
ــان را در خطر كم شنوايى  صداى شديدتر، مى تواند انس
زود هنگام قرار دهد. NIHL مى تواند خيلى زود رخ 
دهد ولى اثرات منفى آن در سنين 

باالتر آشكار شود.
ــگاه  ــى از دانش ــق پژوهش طب
ــى  ــتر» (Leicester)، وقت «ليچس
ــوش كردن به  ــا هدفون در حال گ كه ب
ــدت صوت ممكن  ــيقى هستيم، ش موس
ــيبل باال رود. اين بسيار  ــت تا 120 دس اس
خطرناك است چرا كه مرز مخاطره آميز بودن 

شدت صوت براى گوش، 110 دسيبل است.
 وقتى شدت صوت به اين ميزان مى رسد، غالف 
ميلين از روى سلول هاى عصبى كنار مى رود. از 
بين رفتن غالف ميلين باعث جلوگيرى از انتقال 
سيگنال هاى الكتريكى از گوش به مغز مى شود و 
اين موضوع مى تواند منجر به كم شنوايى يا ناشنوايى 

دائمى شود.
ــور و  دكتر «تاد ريكتس» (Todd Ricketts) پروفس
مدير اداره ى تحصيالت عالى علوم شنوايى و گفتارى مركز 
ــد: «ابزارهاى صنعتى  ــگاه وندربيلت مى گوي درمانى دانش
ــدت صوتى تا 90 دسيبل ايجاد كنند» او ادامه  مى توانند ش
ــدت صوت يك اره برقى يا جت اسكى به 100  مى دهد:« ش

دسيبل مى رسد.
ــر و صدا حدود 105   شدت صوت يك كنسرت خيلى پر س
دسيبل است. وقتى صداى سيستم صوتى خودرو را خيلى 
زياد مى كنيد شدت صوت تا 120 دسيبل يا بيشتر افزايش 

مى يابد.
 اين درحاليست شدت صوت شليك يك تفنگ وقتى كه در 
چند مترى آن ايستاده ايد به 140 دسيبل مى رسد. اين ديگر 

آستانه ى دردناكى گوش است.»
بسيارى از مردم تجربه ى«كاهش موقتى ميزان شنوايى»را 
ــت تا چند روز بعد از شركت در  دارند. براى مثال ممكن اس
ــود و دوباره به حالت عادى  ــنوايى كم ش ــرت، ش يك كنس

بازگردد. 
ــيميايى رخ مى دهد كه  اين هنگام در حقيقت يك اتفاق ش
گوش از خودش محافظت مى كند. وقتى كه موهاى كوچك 
ــود، دقت شنوايى  گوش درونى دچار نوعى خستگى مى ش
كاهش مى يابد. براى بازگشت به حالت عادى بهتر است براى 

مدتى به محيطى كامال ساكت برويد و صبر كنيد كه دقت و 
حساسيت شنوايى به حالت عادى بازگردد.

چگونه مى توان متوجه كاهش شنوايى شد؟
اگر در سنين پايين تر در معرض صداهاى بلند قرار داشته ايد، 
كاهش شنوايى در بزرگسالى خيلى طبيعى است. پروفسور 

ريكتس آن را« تاثير تاخيرى» مى نامد. 
در سال 2013 ويديويى از AsapScience بر روى يوتيوب 
ــاله  ــما چند س ــه موضوع آن، «گوش هاى ش قرار گرفت ك
ــت گوش هاى شما 20 سال  هستند؟» بود. مثال ممكن اس

پيرتر از سن خود شما باشد. 
ــى  ــتيد، بعض ــران هس ــود نگ ــنوايى خ ــاره ى ش ــر درب اگ
ــه مى توانيد  ــن هاى رايگان موبايلى وجود دارد ك اپليكيش
ــت  ــل از رفتن نزد آديولوژيس ــنوايى خود را قب كيفيت ش

آزمايش كنيد.
iOS سيستم عامل  

    اپليكيشن UHear يكى از پرطرفدارترين ها براى آزمايش 
حساسيت شنوايى است. اين اپليكيشن دقت شنوايى شما را 

در تشخيص گفتار در ميان نويز آزمايش مى كند.
ــال بر روى  ــن Mimi Test در ماه آوريل امس     اپليكيش
ــتور قرار گرفت و داراى يك رابط كاربرى خيلى عالى  اپ اس
ــما توصيه مى كند كه براى انجام  است. اين اپليكيشن به ش
ــتفاده كنيد و در نهايت سن  بهتر آزمايش، از هدفون اپل اس

گوش شما را تعيين مى كند.
سيستم عامل اندرويد  

ــتم عامل  ــن Hearing Test مخصوص سيس     اپليكيش
اندرويد يك آزمايش كامل شنوايى را از گوش شما به عمل 
ــى كه آديولوژيست ها مى گيرند.  مى آورد. شبيه به آزمايش

نتيجه ى آزمايش را حتى مى توانيد چاپ كنيد.
ــد؟ آيا مى توان از كم  فناورى چگونه مى تواند به كمك بياي

شدن شنوايى جلوگيرى كرد؟
ــه مى كنند،  ــنوايى خفيف را تجرب ــانى كه كم ش براى كس
ــاوك» ه ــاوند  س ــل«  مث ــى  فناورى هاي ــرفت  پيش

ــى و يك ميكروفون يقه اى،   (Sound Hawk) با دو گوش
ــلوغ صداها را  ــه در محيط هاى ش ــد ك ــد كمك كن مى توان
ــى پركينز» ــر « رادن ــتگاه كه دكت ــنويد. اين دس بهتر بش

ــوش آن را اختراع  ــابق گ  (Rodney Perkins) جراح س
كرده مى تواند با بلوتوث كار كند و تراز صداى آن نيز از طريق 

اپليكيشن مخصوص كنترل مى شود.
ــالى، مى توان  ــنوايى در بزرگس براى كاهش احتمال كم ش
يك سرى راهكارها را برگزيد. مثال صداى گوشى در هنگام 

مكالمه را مى توانيد كم كنيد. 
همچنين اگر مجبور هستيد كه با هدفون به موسيقى گوش 
دهيد، حتما صداى آن را كاهش دهيد. اگر به يك كنسرت 
ــى هاى  ــيقى مى رويد، مى توانيد از گوش ــتيوال موس يا فس
ــم مى كنند  ــما ك ــداى محيط را براى ش مخصوصى كه ص
ــعى كنيد كه براى تمركز بر روى كار، از  ــتفاده كنيد. س اس

راهكار گوش دادن به موسيقى با هدفون استفاده نكنيد.

خبر

دريچه
مصرف به جا و به اندازه كافئين باعث عملكرد بهتر بدن انسان مى شود در 
حالى كه استفاده بيش از اندازه از اين ماده جان افراد را به خطر انداخته و 
براى مدت زمان بسيار طوالنى اين ماده از بدن شخص دفع نخواهد شد.

ــكال  ــر دنيا كافئين را در انواع و اش افرادى كه در حال حاضر در سراس
ــه چندين فنجان  ــانى كه روزان مختلف مصرف مى نمايند و حتى كس
ــيدنى هاى گازدار را مى نوشند نيز احتماال از  قهوه، چاى و يا انواع نوش
اين مطلب كه اين ماده مشهورترين ماده روان گردان دنياست بى خبر 

هستند.
خواه اين ماده داخل فنجانى قهوه يا چاى بوده و يا در شكالت و نوشابه ها، 
اثرى ماليم بر روى محرك هاى اعصاب بدن ما گذاشته و زندگى روزمره 

را براى ما آسان تر مى نمايد.
ــيار مثبتى روى مغز  ــول كافئين اثرات بس ــد مجاز و معم مصرف در ح
ــواهد موجود بيان كننده كمك كافئين به  ــان ها دارد. ش و بدن ما انس
ــت. سازمان  تقويت حافظه، افزايش تحرك بدنى و باال بردن تمركز اس
غذا و داروى آمريكا مصرف روزانه 400 ميلى گرم كافئين را براى افراد 
ــد مصرف روزانه خود را  ــته اگرچه زنان باردار مى باي بالغ بى خطر دانس
ــزارش كالج آمريكايى زنان و  تا 200 ميلى گرم كاهش دهند. مطابق گ
ــى 200 ميلى گرم و يك فنجان  زايمان يك فنجان قهوه داراى 100 ال
ــابه هاى گازدار كمتر از چاى تا حداكثر 70 ميلى گرم و همچنين نوش

 50 ميلى گرم كافين دارند.
ــد ميزان مصرف  ــه نوجوانان نيز باي ــنهاد مى كند ك كلينيك مايو پيش

ــدازه 100 ميلى گرم محدود نمايند و توصيه  كافئين روزانه خود را به ان
مى كند تا كودكان از مصرف هر گونه كافئين پرهيز كنند.

ــيار عجيبى به مصرف كافئين حساسيت داشته  بعضى افراد به طرز بس
و مصرف زياد اين ماده مى تواند منجر به سردرد، دردهاى ناحيه شكم، 
تپش قلب و بى خوابى در اين افراد شود (منظور از مصرف زياد نوشيدن 

4 فنجان قهوه در روز است).
ــرعت جذب خون و ــه از مصرف به س ــت 45 دقيق كافئين بعد از گذش

 بافت هاى بدن شده اما زمان بسيار طوالنى ترى بايد سپرى شود تا بدن 
ــود دفع كند. زمانى كه طول  بتواند آن را تجزيه نموده و از بافت هاى خ
ــود و نيمى از كافئين مصرف شده دفع  ــد تا اين فرآيند طى ش مى كش
شود چيزى نزديك به 4 ساعت بوده اما اين به معناى از ميان رفتن تمام 
كافئين مصرفى ظرف مدت 8 ساعت نيست. بنابر تحقيقات انجام شده 
چيزى نزديك به 12 ساعت طول مى كشد تا فنجان قهوه مصرف شده 

در صبحانه به طور كامل تجزيه شده و از بدن دفع شود.
در افراد سيگارى زمانى كه طول مى كشد تا نيمى از كافين تجزيه شود 
چيزى نزديك به 3 ساعت بوده و در زنان باردار اين ميزان چيزى نزديك 

به 4 ساعت در مقايسه با زنان عادى طول مى كشد.
در مواردى كه تاكنون نيز به ندرت ديده شده زمانى كه كافئين به ميزان 
زيادى مورد مصرف قرار مى گيرد (در حدود 5 گرم كه نزديك به 30 الى 
50 فنجان قهوه مى شود) مى تواند منجر به مرگ شخص شود. مرگ و 
ميرهايى كه تا به حال به علت مصرف كافئين گزارش شده در اثر مصرف 

پودر كافئين و قرص هاى آن بوده است.
ــان مى دهد كه كافئين مى تواند باعث افزايش  همچنين تحقيقات نش
ــود كه اين ماده را به طور روزانه مصرف و تشديد استرس در افرادى ش

 مى كنند. طى مطالعه بر روى افرادى كه به طور روزانه قهوه مصرف مى 
كردند مشخص شد كه كافئين باعث تشديد استرس و پاسخ هاى بدن 
اين افراد در برابر مصرف كافئين مى شود. تپش قلب، افزايش فشارخون 
و افزايش ترشح هورمون هاى استرس در بدن اين افراد از عالئمى بود كه 

در اثر مصرف مداوم و روزانه قهوه حاصل شده بود.
به گفته دانشمندان كاهش فشار خون بعد از قطع كردن مصرف قهوه به 
ــرعت روى مى دهد اما ميزان گلوكز موجود در خون همچنان پابرجا  س

خواهد ماند و به سرعت كاسته نخواهد شد.

ــت: تمركز  ــتان اصفهان گف ــت اس ــا بيمارى هاى مركز بهداش ــروه مبارزه ب مدير گ
ــدز ــاران اي ــان بيم ــى و درم ــترش بيمارياب ــر گس ــتى ب ــتم هاى بهداش سيس

 است.
رضا فدايى، در نشست مطبوعات با اصحاب رسانه اظهار داشت: غربالگرى خون هاى 

ــگيرى،   ــرمايه گذارى براى آموزش عمومى در مورد راه هاى انتقال و پيش اهدايى، س
ــيب و توليد تدريجى داروهاى مهاركننده تكثير  طراحى و اجراى برنامه كاهش آس
ويروس ايدز از مهم ترين اقداماتى است كه براى مقابله با بيمارى ايدز تاكنون اجرايى 

شده است.
ــازمان هاى  ــاركت دادن س ــريع ايدز، مش ــت هاى تشخيص س وى گفت: ابداع تس
ــتى بر گسترش  ــتم هاى بهداش غيردولتى در برنامه هاى كنترل ايدز و تمركز سيس
ــن بيمارى ــه مقابله با اي ــت ها در زمين ــاران از ديگر اولوي ــى و درمان بيم بيمارياب

 است.
مدير گروه مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت استان اصفهان با بيان اينكه در سه دهه 
گذشته بيمارى ايدز مهلك بود كه به سرعت در سطح قاره ها منتشر شد، اظهار داشت: 
اين بيمارى هيچ گونه درمانى نداشت كه باعث مرگ بسيارى از مبتاليان مى شد ولى 

خوشبختانه اين بيمارى هم اكنون قابل مديريت است.
وى ادامه داد: فرد مبتال مى تواند در طول زندگى خود با مراقبت هاى مختلف و اقدامات 

پيشگيرانه يك زندگى طبيعى را طى كند.
فدايى با اشاره به اينكه عامل بيمارى ايدز ويروسى به نام HIV است كه از طريق تزريق 
خون و فرآورده هاى آلوده آن، تزريق با سرنگ آلوده، استفاده از وسايل تيز و برنده غير 
استريل، تماس جنسى پرخطر و نيز از مادر به كودك به بدن انسان منتقل مى شود، 
گفت: اين ويروس به گلبول هاى سفيد خون كه همان سيستم دفاعى بدن است وارد 

شده و از آنها براى تكثير استفاده مى كند.
فدايى به تشريح مراحل مختلف ورود ويروس و تكثير در بدن پرداخت و گفت: از زمان 
ــم بالينى به كندى در حال  ورود ويروس در بدن، تا دو ماه، ويروس بدون ايجاد عالئ
تكثير است كه با تست هاى آزمايشگاهى هم قابل تشخيص نيست كه به اين مرحله، 

مرحله پنجره گفته مى شود.
وى با اشاره به اينكه در مرحله دوم ويروس در حال تكثير و زياد شدن در گلبول هاى 
سفيد است كه به تدريج موجب كاهش كارايى گلبول سفيد خون مى شود، افزود: در 
اين مرحله نيز ويروس ها هيچ گونه عالئم بالينى ايجاد نمى كنند و فرد به صورت عادى 

در حال زندگى است و تنها با تست هاى آزمايشگاهى قابل تشخيص و ممكن است.
ــتان اصفهان ادامه داد: رشد اين  مدير گروه مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت اس
ــه مرز آلودگى ــى انجامد كه در اين مرحله ب ــال به طول م ويروس بين پنج تا 10 س

 مى رسد.
ــوم كه به آن مرحله بيمارى اطالق مى شود سيستم دفاعى  وى اعالم كرد: مرحله س

بدن تحليل رفته، عالئم بيمارى ظاهر شده و حتى منجر به مرگ فرد نيز مى شود.
فدايى تاكيد كرد: مواردى از قبيل دست دادن و درآغوش كشيدن، كنارهم نشستن، 
روبوسى، استفاده از ظروف غذاخورى، حوله و يا البسه مشترك، استفاده از دستشويى، 
حمام و استخر عمومى، استفاده از تلفن عمومى و گزش پشه از عوامل انتقال ويروس 

ايدز نيست.
مدير گروه مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت استان اصفهان تاكيد كرد: مركز مشاوره 
بيمارى هاى رفتارى در مركز بهداشتى درمانى نواب صفوى واقع در ميدان احمدآباد، 
ابتداى خيابان بزرگمهر و نيز خط مشاوره تلفنى ايدز به شماره 09686 و 32275359 
ــراد مبتال در تالش  ــتاى كنترل بيمارى ايدز و نيز حمايت هاى مختلف به اف در راس

هستند.

آيا هدفـون  بـه شـنوايى مـا آسـيب مى زنـد؟

بسيارى از ما روزانه در وسايل نقليه ى عمومى، بر سر كار 
ــيقى از هدفون  يا در منزل براى گوش دادن به موس

استفاده مى كنيم.غافل از اينكه استفاده ى دائم 
ــه مرور زمان از توان  از هدفون مى تواند ب

بسيارى از ما روزانه در وسايل نقليه ى 
ــر كار يا در منزل براى  عمومى، بر س
ــيقى از هدفون  گوش دادن به موس
ــتفاده از  ــم. اس ــتفاده مى كني اس
ــاى عمومى  ــون در محيط ه هدف
ــر  ــنيدن بهت ــراى ش ــوال ب معم
ــيقى يا صرفا خالص شدن  موس
ــر و صداى محيط و  ــت س از دس

تمركز بر كار صورت مى گيرد. 
غافل از اينكه استفاده ى دائم از 
هدفون مى تواند به مرور زمان از 
توان شنوايى ما كم كند. كاهش 
ــته صورت  ــنوايى چنان آهس ش

ــت وقتى  ــه ممكن اس مى گيرد ك
ــته متوجه آن بشويد.  كار از كار گذش

ــداى صحبت افراد در  وقتى كه ديگر ص
ــت و در هنگام  تلويزيون خيلى واضح نيس

ــا مى خواهيد كه  ــران مرتب از آنه مكالمه با ديگ

ــنوايى خيلى پديده ى عجيبى نيست  كم شدن توان ش
ــود. با اين حال  ــن ايجاد مى ش و معموال با باال رفتن س

در معرض سر و صدا را 
ــته ايم  ــى كه وقتى درون خودرو نشس  تقريبا معادل صداي
ــنويم. قرار گيرى در معرض  از ترافيك درون شهرى مى ش
ــان را در خطر كم شنوايى  صداى شديدتر، مى تواند انس

زود هنگام قرار دهد. 

ــوش كردن به  ــا هدفون در حال گ كه ب
ــدت صوت ممكن  ــيقى هستيم، ش موس

ــت تا  اس
خطرناك است چرا كه مرز مخاطره آميز بودن 

شدت صوت براى گوش، 
 وقتى شدت صوت به اين ميزان مى رسد، غالف 
ميلين از روى سلول هاى عصبى كنار مى رود. از 
بين رفتن غالف ميلين باعث جلوگيرى از انتقال 
سيگنال هاى الكتريكى از گوش به مغز مى شود و 
اين موضوع مى تواند منجر به كم شنوايى يا ناشنوايى 

دائمى شود.
دكتر «تاد ريكتس» (

مدير اداره ى تحصيالت عالى علوم شنوايى و گفتارى مركز 
ــد: «ابزارهاى صنعتى  ــگاه وندربيلت مى گوي درمانى دانش

ــدت صوتى تا  مى توانند ش
ــدت صوت يك اره برقى يا جت اسكى به  مى دهد:« ش

دسيبل مى رسد.

خـوب و بـد مصـرف كـافئيـن را بدانيـم

مدير گروه مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت استان اصفهان مطرح كرد: 

تمركز سيستم هاى بهداشتى بربيماريابى ودرمان ايدز دراصفهان 
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دريچه

ــهر ايزلبن آلمان به دنيا آمد.  مارتين لوتر، در 13 مه 1483م در ش
وي در ابتدا به تحصيل فلسفه، حقوق، ادبيات و موسيقي پرداخت و 
ــتاد علوم مذهبي گرديد. وي در سال هاي جواني به دليل  سپس اس
سوء اختالفات بين مقامات كليسا بر برخي از اعمال ارباب كليسا ايراد 
ــاي كاتوليك و استبداد مذهبي،  گرفت. آغاز قيام لوتر بر ضد كليس
ــان و پاپ بود. رؤساي  بر سر مساله آمرزش گناهان از طرف كشيش
ــا اخراج يا تكفير مي كردند و  ــخاص را از كليس كليسا به دلخواه اش
سپس براي آمرزش گناهان و ورود مجدد به كليسا، گناهان آنان را 
با پول مي خريدند. اما آنچه لوتر را بر ضد اين اوضاع برانگيخت، اقدام 
مسئولين كليسا در فروش رسمي آمرزش نامه بود. لوتر در اين زمان 
برخالف مخالفت پاپ، انجيل را به زبان آلماني ترجمه كرد و در اندك 
مدتي طرفداران فراواني پيدا كرد. با قيام لوتر، طلسم تعصب مذهبي 
ــتبداد كاتوليكي قرون وسطي درهم شكست و  و استيالطلبي و اس
مذهبي نو با نام پروتستان شكل گرفت. پروتست به معني اعتراض در 
ابتدا با انگيزه اصالح كليساي كاتوليك آغاز شد و با مقاومت كليساي 
كاتوليك در برابر هرگونه اصالح، اين جنبش به طور مستقل داراي 
ــد. لوتر معتقد بود كه يگانه چيزي كه  اصول و مباني خاص خود ش
در مسيحيت معتبر است كتاب مقدس مي باشد از اين رو، هيچ گونه 
حجّيتي براي مقام پاپي، شوراهاي كليسايى يا آراي صاحبان كليسا 
و قّديسان قائل نبود. از ديدگاه پروتستان، هر مسيحي مي تواند پيام 
كتاب مقدس را به وجدان شخصي خود دريابد و نجات و رستگاري 
ــخص تنها از طريق فيض الهي و در ضمِن ايمان، پديد مي آيد. از  ش
ــتاني، خردگرايى، تاكيد بر  جمله ويژگي هاي اخالق و تفكر پروتس
آزادي فردي، تساهل و مدارا، تكيه بر توليد و گسترش ثروت، عبادت 
ــتِن ثروت و پسنديده دانستن آن را  دانستن كار، موهبت الهي دانس
مي توان برشمرد. پروتستان در طي سال هاي حيات خود به چندين 
ــكانديناوي، بريتانياي  ــد و در كشورهاي آلمان، اس فرقه تقسيم ش
كبير، فرانسه، سوئيس و مجارستان، طرفداران بيشتري يافت. رهبر 
پروتستان ها، در اواخر عمر دچار بيماري شد و سرانجام در 12 ژوئيه 

1546م در 71 سالگي درگذشت.

مارتين لوتـر
موسس فرقه پروتستان 

در چنين روزى

روز مجلس شوراي اسالمي لغو قرارداد دارسي مربوط 
به نفت جنوب، توسط ايران

اعالم لغو مصوبه انجمن هاي ايالتي و واليتي 
در روزنامه ها به درخواست امام خميني(ره) 

ــم آذرماه،  ــال 1372 ش، ده ــالمي در س ــوراي اس ــه مجلس ش ــاس مصوب بر اس
ــتيزي،  ــداري و ظلم س ــزرگ حق م ــوه ب ــتوه و اس ــهادت مجاهد نس ــالروز ش س
آيت اهللا سيد حسن مدرس، به عنوان روز مجلس نام گذاري شده است. انگيزه هاي 
اصلي اين نامگذاري، حضور و مبارزات خستگي ناپذير شهيد مدرس در سنگر مجلس 
شوراي ملي، عليه استبداد و استعمار و نقش خاص و ويژه مجلس شوراي اسالمي در 
پاسداري و صيانت از راه پاك آن شهيد واالمقام و همه شهداي راه خدا مي باشد. اگر 
ــرايط و مقتضيات زمانش جدا شود، مي تواند  انديشه ها و شيوه انقالبي مدرس از ش
براي انقالب اسالمي در هر زمان و شرايطي، دست مايه اي غني و رهنمودي راهگشا 
ــي نو در نهضت و انقالب  ــت كه با وجود طرح افكار سياس باشد. به همين دليل اس
اسالمي به رهبري حضرت امام خميني(ره) و عمق مباني اسالمي اهداف و اصوِل اين 
انقالب، هنوز تازگي، اصالت و صالبت انديشه هاي مدرس به چشم مي خورد و با نمود 
چشمگير شخصيت رهبري انقالب اسالمي، همچنان شخصيت مدرس، چشم ها و 

دل هاي شيفتگاِن انديشه هاي انقالبي اسالم را پر كرده است.

در سال 1280 ش (1901 م) ويليام دارسي، سرمايه دار انگليسي، موفق به 
ــي نفت و قير در سراسر ايران، به غير از  كسب امتياز بهره برداري و لوله كش

شمال و شرق كشور، به مدت شصت سال گرديد. 
ــرارداد، از پرداخت ماليات، عوارض و حقوق  صاحب امتياز، در تمام مدت ق
گمركي براي كليه اراضي، ماشين آالت و وسايل و مواد الزمي كه وارد كشور 

مي كرد معاف شده بود. 
ــال منجر به دسترسي به چاه  فعاليت هاي دارسي سرانجام پس از هفت س
ــود فراواني نصيب صاحب امتياز  ــليمان گرديد و س نفت عظيم مسجد س

شد.
پس از گذشت بيش از سي سال از انعقاد قرارداد، دولت ايران كه مكّررا اين 
امتياز هنگفت را به ضرر مصالح منافع ايران اعالم كرده بود، آن را لغو كرد و 

خشم شركت دارسي را برانگيخت. 
ــكايتي عليه ايران به جامعه ملل  ــي، انگلستان ش پس از لغو قرارداد دارس
ارسال كرد و پس از منازعات بسيار، سرانجام قرارداد 1933 به جاي دارسي 

به امضا رسيد. 
ــي نبود ولي به نظر اكثر كارشناسان،  ــعت دارس اين قرارداد هرچند به وس

داراي معايبي به مراتب بيش از محاسن بود. 
ــركت نفت انگليس به  ــرارداد 1933، اختالفاتي را بين ايران و ش معايب ق
ــائيان  وجود آورد كه در نهايت منجر به تنظيم قرارداد الحاقي گس - گلش

گرديد. 
انگلستان تا سال ها بعد نيز بر نفت ايران خيمه زده بود تا اين كه با تصويب 
ملي شدن صنعت نفت، در 29 اسفند 1329، دست اين استعمار پير از اين 

منبع خدادادي كوتاه شد.

با اعالم تصويب اليحه انجمن ايالتي و واليتي، علما و مراجع كه پي به ماهيت 
اصلي اين طرح برده بودند، دست به افشاي آن زدند. حضرت امام خميني(ره) 
ــتار لغو اين مصوبه شدند. سرانجام علما  نيز با تعطيل درس هاي خود، خواس
ــد، مردم اقدامات  ــت، تصويب نامه جديد را لغو نكن تهديد كردند كه اگر دول
ــت  ــديدتري خواهند كرد. به دنبال اين تهديد، هيات دولت در يك نشس ش
ــم به  ــاه 1341، مبني بر حذف قس ــورخ 16 مهرم ــب نامه م طوالني، تصوي
ــوندگان و حق راي  ــالم براي انتخاب ش قرآن براي نمايندگان، حذف قيد اس
ــه دولت،  ــاي ايالتي و واليتي را لغو كرد. پس از جلس براي بانوان در انجمن ه
ــار  ــيد. اين اقدام كه در اثر فش ــتم آذرماه به اطالع علما رس نتيجه آن در هش
ــه وجود آورد، اما  ــحالي را در ميان مردم ب علما به دولت بود، موجي از خوش
حضرت امام، اطالع رساني خصوصي را كافي ندانسته، خواستار اعالم همگاني 
آن توسط رسانه هاي گروهي شدند. سرانجام با فشار پي گير روحانيت، دولت، 
تسليم شد و لغو اين مصوبه را در 10 آذرماه 1341ش در روزنامه ها اعالم كرد. 
ــالمي را به دنبال آَوَرد و  ــت اولين پيروزي نهضت نوپاي اس اين حركت توانس
ــتاورد نخستين گام قيام و  جامعه را به سمت طاغوت ستيزي سوق دهد. دس
مبارزه امام با رژيم شاه را مي توان در چند مورد مطرح كرد. گسترش بيداري 
و آگاهي در ميان قشرهاي وسيعي از مردم مسلمان در زمينه مسائل سياسي 
ــاگري و نماياندن ماهيت رژيم ضداسالمي شاه؛ توجه دادن مردم  كشور؛ افش
به خطرهاي ناشي از وابستگي رژيم به قدرت هاي جهانخوار؛ هشدار در زمينه 
خطر پنهاني صهيونيسم؛ ايجاد اميد به پيروزي و شكستن افسانه قدرت شاه و 
ساواك؛ كشانيدن مردم به صحنه سياسي كشور و حضور توأم با هشياري مردم 
در مسائل جاري و از بين بردن حالت بي تفاوتي نسبت به مسائل سرنوشت ساز؛ 

و ايجاد وحدت كلمه در بين مردم.

ــتم هجري  ــيد الدين فضل اهللا همداني اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هش خواجه رش
ــاس ترين  ــيد. دوران وزارت او از حس قمري، زمان غازان خان ايلخاني به وزارت رس
دوره هاي فرهنگي و سياسي تاريخ ايران است. خواجه رشيد الدين براي ساماندهي،  
تمركز و تداوم تحقيقات و فعاليت هاي فرهنگي و علمي يك مجموعه بزرگ علمي، 
ــيس كرد. اين مجموعه به صورت  ــيدي» تأس  آموزشي و پژوهشي به نام «ربع رش
ــيد الدين در پايتخت  ــاخته شد. خواجه رش ــهركي علمي در حومه شهر تبريز س ش
ــات  ــاور و باختر يكي از بزرگ  ترين تأسيس ــذرگاه كاروان هاي خ ايلخانيان و در گ
روزگار كهن را پديد آورد؛ شهري كوچك شامل كتابخانه، مدرسه، مسجد، دارااليتام، 
گرمابه، مهمانسرا، بيمارستان، مدارس عالي، پرورشگاه و كارگاه هاي صنعتي. او براي 
ــتوانه مالي براي اداره اين مؤسسات بزرگ، دارايي و امالك زيادي را وقف  تأمين پش
ــي از عراق،  ــران قديم،  بخش هاي ــات عمدتا در اي ــيدي» كرد. اين موقوف «ربع رش

افغانستان، گرجستان، واليت روم، آذربايجان و  سوريه بودند.
وقف نامه ربع رشيدى

خواجه رشيد الدين براي ساماندهي اداره «ربع رشيدي» و موقوفات آن وقف نامه اي 
ــتند درباره شيوه فعاليت هاي  تنظيم كرد. او در اين وقف نامه اطالعاتي دقيق و مس
ــكيالت ربع، اوضاع فرهنگي آن عصر، ارزش خدمات خواجه  ــي، تش علمي،  آموزش
ــي و نكاتي درباره احوال شخصي اش  ــعه امور فرهنگي و آموزش ــبرد و توس در پيش
نوشته است. اين نسخه به خط خود خواجه رشيد الدين فضل اهللا همداني و قسمتي 
ــت كه فقط يك نسخه از آن در تمام جهان  از آن نيز به خط حاكم آن زمان تبريز اس

ــمندان و ديوانيان زيادي از جمله عالمه  وجود دارد. بر اصالت اين نسخه علما،  دانش
حلي (-648 726 ق) گواهي داده اند. «وقف نامه ربع رشيدي» نظم خاصي دارد كه 
فهرست جامعي از موقوفات، هزينه ها و برنامه هاي اداري و مالي را تبيين مي كند و 
به دليل گستره وسيع موقوفات و ارزش واالي آنها از اهميت جهاني برخوردار است. 
اين وقف نامه در دوره هاي گوناگون تاريخي الگوي تنظيم وقف نامه هاي معتبر بوده 
ــخه اصلي اين وقف نامه 382 صفحه دارد و جنس كاغذ آن خانبالغ است و  است. نس
ــود. اين نسخه تا سال  اكنون در كتابخانه مركزي تبريز نگهداري و محافظت مي ش
1348 شمسي در دست بازماندگان حاجي ذكاء الدوله سراجمير، ساكن تبريز بود. 
ــال آن را از خانواده ذكاءالدوله خريد. پس از آن از روي  انجمن آثار ملي در همان س
ــخه منتشر شد. نام  ــد و سال 1350 شمسي در هزار نس اين نسخه عكسبرداري ش
ــرايط امور الوقف و  ــيديه بخط الواقف في بيان ش اصلي اين وقف نامه «اوقفيه الرش
المصارف» كه با آب طال و به خط ثلث نوشته شده است. گفته مي شود براي نگهداري 
ــرايط الزم از جمله دوربين مدار بسته و حفاظت  ــخه منحصر به فرد تمام ش اين نس
الكترومغناطيسي فراهم شده و درجه حرارت و رطوبت نسبي متناسب با نسخ خطي 
نيز در نظر گرفته شده است. «وقف نامه ربع رشيدي» خرداد سال 1386در حافظه 
ــيدي» پس از قتل خواجه رشيد الدين فضل اهللا  ــيد. اما «ربع رش جهاني به ثبت رس
ــيدي» تا قرن  ــد. خرابه ها و بناهاي نيمه ويران «ربع رش همداني غارت و ويران ش
يازدهم كه اولياء چلپي و شاردن در سفرنامه خود از آن ياد كرده اند، وجود داشته و 

اكنون نيز آثاري از آن ديده مي شود.

ــه اى كه  ــب نام ــى و نس ــناد تاريخ ــب اس ــر حس ــدرس ب ــن م سيدحس
ــادات  ــى (ره) تنظيم نموده از س ــى نجف ــه اهللا العظمى مرعش حضرت آي
ــرت امام  ــت به حض ــس از 31 پش ــبش پ ــت كه نس ــى زواره اس طباطباي
ــد.يكى از طوايفى كه مدرس گل سرسبد آن به  ــن مجتبى (ع) مى رس حس
شمار مى رود طايفه ميرعابدين است اين گروه از سادات در دهكده ييالقى 

سرابه اقامت داشتند.
ــهيد مدرس) كه از اين طايفه محسوب  ــماعيل طباطبائى (پدر ش سيد اس
ــور  ــام ام ــى و انج ــات دين ــه تبليغ ــور ب ــتاى مزب ــت و در روس ــى گش م
ــه ميرعابدين را  ــاط طايف ــه ارتب ــراى آنك ــغول بود، ب ــرعى مردم مش ش
ــق ازدواج پيوند  ــت از طري ــم گرف ــع نكند تصمي ــتگان زواره اى قط با بس
ــنه صله ارحام را احيا  ــنت حس ــاوندى را تجديد و تقويت كرده، س خويش

كند.
ــت و از ــاالر را كه خديجه نام داش ــيدكاظم س بدين علت نامبرده دختر س

ــادات طباطبايى زواره بود به عقد ازدواج خويش درآورد. ثمره اين پيوند   س
ــمه اى پاك  ــال 1278 قمرى چون چش ــه به س ــت فرزندى بود ك با ميمن
ــى كه  ــان كس ــد. هم ــن نامي ــدر وى را حس ــيد. پ ــر زواره جوش در كوي

مردمان بعدها از چشمه وجودش جرعه هايى نوشيدند.
ــرعى و فقهى مردم مشغول بود ولى مادر و  پدرش غالبا در سرابه به امور ش
فرزند در زواره نزد بستگان خويش به سر مى بردند تا آنكه حادثه اى موجب 
شد كه پدر فرزندش را كه شش بهار را گذرانده بود در سال 1293 به قمشه 
ــهر را به عنوان محل  نزد جدش ميرعبدالباقى ببرد و محله فضل آباد اين ش

سكونت خويش برگزيند.
ــه مهاجرت  ــال از زواره به قمش ــى قب ــه ميرعبدالباق ــود ك اين در حالى ب
ــغول  ــى مش ــى و تبليغ ــاى علم ــت ه ــه فعالي ــهر ب ــن ش ــرده و در اي ك
ــن  ــم سيدحس ــش را در تعلي ــترين نق لباقى بيش ــيدعبدا ــود. س ب
ــگام مرگ  ــرد و به هن ــوا هدايت ك ــم و تق ــير عل ــود و او را در مس ايفا نم
در ضمن وصيت نامه اى سيدحسن را بر ادامه تحصيل علوم دينى تشويق و 
سفارش نمود زمانى كه سيدعبدالباقى دارفانى را وداع گفت مدرس چهارده 

ساله بود.
ــپار  ــل علوم دينى رهس ــور ادامه تحصي ــه منظ ــال 1298ق . ب وى در س
ــال در حوزه علميه اين شهر محضر بيش از  اصفهان گرديد و به مدت 13 س
سى استاد را درك كرد. ابتدا به خواندن جامع المقدمات در علم صرف و نحو 
مشغول گشت و مقدمات ادبيات عرب و منطق و بيان را نزد اساتيدى چون 

ميرزا عبدالعلى هرندى آموخت.
در محضر آخوند مالمحمد كاشى كتاب شرح لمعه در فقه و پس از آن قوانين 
ــاتيدى كه دانش حكمت  و فصول را در علم اصول تحصيل نمود. يكى از اس
ــرزا جهانگيرخان  ــدرس آموخت حكيم نامدار مي ــفه را به م و عرفان و فلس

قشقايى است.
مدرس در طول اين مدت در حضور آيات عظام سيدمحمد باقر درچه اى و 
شيخ مرتضى ريزى و ديگر اساتيد در فقه و اصول به درجه اجتهاد رسيد و در 
اصول آنچنان مهارتى يافت كه توانست تقريرات مرحوم ريزى را كه حاوى 

ده هزار سطر بود، بنگارد.
ــهيد مدرس چكيده زندگينامه تحصيلى خود را در حوزه علميه اصفهان  ش
ــته، آورده است. وى پس از  ــائل كه به زبان عربى نگاش در مقدمه شرح رس
ــرف  ــعبان 1311 قمرى وارد نجف اش ــالت در اصفهان در ش اتمام تحصي
ــتين فروغ امامت و تشرف به حضور  شد و پس از زيارت بارگاه مقدس نخس
ــكونت اختيار  ــوب به صدر س ــه منس ــيرازى در مدرس آيت اهللا ميرزاى ش

ــدار  ــارف نام ــود و باع نم
ــيخ حسينعلى  حاج آقا ش
ــره  ــم حج ــى ه اصفهان

گرديد.
ــهر از  ــن ش ــدرس در اي م
ــه درس آيات عظام  جلس
ــاركى و  ــيدمحمد فش س
ــى بهره  ــريعت اصفهان ش
ــن  ــيد ابوالحس برد و با س
ــيدمحمد  س ــى،  اصفهان
ــيخ  صادق طباطبائى و ش
ــرى،  ــم حائـــ عبدالكري
سيد هبه الدين شهرستانى 
ــانى  ــيدمصطفى كاش و س
ارتباط داشت ومباحثه هاى 
ــا  ــارج را ب دروس خــــ
آيه اهللا حاج سيد ابوالحسن 
ــيدعلى  ــه اهللا حاج س و آي

كازرونى انجام مى داد.
مدرس به هنگام اقامت در 
ــنبه  نجف روزهاى پنجش
ــه به كار  ــه هر هفت و جمع
ــت و درآمد آن  مى پرداخ
ــج روز ديگر صرف  را در پن

زندگى خود مى نمود. 
ــال اقامت در  ــس از 7 س پ
ــد مقام اجتهاد  نجف و تايي
ــن  ــاى اي ــوى علم او از س
شهر به سال 1318 قمرى 

(در چهل ســـالگــى) از راه ناصريه به اهواز و منطقه چهارمحال و بختيارى 
راهى اصفهان گرديد.

ــت از نجف و اقامت كوتاه در قمشه خصوصا روستاى  مدرس پس از بازگش
اسفه و ديدار با فاميل و بستگان، قمشه را به قصد اقامت در اصفهان ترك و 

در اين شهر اقامت نمود. 
ــهيد مدرس) درس فقه و  ــه جده كوچك (مدرسه ش وى صبح ها در مدرس
اصول و عصرها در مدرسه جده بزرگ درس منطق و شرح منظومه مى گفت 
ــمه هاى زالل حكمت نهج البالغه  ــنبه طالب را با چش و در روزهاى پنجش

آشنا مى نمود.
تسلط وى به هنگام تدريس در حدى بود كه از اين زمان به مدرس مشهور 
ــا عوامل ظلم و  ــتدالل ب ــس با حربه منطق و اس ــت. وى همراه با تدري گش
ــت و با اعمال و رفتار زورمداران مخالفت ــتيز برخاس اجحاف به مردم به س

 كرد.
ــا نيروهاى مردمى ،  ــت كامل قواى دولت در درگيرى ب زمانى پس از شكس
اداره امور شهر اصفهان به انجمن واليتى سپرده شد. صمصام السلطنه كه به 

عنوان فرمانده نيروهاى 
ــاير بختيارى  مسلح عش
نقش مهمى در ماجراى 
ــت در  ــروطيت داش مش
ــت اصفهان  راس حكوم
ــت و در بدو امر  قرار گرف
مخارج قوا و خساراتى را 
ــتبداد  كه در جنگ با اس
ــان وارد  قاجاريه به ايش
ــوان  ــه عن ــود ب آورده ب
غرامت از مردم اصفهان 
ــالق  آن هم با ضربات ش

طلب نمود.
ــه  ــه در جلس مدرس ك
ــن واليتى اصفهان  انجم
ــت و نيابت  ــور داش حض
ــت آن را عهده دار  رياس
ــنيدن اين خبر  بود با ش
ــدت ناراحت شد و  به ش
گفت حاكم چنين حقى 
را ندارد و اگر شالق زدن 
ــت پس  ــرعى اس حد ش
ــد  ــت مجته در صالحي
مى باشد و آنها (حاكمان 
ــه نام  ــروز ب ــار) دي قاج
ــا امروز  ــتبداد و اينه اس
ــروطه مردم را  به نام مش

كتك مى زنند.
ــا  ــلطنه ب ــام الس صمص
مشاهده اين وضع دستور توقيف و تبعيد مدرس مبارز را صادر كرد، اما وقتى 
ــيد كسب و كار خود را  ماجراى تبعيد اين فقيه به گوش مردم اصفهان رس

تعطيل و به دنبال مدرس حركت كردند. 
و  ــرد  ك ــران  نگ ــدت  بش را  ــام  صمص ــزاران  كارگ ــع  وض ــن  اي
ــود و ــليم نم ــه تس ــر ب ــان را ناگزي ــم اصفه ــردم، حاك ــم م خش

ــاى خود  ــر رفتاره ــات و ديگ ــذ مالي ــارى در اخ ــار و از روى ناچ ــا اجب  ب
ــروش  ــاى پرخ ــان فرياده ــم در مي ــدرس ه ــرد و م ــر ك ــد نظ تجدي
ــان اصفه ــه  ب ــدرس»،  م ــاد  ب ــده  «زن ــد  مى گفتن ــه  ك ــردم  م

 بازگشت.
ــه و موقوفات آنها  ــدارس علمي ــس به وضع طالب و م مدرس در ايام تدري
ــار قرار مى داد تا درآمد موقوفات  ــيدگى مى كرد و متوليان را تحت فش رس
ــليم ناپذيرى او در مقابل كارهاى خالف  ــانند. تس را به مصرف طالب برس
ــوار آمد و تصميم  ــودجو و فرصت طلب ناگ و امور غيرمنطقى بر گروهى س
ــز او اين  ــگفت انگي ــجاعت مدرس و رفتار ش ــا با ش ــرور او گرفتند. ام به ت
ــود ناكام  ــش مكارانه خ ــور در اجراى نق ــراد مذك ــام ماند و اف ترور نافرج

ماندند.
ــام رفيع  ــى به مق ــنين جوان ــدرس در س ــن م ــهيد سيدحس آيت اهللا ش
ــرائط،  ــدى جامع الش ــى مجته ــى و فقه ــيد و از لحاظ علم ــاد رس اجته
ــاله عمليه  ــر چند حاضر به چاپ رس ــته تقليد بود و ه صاحب فتوا و شايس
ــل و عميق از ــى آثارى مفص ــاير علوم دين ــد، در فقه و اصول و س خود نش
ــى (ره ) تاليفات  ــى نجف ــت اهللا العظمى مرعش ــاد و آي ــه يادگار نه  خود ب
ــت كه : از مدرس اجازه نقل حديث داشته  ــتوده و افزوده اس فقهى او را س

است .
ــته  ــى در مصاحبه اى اظهار داش ــيد محمد رضا بهاءالدين آيت اهللا حاج س
ــود و اين گونه  ــى ب ــت مرحوم مدرس يك رجل علمى و دينى و سياس اس
ــت كه  ــت زيرا اين مظهر واليت اس فردى مهم تر از رجل علمى و دينى اس
ــالمى تحقق كامل  ــد ديگر فروع اس ــلمين نباش اگر واليت و سياست مس

نمى يابد.
ــود را در ايوان  ــت درس خ ــن فرص ــران در اولي ــه ته ــا ورود ب ــدرس ب م
ــاز نمود  ــهيد مطهرى كنونى) آغ ــاالر (ش ــه سپهس ــاعت در مدرس زير س
ــت كار دوم من  ــت و سياس ــن تدريس اس ــه كار اصلى م ــرد ك و تاكيد ك

است .
ــت براى  ــه گش ــه عهده دار توليت اين مدرس ــاه 1304 ك وى در 27 تيرم
ــتفاده بيشترى نموده ، و با جديت  اينكه طالب علوم دينى از اوقات خود اس
ــار طرح امتحان  ــه بپردازند براى اولين ب ــه كار درس و مباحث افزون ترى ب
ــه ، نظام  ــن اداره اين مدرس طالب را به مرحله اجرا درآورد و به منظور حس
نامه اى تدوين كرد و امور تحصيلى طالب را مورد رسيدگى قرار داد و براى 
احيا و آبادانى روستاها و مغازه هاى موقوفه مدرسه زحمات زيادى را تحمل 

كرد.
ــتان به روستاهاى اطراف  ــنبه اغلب در گرماى شديد تابس عصرهاى پنجش
ــورد بازديد قرار ــتاهاى اين منطقه را م ــود قناتهاى روس ورامين رفته و خ
 مى داد و گاه به داخل چاه ها مى رفت و در تعمير آنها همكارى مى كرد و از 

اينكه با چرخ از چاه گل بكشد هيچ ابايى نداشت . 
ــخصيتهايى چون آيه اهللا حاج ميرزاابوالحسن شعرانى ،  ــه ش در اين مدرس
آيه اهللا سيدمرتضى پسنديده (برادر بزرگتر حضرت امام)، شيخ محمدعلى 

لواسانى و ... تربيت شدند.
سرتيپ درگاهى رييس شهربانى تهران كه عداوتى خاص با مدرس داشت در 
پى فرصتى مى گشت تا عقرب صفت زهر خود را فرو ريزد. به همين منظور در 
شب دوشنبه شانزدهم مهرماه 1307 به همراه چند پاسبان مسلح به منزل 
مدرس رفته ، پس از مضروب و مجروح كردن اهل خانه و زير كتك گرفتن 
ــتگير كردند و به قلعه خواف  شهيد مدرس وى را سر برهنه و بدون عبا دس

تبعيد نمودند.
آن شهيد واالمقام دوران تبعيد را على رغم اوضاع مشقت بار با روحى شاداب 

و قيافه اى ملكوتى سپرى كرد. 
ــارت در قلعه خواف به دنبال اجراى نقشه  آن فقيه فرزانه پس از 9 سال اس
ــمر گرديد و در حوالى غروب 27 رمضان 1356 قمرى  ــاه روانه كاش رضاش
مطابق با دهم آذر 1316 شمسى 3 جنايتكار و خبيث به نام هاى جهانسوزى، 
خلج و مستوفيان نزد مدرس آمده و چاى سمى را به اجبار به او دادند و چون 
ديدند از اثر سم خبرى نيست عمامه سيد را در حين نماز از سرش برداشته، 
ــاندند. مشهد اين  ــهادت رس برگردنش انداختند و آن فقيه بزرگوار را به ش
ــقان معرفت و شيفتگان حقيقت  فقيه فرزانه در شهر كاشمر زيارتگاه عاش

مى باشد.

ربع رشيدى

سيـد حسـن مـدرس 
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ــتركين و درآمد آبفا استان اصفهان در همايش  معاون خدمات مش
ــتركين كه در آبفاى لنجان برگزارشد  ــاى ادارات خدمات مش رؤس
گفت : درحال حاضر همه مناطق آبفا استان اصفهان آمادگى كامل 
ــورت غيرحضورى از  ــتركين به ص براى ارائه خدمات 22 گانه مش
طريق درگاه هاى پيشخوان دولت ، پرتال شركت و سامانه 122 را 

به تمام مشتركين دارد .
ــتركين پرداخت و  ــتفاده از ارتباط موبايلى با مش رضا رضايى به اس
ــه در قالب غيرحضورى  ــر از خدمات نوين ك اعالم نمود : يكى ديگ
USSD ــن ــتفاده از اپليكيش ــود اس ــى ش ــتركين ارائه م به مش

 (ارتباط موبايلى با مشتركين) است . بدين منظور تاكنون 94 درصد 
شماره هاى مشتركين در سطح استان جمع آورى شده است .

ــتركين و درآمد  وى به برگزارى اولين همايش ادارات خدمات مش
استان اشاره كرد و بيان داشت : 34 نفر از رؤساى مشتركين مناطق 
ــون چگونگى ــا تدابيرى همچ ــور يافتند ت ــان حض در آبفاى لنج

 راه اندازى درگاه هاى نوين ارائه خدمات غيرحضورى به مشتركين 
ــاره  ــامانه 122 اش ــه مى توان به س ــه در اين زمين ــود ك عنوان ش
ــرارى ارتباط با اين  ــى توانند با برق ــتركين م كرد به طورى كه مش
ــان بهره مند  ــتان اصفه ــورى آبفا اس ــامانه از خدمات غيرحض س
ــده اى نزديك  ــتركين در آين ــت : مش ــوند .رضايى اظهار داش ش
مى توانند با ارتباط با سامانه 122 شماره كنتور خود را اعالم نمايند 
ــتركين هر دوره  ــود اين درحاليست كه مش تا قبوض آنها صادر ش
نمى توانند شماره كنتور خود را به صورت غيرحضورى اعالم كنند 
بلكه بعضا  بنا به داليلى كه مشترك قادر به پاسخگويى به مأمورين 
كنتورخوان نباشد مى تواند در آن صورت اقدام به اعالم غيرحضورى 

شماره كنتور خود نمايند .
معاون خدمات مشتركين و درآمد آبفا استان اصفهان ارائه خدمات 
غيرحضورى به مشتركين را بسيار حائز اهميت خواند و خاطرنشان 
ساخت : استفاده از ظرفيت هاى دفاتر پيشخوان بسيار مؤثر در ارائه 
خدمات شركت آبفا به مشتركين به صورت غيرحضورى مى باشد و 
مشتركين مى توانند با بهره گيرى از ظرفيت هاى دفاتر پيشخوان از 

خدمات شركت آبفا استان اصفهان بهره مند شوند .
ــان ساخت :  رضايى بر كاهش مطالبات هم تأكيد نمود و خاطرنش

كاهش مطالبات در ماه هاى پايانى سال بايد محقق شود .
 بدين منظور بايد اخطاريه با الصاق به قبوض به مشتركين بدهكار 
ــاى بدهى و  ــر توزيع اخطاره ــود و نظارت دقيق ب تحويل داده ش
ــتور كار قرار گيرد .وى اعالم كرد : كشف انشعابات  پرمصرف در دس
غيرمجاز بايد با دقت دنبال شود و با متخلفين مطابق قانون برخورد 
ــايى  گردد و همه كنتورنويس ها هم بايد با فرم كامل و كارت شناس

اقدام به وظايف محوله نمايند .

 مدير كل مديريت بحران استاندارى اصفهان با بيان اينكه شناسايى 
ــور امرى مهم  است،گفت:  محورها و كمربندهاى زلزله خيز در كش
ــاز روى اين محورها  با شناسايى اين پديده مى توان از ساخت و س

جلوگيرى كرد.
ــرى زلزله كه  ــور سراس ــه فروش در هفدهمين مان ــور شيش منص
ــد ايران  ــان برگزار ش ــرا (س) اصفه ــتان دخترانه الزه در دبيرس
ــوان كرد و  ــور عن ــه خيز كش ــت زلزل ــور نخس را يكى از 10 كش
ــى در جامعه  ــاز آموزش ــه ني ــا توجه ب ــت: از اين رو ب ــار داش اظه
ــور زلزله  ــور مان ــر كش ــتم آذرماه در مدارس سراس ــاله هش هر س

برگزار مى شود.
ــطح آمادگى دانش آموزان در مقابل زلزله را از جمله  وى ارتقاى س
اهداف برگزارى مانور سراسرى مقابله با زلزله در مدارس عنوان كرد 
و افزود: دانش آموزان در اين دوره آموزشى مى آموزند كه در كمترين 

زمان ممكن خود و همراهان شان را از انواع آسيب ها دور كنند.
ــاره به اينكه  ــتاندارى اصفهان با اش ــران اس مديركل مديريت بح
ــر در اين  ــاى اخي ــران در زلزله ه ــردم اي ــاالى م ــى ب تلفات جان
ــا آگاهى هاى  ــس و ... به دليل ن ــم، رودبار، طب ــور به ويژه در ب كش
ــت، ابراز  ــات ايمنى بوده اس ــه اقدام ــبت ب عموم مردم جامعه نس
ــيم كه زلزله هيچ گاه خبر نمى كند  ــته باش داشت: بايد توجه داش
ــت  ــالمى ايران اين اس ــا و دولت جمهورى اس ــن وظيفه م بنابراي
ــاختمان ها  ــازى س ــتاى مقاوم س ــات الزم را در راس ــه اقدام ك

انجام دهند.
ــاى زلزله خيز در  ــايى محورها و كمربنده وى با بيان اينكه شناس
كشور امرى مهم  است، ادامه داد: با شناسايى اين پديده مى توان از
 ساخت و ساز روى اين محورها جلوگيرى كرد كه در نهايت منجر به 

كاهش خسارات مالى و جانى خواهد شد.
ماموريت توانمندسازى مهارت هاى اجتماعى به دانش آموزان

ــتان اصفهان  ــوزى اس ــازمان دانش آم ــرى، رييس س عباس زهي
ــراى هفدهمين  ــاره به اينكه در اج ــم با اش نيز در ادامه اين مراس
ــازمان هاى مختلفى وارد عمل  ــتان، ارگان ها و س مانور زلزله در اس
ــتان ماموريت  ــوزى اس ــازمان دانش آم ــت: س ــدند، اظهار داش ش
ــوزان را ــه دانش آم ــى ب ــاى اجتماع ــازى مهارت ه توانمندس

 بر عهده دارد.
ــران و ايجاد حوادث  وى نحوه برخورد و عكس العمل در هنگام بح
ــت و ادامه داد:  ــاى اجتماعى دانس ــن مهارت ه را يكى از مهم تري
ــت كه ممكن است  ــترين جمعيتى اس جمعيت دانش آموزى بيش
ــود كه در اين راستا با پناه گيرى  در حوادث مختلف دچار آسيب ش
ــار تلفات را  ــوان آم ــل زلزله مى ت ــوزان در مقاب ــع دانش آم به موق

كاهش داد.

در اولين همايش روساى مشتركين مناطق اعالم شد :

راه اندازى درگاه هاى نوين خدمات 
غيرحضورى به مشتركين

مدير كل مديريت بحران خواستار شد؛

لزوم جلوگيرى از ساخت و ساز
 بر روى كمربندهاى زلزله خيز

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

كارشناس آلودگى هوا در استان اصفهان گفت: سوخت غيراستاندارد خودروها يكى 
از داليل اصلى آلودگى هوا است.

ــتان اصفهان اظهار كرد: بخشى از  امير رحيمى با اشاره به داليل آلودگى هواى اس
آلودگى هاى محيط زيست خارج از اراده و مربوط به فصلى است كه در آن قرار داريم 

و پيك هاى دمايى كه باعث مى شود اين پديده رخ دهد.
وى با بيان اينكه آلودگى هوا در فصل زمستان افزايش مى يابد افزود: با تغيير فصل 
ــرايط آب و هوايى تغيير مى كند و باعث تشديد شدن آلودگى  ــدن هوا ش و سرد ش
هوا مى شود؛ يكى ديگر از عوامل آلودگى هوا افزايش حجم آالينده ها مانند آلودگى 

خودروها و كارخانه ها است.
ــگاه اصفهان گفت: در  ــت دانش ــكده محيط زيس مدير گروه آلودگى هواى پژوهش
ــده و پديده اينورژن رخ مى دهد؛ شهر  ــديد ش ــرد سال آلودگى هوا تش روزهاى س
اصفهان در منطقه اى قرار دارد كه محصور ميان كوه ها است و به ويژه شب ها وقتى 
ــى از بخارى منازل نيز باعث  هوا سرد مى شود آلودگى بيشتر شده و حتى دود ناش

تشديد آلودگى هوا مى شود.
وى اذعان داشت: تردد خودروها در ساعات نخستين روز آلودگى هوا را بيش از پيش 
ــده اجازه گرم شدن زمين توسط تابش  تشديد كرده كه اين آلودگى هاى توليد ش
خورشيد را نمى دهد و در نتيجه هواى اطراف زمين نمى تواند جابه جا شود و به سمت 

باال حركت كند كه اين يكى از عوامل اصلى وارونگى هواست.
ــر در آلودگى هوا بايد  ــالم آمار ميزان آالينده هاى موث رحيمى تاكيد كرد: براى اع
ــهيد منتظرى مازوت  ــبت به نوع آالينده قضاوت كرد چراكه وقتى نيروگاه ش نس
مى سوزاند، سهم آاليندگى so2 اين نيروگاه بسيار بيشتر از سهم آاليندگى خودروها 

است؛ بنابراين بايد درباره نوع آاليندگى و مدل آالينده بيشتر بررسى شود.
ــود بايد  ــخن به ميان آورده مى ش ــت: وقتى راجع به ذرات جامد س وى اظهارداش
ــى در مورد ــت اما وقت ــع اصلى آلودگى دانس ــا را مناب ــاكن و كارخانه ه عوامل س
ــت كه دقيقا خودروها مقصر   گاز مونواكسيد كربن حرف مى زنيم هيچ شكى نيس

ــود كه مثال 75 درصد آلودگى ها  ــفانه به صورت كلى گفته مى ش هستند اما متاس
ــت و 25 درصد آلودگى ها مربوط به صنايع است  مربوط به خودروهاى سوارى اس

بايد گفت كه اين طور آمار دادن ها غلط است.
مديرگروه آلودگى هواى پژوهشكده محيط زيست دانشگاه اصفهان با تاكيد بر اينكه 
بايد سهم تك تك آالينده ها در آلودگى هوا روشن شود عنوان كرد: خوشبختانه در 
اصفهان از سال گذشته با پيگيرى اداره محيط زيست و استاندارى اصفهان در مورد 
بنزين يورو 4 اقدامات خوبى انجام شد و خوشبختانه تعداد روزهاى پاك نسبت به 

سال هاى گذشته به مراتب بيشتر شده است.
وى تصريح كرد: تنها تمركز بر روى آلودگى خودروها مشكل آلودگى استان اصفهان 
ــتاندارد بودن نوع سوخت خودروهاى  را حل نمى كند و اصلى ترين مشكل غيراس
ــت؛ خودروهاى ايران حدود1/5 برابر خودروهاى آالينده جهان  ــور اس داخل كش
آلودگى ايجاد مى كنند و اگر صنعت خودروسازى ما خودروى با سوخت استاندارد 

توليد مى كرد حجم آلودگى ها نيز به طور خودكار 1/5 تا 2 برابر كاهش مى يافت.
ــد: نوع خودروها و مصرف باالى سوخت آنها از اصلى ترين عوامل  رحيمى يادآور ش
ــت؛ همچنين آمار خودروهاى تك سرنشين و ــتان اصفهان اس آلودگى هوا در اس
 دو سرنشين به شدت افزايش يافته و اين آمار در شهر اصفهان غيرقابل باور است كه 

اين موضوع بايد فرهنگ سازى شود.
ــوا فقط از طريق  ــكل آلودگى ه ــدن مش وى ادامه داد: مردم بايد بدانند كه حل ش
ارگان هاى دولتى ميسر نيست و بخشى از آن رعايت مسائل فرهنگ ترافيك است 
كه بايد ياد بگيريم تردد بيجا در شهر نداشته باشيم، به صورت تك سرنشين حركت 

نكنيم و سعى داشته باشيم از وسايل نقليه عمومى استفاده كنيم.
ــورهاى پيشرفته  ــتفاده از گاز طبيعى در ايران با اكثر كش ــت اس فرهنگ و سياس
ــتم هاى گرمايشى جهان برق است و  جهان متفاوت است چراكه منبع اصلى سيس
سيستم هاى چيلر فقط برق مصرف مى كنند نه گاز، بدين صورت كه با توليد برق از 

طريق گاز و سيستم هاى مركزى گرمايشى منازل مسكونى را گرم مى كنند.

كارشناس آلودگى هوا مطرح كرد:

آمار خودروهاى تك سرنشين در اصفهان غيرقابل باور است

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تاكيد بر اينكه متاسفانه 
ــتان اصفهان فعال عمل  ــور و اس انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده در كش
ــت از مصرف كننده ــه انتخابات انجمن حماي ــا توجه به اينك نمى كند، گفت: ب
ــرى ــى توانيم در انتخابات سراس ــد نم ــتانى در اصفهان برگزار نش  به طور اس

 نماينده اى داشته باشيم.
ــرف كنندگان اصفهان كه  ــرافيل احمديه در خصوص انجمن حمايت از مص اس
اعضاى جديد آن هنوز اعتبارنامه خود را دريافت نكرده اند، اظهار داشت: مدارك 
ــده كه بعد از اعالم نتيجه نهايى به  نامزدهاى انتخاب شده به تهران فرستاده ش
اصفهان ارسال مى شود. وى افزود: به طور قطع روند ارسال اعتبارنامه ها زياد طول 

نمى كشد و تا يك هفته آينده نتيجه آن مشخص خواهد شد.
ــتان اصفهان در خصوص انتخابات ــازمان صنعت، معدن و تجارت اس رييس س
ــده در 15 آذر ماه كه به  ــوق مصرف كنن ــى انجمن حمايت از حق  مجمع عموم
ــتن اعتبارنامه اعضاى اصفهانى، هيچ نماينده اى از استان نمى تواند  دليل نداش
ــت: با هماهنگى تهران تا آن زمان  در انتخابات كشورى شركت كنند، بيان داش
اعتبارنامه اعضا داده مى شود و نفرات خود را براى اين انتخابات معرفى خواهيم 
كرد.وى با بيان اينكه اعتبارنامه ها بايد در يك پروسه ادارى بررسى و تاييد شوند، 
ــت از مصرف كننده به طور  ــه اينكه انتخابات انجمن حماي تاكيد كرد: با توجه ب

استانى در اصفهان برگزار نشده نمى توانيم در انتخابات سراسرى كشور نماينده 
اى داشته باشيم اما مى توان سه نفر را براى راى دادن به مركز معرفى كنيم.

ــدن نفرات انتخاب شده انجمن حمايت  احمديه با اشاره به اينكه احتمال رد ش
ــت، تاكيد كرد: در حال حاضر 5 نفر به عنوان  از مصرف كننده بسيار ضعيف اس

نماينده انجمن حمايت از مصرف كننده در شهر اصفهان برگزيده شده اند.
ــده  ــور جداگانه برگزار ش ــه ط ــتان ها ب ــه انتخابات شهرس ــان اينك ــا بي وى ب
ــده چرا  ــتان هاى كوچك هنوز برگزار نش ــت، گفت: البته انتخابات شهرس اس
ــد انتخابات  ــر تاييد كردن ــت نامزدها را دي ــى صالحي ــتگاه هاى نظارت كه دس
ــتانى در ميان دوره برگزار شود.  ــت انتخابات اس ــد و قرار اس ــتان برگزار نش اس
ــان، انتخابات ــتان اصفه ــت، معدن و تجارت اس ــازمان صنع به گفته رييس س
 ميان دوره اى انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده در اصفهان همزمان با اعالم 

كشور برگزار خواهد شد.
ــتان، بيان داشت:  ــور و اس وى همچنين در خصوص جايگاه اين انجمن در كش

ــت در حالى كه بايد  ــور و استان اصفهان فعال نيس متاسفانه اين انجمن در كش
ــتاى حمايت از حقوق مصرف كننده  فعال تر از شرايط فعلى عمل كند و در راس

گام بردارد.
احمديه افزود: فردى كه به اين انجمن راه پيدا مى كند نبايد براى پرستيژ وارد اين 

مجموعه شود و بايد آنچه كه تعهد داده را انجام دهد.
ــت از حقوق مصرف كننده  ــر روى اين موضوع كه انجمن حماي وى گفت: بايد ب

نتوانسته تاكنون در كشور فعال باشد آسيب شناسى و بررسى دقيق تر كرد.
ــتان اصفهان، در دوره هاى  ــازمان صنعت، معدن و تجارت اس به گفته رييس س
ــخصى  ــته اعضاى انجمن حمايت از مصرف كننده در اصفهان انگيزه مش گذش
براى كار نداشتند اما در اين دوره انگيزه اعضا حتى در شهرستان اصفهان بيشتر 
از ديگر مناطق بود و شاهد تالش رقابتى آنها بوديم.وى افزود: اعضا مى توانند با 
ــتاى حمايت از حقوق  همكارى و هميارى يكديگر و با توجه به توان خود در راس

مصرف كننده گام بردارند.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

اصفهان نماينده اى در انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده كشور نخواهد داشت

اعزام ماموران اورژانس اصفهان 
به مرز مهران براى خدمت رسانى

اجتماع بزرگ عزاداران اربعين حسينى
 در اصفهان

چرخه تكرارى 
جمع آورى و رهايى متكديان

طرح ضربتى مبارزه با آلودگى 
شپش در مدارس اصفهان آغاز شد

ــتان اصفهان گفت: مراكز درمانى استان به همراه 10 نفر از  رييس فوريت هاى پزشكى اس
ماموران اورژانس و سه دستگاه آمبوالنسى كه به مرز مهران اعزام شدند آماده خدمت رسانى 

به زائران حسينى هستند.
ــاره به اينكه اكثر مراكز درمانى استان اصفهان داراى خدمات اورژانس   غفور راستين با اش
هستند، اظهار كرد: به طور ميانگين در 24 ساعت 5 هزار تماس امداد خواهى با مركز 115 
استان داريم كه 10 تا 15 درصد آنها منجر به مأموريت و اعزام نيرو مى شود و 85 تا 90 باقى 

به صورت تلفنى حل مى شود.
وى در خصوص 15 درصد مورد اورژانسى كه منجر به اعزام اورژانس مى شود، افزود: حدود 
ــه بعضا هم به حوادث  ــت ك 30ـ  40 درصد از امدادخواهى ها به علت حوادث ترافيكى اس
ــوادث امدادخواهى غيرخانگى مربوط  ــهرى بر مى گردد و باقى آن به ح ترافيكى درون ش

مى شود.
رييس فوريت هاى پزشكى استان اصفهان، در خصوص مدت زمان اعزام اورژانس از لحظه 
ــهرها است، نزديك ترين مركز به  تماس، بيان كرد: در مواردى كه خدمات اورژانس در ش
محل امدادخواهى اعزام مى شود كه در 80 درصد موارد زمان آن 8 دقيقه است و در مواردى 
ــيدن اورژانس به محل 15  كه حوادث جاده اى است در 80 درصد حوادث مدت زمان رس

دقيقه است.
ــت: تمام  ــان داش ــن، اذع ــس در اربعي ــانى اورژان ــه خدمات رس ــاره برنام ــتين درب راس
ــانى به  ــاده خدمت رس ــورت كامل آم ــتان به ص ــگاه 115 اس ــتان ها و 112 پاي بيمارس
ــتگاه  ــه دس ــر از ماموران اورژانس به همراه س ــه بر آن 10 نف ــتند و اضاف اين عزيزان هس
ــران اعزام  ــرز مه ــينى به م ــران حس ــى به زائ ــات درمان ــه خدم ــراى ارائ ــس ب آمبوالن

شدند.
 DMAT ــتان، تاكيد كرد: مركز وى ضمن اعالم آمادگى 100 درصد اورژانس هوايى اس
(سيستم اضطرارى اورژانس) استان اصفهان آمادگى كامل براى خدمت رسانى به مردم را 

دارد و در صورت لزوم و رخ دادن اتفاقى در مرز، آنها به محل حادثه اعزام خواهد كرد.
رييس مركز فوريت هاى پزشكى اصفهان، از آموزش هزار داوطلب مردمى براى اربعين خبر 
داد و اضافه كرد: اين داوطلبان كه از مردم هستند آموزش هاى اوليه را براى خدمت رسانى 
به زائرين عتبات عاليات گذرانده اند و كيفى به همراه داروهاى مورد نياز در اختيار آنها قرار 

گرفته است.

مديركل تبليغات اسالمى اصفهان از برگزارى اجتماع بزرگ عزاداران اربعين حسينى 
در ميدان امام على(ع)اصفهان خبر داد.

ــم اربعين  ــتاد هماهنگى مراس ــه س ــت اهللا اروجى در جلس ــالم رحم  حجت االس
ــليت ايام ماه صفر گفت: دهه آخر ماه صفر اوج ذكر مصائب آل  ــينى ضمن تس حس
ــت، بتوانيم انجام وظيفه  ــت و اميدواريم آنچنان كه زيبنده اهل بيت(ع) اس اهللا اس

نماييم.
وى با بيان اينكه بهترين و برترين كار تعظيم شعائر الهى است كه اين خود به فرموده 
ــيارى از موارد جلوه مراسم  ــت، افزود: در بس قرآن كريم از مصاديق تقواى قلب اس
ــوان گفت برگزارى يك  ــود و مى ت مذهبى باعث تحت تأثيرقرار گرفتن افراد مى ش
مراسم مذهبى و اثربخشى آن در نفوس آحاد جامعه، به اندازه چندين كالس اخالق 

است.
حجت االسالم اروجى به حادثه منا اشاره كرد و گفت: امت اسالمى و جامعه بشريت 
در حادثه منا مصيبت زده شد، چرا كه يكى از شعائر عظيم الهى و جلوه هاى زيباى 
ــت و در جريان اين حادثه زيبايى اين آئين عبادى مخدوش  اسالم، مناسك حج اس

گرديد.
ــخنان خود برگزارى مراسم  ــتان اصفهان در ادامه س مديركل تبليغات اسالمى اس
اربعين حسينى در ميدان امام على(ع) اصفهان را حركتى ارزشمند برشمرد و گفت: 
با همدلى و تواضع، كارى كنيم تا آسيب اين مراسم به حداقل برسد و از طرف ديگر 

عظمت و شكوه آن باال برود.
وى در پايان اظهار داشت: بايد با صفا و صدقى كه در بين هيئات مذهبى وجود دارد، 

و با برنامه ريزى هوشمندانه از بروز اختالف و پراكندگى جلوگيرى كرد.
ــنبه 11 آذرماه همراه با سخنرانى  ــينى چهارش اجتماع بزرگ عزاداران اربعين حس
حجت االسالم مهدى گرجى استاد حوزه و دانشگاه، مداحى مداحان اهل بيت(ع) و 

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در ميدان امام على(ع) اصفهان برگزار مى شود.
اين مراسم متمركز به صورت زنده از شبكه هاى ملى و صدا و سيماى مركز اصفهان 

پخش مى شود.

ــهردارى اصفهان  ــهرى ش ــگيرى و رفع تخلفات ش مدير پيش
ــن مديريت  ــى از معضالت اصلى اي ــال حاضر يك گفت: در ح
ــطح شهر  چرخه تكرارى جمع آورى و رهايى متكديان در س

است.
ــتيم كه  ــاهد هس ــفانه ش   مجتبى كاظمى اظهار كرد: متاس
ــهردارى جمع آورى مى شوند ولى بعد  ــوى ش متكديانى از س
ــغول به تكدى گرى  ــاعت دوباره در سطح شهر مش از چند س
هستند چرا كه اقدامات بازتوانى و حل ريشه اى اين معضل به 

نحو شايسته انجام نمى شود.
وى با اشاره به اينكه تكدى گرى بر اساس قانون جرم محسوب 
مى شود، ادامه داد: در صورتى كه شهروندان كمكى به متكديان 
نكنند به طور حتم معضل تكدى گرى در اصفهان از بين خواهد 

رفت.
ــه به اين افراد  ــهروندان انتظار داريم ك وى تاكيد كرد: ما از ش
كمك نكنند و چنانچه قصد كمك به نيازمندان واقعى را دارند، 
كمك هاى خود را به مراكز خيريه و يا كميته امداد ارائه كنند.

مدير پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان افزود: 
ــود كه متكديان با ترفندهاى خاص و با  گاهى مشاهده مى ش
ــا وارد مكان هاى پرترددى  تغيير مكان، از ميادين و چهاراه ه
همچون مطب پزشكان شده و اقدام به تكدى گرى مى كنند، 
اما به محض اطالع ماموران اين مديريت، جمع آورى خواهند 

شد.
ــبت به ساير كالنشهرها در  كاظمى اظهار داشت: اصفهان نس
ــيار موفق  رابطه با جمع آورى متكديان و كودكان خيابانى بس
عمل كرده است به طورى كه اكنون اصفهان يكى از شهرهاى 

ناامن براى فعاليت متكديان به شمار مى رود.

ــا توجه به  ــماره 2 اصفهان گفت: ب ــت ش  مدير مركز بهداش
ــوزان، طرح  ــپش در دانش آم گزارش مواردى از آلودگى ش
ــس در مدارس ــايى پديكلوزي ــى و شناس ــى بيمارياب ضربت

 تحت پوشش اين مركز از اين هفته آغاز شد.
ــت: آلودگى به  ــر اظهار داش ــالم اين خب ــهرابى با اع آيت س
ــس مى گويند.وى بيان  ــپش در دانش آموزان را پديكلوزي ش
داشت: با توجه به گزارش مواردى از آلودگى پديكلوزيس در 
دانش آموزان، طرح ضربت بيماريابى و شناسايى پديكلوزيس 
در مدارس تحت پوشش اين مركز از اين هفته آغاز شد.مدير 
ــماره 2 اصفهان گفت: كميته هماهنگى و  مركز بهداشت ش
ــان  توجيهى طرح بيماريابى پديكلوزيس با حضور كارشناس
سالمت و پيشگيرى نواحى يك، سه و پنج آموزش و پرورش 
و مسووالن و كارشناسان ستادى واحدهاى سالمت مدارس، 
مبارزه با بيمارى ها، آموزش سالمت و بهداشت محيط برگزار 

شد.
ــان و تعداد كل  ــارى از مبتالي ــن كميته آم وى گفت: در اي
ــى و  ــارى، بررس ــود بيم ــوارد ع ــوزان و م ــش آم دان
ــد واكاوى  ــان و فرآين ــگيرى، درم ــاى پيش راهكاره
ــورت  ــه ص ــال ب ــوز مبت ــش آم ــورد دان ــك م ــل ي كام
ــرار  ــى ق ــث و بررس ــورد بح ــنجى آن م ــه و زمان س نمون

گرفت.
سهرابى ادامه داد: اين طرح با اولويت مدارس پيش دبستانى، 
ــطه دوم با همكارى دو ارگان  ابتدايى، متوسطه اول و متوس
ــود تا پس از بررسى آمار دقيق،  تا 10 روز آينده انجام مى ش
ــط تيم متشكل از  ــى) آن نيز توس ــبب شناس اتيولوژى (س

كارشناسان خبره انجام گيرد.
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ــت هاى ليگ برتر  ــپوليس براى تيم فصل دوم رقاب ــرمربى تيم فوتبال پرس  س
برنامه هاى ويژه اى را در نظر گرفته است.

ــور دارد و در اكثر مواقع با  ــك پرونده قط ــه اينكه برانكو ايوانكوويچ ي ــه ب باتوج
رياضيات تصميم مى گيرد، با نزديكى به پنجره نقل و انتقاالت زمستانى و روياى 
ــتش باز تر  قهرمانى، مطمئنا تالش زيادى خواهد كرد تا براى نيم فصل دوم دس
ــپوليس  ــد و بهتر بتواند تيمش را كوچ كند.در واقع بايد تاكيد كرد در پرس باش
ــتند كه نتوانسته اند  ــانى در معرض تهديد به اخراج يا فروش و معاوضه هس كس
ــپوليس بازى زيادى انجام دهند. حاال آن دقايق حضور و  در تركيب اصلى پرس
تاثيرگذارى بازيكنان جلوى چشم برانكو است. بايد ديد باشگاه چقدر مى تواند در 
تقويت تيم به برانكو  كمك كند و چقدر مى تواند جلوى دالل هايى كه مى كوشند 

به برانكو نزديك شوند را بگيرد و به مربى تيم خود آرامش بدهد؟
ــتند: بابك حاتمى، على  ــه ميدان رفته اند از اين قرار هس ــى كه كمتر ب بازيكنان
ــد ديد چند بازيكن در پنجره  ــى، على عليپور، مايكل اومانا، ماريچ و ...باي فاطم
ــتانى پرسپوليس تعويض مى شوند و اصالتا تغيير زيادى صورت مى گيرد يا  زمس
ــور از 10 آذر تا 7 دى  ــان نقل  و انتقاالت نيم  فصل ليگ برتر فوتبال كش نه؟زم
تعيين شده و باشگاه  هاى ليگ برترى براى نقل  و انتقاالت نيم  فصل دوم در اين 

بازه زمانى فرصت خواهند داشت.

ــول دوران  ــتقالل تهران كه در ط ــابق تيم فوتبال اس ــم هافبك س ــرار جاس  ك
ــيه هاى زيادى را براى فوتبال  ــازى حاش حضورش در اين تيم و البته تراكتورس

ايران به وجود آورد و هميشه خبرساز بود به تيم نفت الوسط عراق پيوست.
ــگاه استقالل تهران ــمى قرارداد كرار جاسم با باش ــخ رس ــاعاتى از فس هنوز س
نگذشته بود كه اين بازيكن قراردادش را با تيم نفت الوسط عراق امضا كرد. اين 
ــت كه كرار جاسم اعالم كرده بود از باشگاه هاى ايرانى هم پيشنهاد  در حالى اس
دارد و احتمال دارد به كارش در ايران ادامه بدهد.فراس بحرالعلوم مدير باشگاه 
ــفر كند تا در  ــت كرار به اربيل س ــط با اعالم اين خبر، گفت: قرار اس نفت الوس
تمرينات تيم حضور يابد. با جذب كرار، تيم ما كامل شده است و آماده رقابت در 

ليگ عراق و AFC كاپ هستيم.
كرارجاسم كه چند سال در تيم هاى ايرانى بازى كرد دو سال اخير را با پيراهن 
ــتقالل سپرى كرد اما در اين مدت با بداخالقى و ايجاد حاشيه، جنجال هاى  اس
ــوى كميته انضباطى فدراسيون  زيادى را ايجاد كرد. وى در چندين مرحله از س
ــووالن  ــد.پس از جدايى اين بازيكن عراقى، مس ــال با محروميت مواجه ش فوتب

باشگاه استقالل به دنبال پيدا كردن جانشين اين بازيكن هستند.

گروه تروريستى داعش در ادامه احكام عجيب و غريب خود اعالم كرد پوشيدن 
ــالق است. گروه  ــگاه هاى فوتبال اروپا حرام و مجازات آن 80 ضربه ش لباس باش
ــيدن  پيراهن  ــى جديد طرفداران فوتبال را از پوش ــتى داعش در اقدام تروريس
باشگاه هاى بزرگ فوتبال جهان از جمله منچستر يونايتد، بارسلونا، رئال مادريد 
و ميالن منع كرد و آن را حرام خوانده و اعالم كرد مجازات متخلفان اعم از زن 

و مرد 80 ضربه شالق است.
ــورهايى در استان رقه سوريه، ساكنان منطقه را از ارتكاب  داعش با پخش بروش
ــت.همچنين اين گروه افراطى پوشيدن لباس هايى كه بر  اين جرائم بر حذر داش
ــيحى مثل صليب، انجيل و يا كشيش و ديگر شعارها  روى آنها اصطالحات مس

نوشته شده را ممنوع اعالم كرد.

به دنبال تحريم تركيه در بازار روسيه، باشگاه هاى روسى از خريد بازيكنان تركيه 
ــدند. تنش هاى سياسى جديد دو كشور روسيه و تركيه به عرصه فوتبال  منع ش
هم كشيده شد و با دستور دولت روسيه، بازيكنان تركيه امكان راه يابى به ليگ 
فوتبال روسيه را در نقل و انتقاالت زمستانى از دست دادند. در حالى كه دولت 
ــاقط كردن يك هواپيماى جنگى روسى در مرز سوريه  ــد از س تركيه حاضر نش
ــى جان خود را از دست  عذرخواهى كند و در نتيجه اين حادثه يك خلبان روس
ــت پوتين تحريم هاى اقتصادى عليه تركيه را اعمال كرد. اين تحريم ها  داد، دول

اكنون به سرعت گسترش پيدا كرده و به عرصه فوتبال نيز كشيده شده است.
به دنبال اين تحريم هاى اقتصادى، ويتالى موتكو، وزير ورزش روسيه اعالم كرد 
با توجه به در پيش بودن نقل و انتقاالت زمستانى، به خدمت گرفتن بازيكنانى 
از تركيه امكان پذير نخواهد بود. در عين حال اين تصميم شامل حال بازيكنان 
ــود و آن دسته از بازيكنان تركيه كه اكنون در حال بازى در ليگ  حاضر نمى ش

روسيه هستند، مى توانند به كارشان ادامه دهند.

فكرهاى برانكو در پنجره زمستانى

بازيكن جنجال ساز استقالل به
 تيم فوتبال نفت پيوست

پوشيدن لباس باشگاه هاى بزرگ
 فوتبال جهان حرام است

منع باشگاه هاى روسى از خريد 
فوتباليست هاى تركيه اى

كريم انصارى فرد در بازى اخير تيمش هر دو گل پانيونيوس را به ثمر رساند 
تا تيمش به يك پيروزى شيرين دست يابد. 

كريم كه از درخشش در ليگ يونان خوشحال است در صفحه اجتماعى اش 
نوشت: «خدايا شكرت».

لنز دوربين

واكنش كريم به گلزنى در يونان

ــرمربى تيم فوتبال سپاهان مى گويد هميشه و در  س
ــورت گرفته  ــف از برانكو ايوانكوويچ مش موارد مختل

است.
ــپاهان در گفت و گويى  ــرمربى س ــتيماچ س ايگور اس
ــائل مختلفى از جمله  ــنا، درباره مس ــاوت با ايس متف
ــوس  ــچ، كارل ــالو بالژوي ــچ، ميرس ــو ايوانكووي برانك
ــتقالل تهران و داربى اصفهان صحبت  كى روش، اس

كرد كه مصاحبه او را در زير مى خوانيد.
هميشه از برانكو مشورت مى گيرم

ــپاهان در واكنش به اين كه برانكو گفته  سرمربى س
استيماچ شاگردش بوده است، تاكيد كرد: سال هاست 
ــتم و برانكو يكى از مربيان بزرگ  با او در ارتباط هس

فو تبا ل كرواسى است. 
ــت. هميشه و در  برانكو از مربيان موفق فوتبال ماس
ــاى ايوانكوويچ صحبت كرده  و از  موارد مختلف با آق
ــم كه با او ارتباط  ــورت گرفته  و افتخار مى كن او مش

دوستانه دارم. 
خوشحالم در زمانى در فو تبا ل ايران هستم كه برانكو 
ــور دارد. اميدوارم در  ــم در ايران حض ــچ ه ايوانكووي
ادامه ليگ ايران تيم من و تيم برانكو ر قا بت جانانه اى 
ــن پيروزى و  ــند، هر چند كه آرزوى م ــته باش داش

موفقيت سپاهان است. 
ــت دارم در ادامه ليگ از ر قا بت با مربى بزرگى  دوس

مانند برانكو ايوانكوويچ لذت ببرم.
بالژويچ افتخار فوتبال كرواسى است

ــالو بالژويچ نيز گفت: بالژويچ يكى از  او درباره ميرس
ــى است و همه مردم احترام  افتخارات فو تبا ل كرواس

زيادى براى او قائل هستند. 
ــت آورده از  ــى به دس ــى كه او براى كرواس افتخارات
ــت. زمانى هم كه  ارزش بااليى براى ما برخوردار اس
ــى بودم نتايج بالژويچ و برانكو را پيگيرى  در كرواس
ــحال مى شدم زمانى كه هموطنان  مى كردم و خوش
ــيون  ــخ اعتماد مردم و فدراس ــورى پاس من در كش
ــچ و برانكو از  ــور را مى دهند. بالژوي ــا ل آن كش فو تب
جمله افرادى بودند كه توانسته اند در خارج از فو تبا ل 

كرواسى موفق عمل كنند.
آمار و ارقام مى گويد سـپاهان بزرگ تر از 

استقالل است
ــوال كه استقاللى ها  ــخ به اين س ــتيماچ در پاس اس
معتقدند او به دليل اين كه در ابتداى فصل نتوانسته 
ــر افتخارترى  ــپاهان را تيمى پ ــه اين تيم بيايد س ب
ــته است، گفت:  ــبت به استقالل دانس و بزرگ تر نس

بزرگى سپاهان به خاطر صحبت هاى من نيست.
ــپاهان  ــخص مى كند. س ــام مش ــار و ارق ــن را آم  اي
ــيار بيشترى نسبت به هر تيم ديگرى و  افتخارات بس
ــبت به استقالل در ليگ برتر دارد. سپاهان  حتى نس
جام هاى بيشترى را به دست آورده است و نيازى به 

تعريف و تمجيد من ندارد. 

ــت  ــاى ديگر هم قهرمانى هايى را به دس البته تيم ه
آورده اند و قابل احترام هستند. هدايت سپاهان يكى 
ــت و به آن افتخار  از نكته هاى مثبت كارنامه من اس

مى كنم.
كارنامـه كى روش تاثير زيـادى در موفقت 

تيم ملى ايران داشته است
استيماچ با ابراز اميدوارى از دعوت بازيكنان ديگرى 
از سپاهان در اردوهاى آينده تيم  ملى فو تبا ل افزود: 
ــت،  ــاخته اس به كارلوس كى روش بابت تيمى كه س

تبريك مى گويم.
ــتعدترين و بهترين تيم هاى  ــى از مس ــن تيم يك  اي

ــر ايران  ــال اخي ــد س چن
جوان  بازيكنان  و  است 

در  را  ــده دارى  آين و 
ــود  ــار دارد. خ اختي
هم  شخص كى روش 
ــه اى كه در  با كارنام
ــته  اختيار دارد توانس

در  ــزايى  س به  ــر  تاثي
ــر  اخي ــاى  موفقيت ه

ــته ــى ايران داش ــم  مل تي
ــد. او زحمات زيادى   باش
ــيده و  براى تيم  ملى كش

آرزوى قلبى من ضمن 
ــراى تيم  ب ــت  موفقي

ــت كه  اين اس  ملى 
با بازى هايى كه از 

مى بيند  سپاهان 
بازيكنان 

از  را  بيشترى 
به  ــان  تيم م
ــى  ــم  مل تي
دعوت كند.

كيفيـت بد 
چمن فوالدشـهر من را 

عصبى كرد
وضعيت  درباره  ــتيماچ  اس
ابراز  ــا  ب ــهر  فوالدش چمن 
ــرد: در  ــى، اظها ر ك ناراحت
ــت و ذوب  ــازى مقابل نف ب
ــهر  فوالدش بد  ــن  آهن چم
ــد و  ــى من ش ــث ناراحت باع
ــان مختلف من  ــد زم در چن
ــرد، چرا كه باعث  را عصبى ك

مى شد توپ حالت غير طبيعى 
به خود بگيرد و بازى بازيكن را 

به هم بريزد.

ــدگاه مثبتى به اين چمن ندارم و اميدوارم   اصال دي
ــده اين چمن بهتر شود.  كه هر  چه  ز و د تر هر طور ش
ــت دهند تا  ــگاه بايد دست به دس ــووالن ورزش مس

وضعيت چمن بهتر شود.
مهدى شـريفى يكـى از جواهرهـاى تيم 

است
ــريفى كه  ــپاهان مهدى ش او درباره بازيكن جوان س
چند هفته اى است از شرايط ايده آلش به دور مانده، 
ــان كرد: مهدى شريفى يكى از جواهرهاى  خاطر  نش
ــت. او  ــاير جواهرهاى تيمم اس ــپاهان در كنار س س
ــگاه به  ــت و از آكادمى باش ــن آينده دارى اس بازيك
ــپاهان توانسته  ــده است. س فو تبا ل ايران معرفى ش
ــاال بياورد كه  ــى را از  آكادمى خود ب ــان خوب بازيكن

مهدى شريفى يكى از آنها است. 
ــتم  ــاس اطالعاتى كه داش ــال ها و بر اس ــن س در اي
ــوده و در دوران  ــق ب ــيار موف ــپاهان بس آكادمى س
ــا ل ايران  ــه فو تب ــى را ب ــان خوب ــم بازيكن ــن ه م

معرفى خواهد كرد.
مقابل گسـترش فـوالد اعتمـاد به 

نفس نداشتيم
ــت متوالى  ــاره دومين شكس او درب
ــر و جام  ــپاهان در ليگ برت س
ــى تصريح كرد: بازى  حذف
هيجان انگيزى و جالبى 
ــم اما  ــاهد بودي را ش
نتيجه باب ميل ما 

نبود.
 

ــى تمركز كافى را  ــه در دقايق ابتداي ــه خاطر اينك ب
ــت گل موقعيت ــد از درياف ــم. بع ــتيم، باختي نداش
ايجاد كرديم ولى در زدن ضربات آخر بى دقت بوديم. 
ــت و بايد بيشتر  ــپاهان فعلى تيم ايده آل من نيس س

تالش كنيم.
بازيكنانم با عشق براى تيم شان بازى مى كنند
ــته  ــت هفته  گذش ــپاهان درباره شكس ــرمربى س س
ــانى كه بازى  مقابل ذوب آهن، اظها ر كرد: همه كس
ــد از عملكرد ما  ــگاه ديدن ــون يا از ورزش را از تلويزي
ــن فو تبا لى زيبا  ــتند. اين بازى يك جش رضايت داش
بود. موقعيت هاى زيادى در اين بازى به وجود آمد و 
درخور نام شهرآورد اصفهان بود. از همه اتفاقات بازى 
رضايت دارم و خوشحالم به جز نتيجه  كه باب ميل ما
 نبود. به مبارزه و جنگندگى بازيكنانم درود مى فرستم.
ــه  كرد : پس از اين كه در 90 دقيقه به نتيجه   او ا ضاف
ــد كه با يك  ــيديم بازى وارد وقت هاى اضافه ش نرس
ــار كمتر 120 دقيقه جانانه بازى كرديم به گونه اى  ي
ــت  ــى بازى را از ابتدا نمى ديد نمى دانس كه اگر كس
ــم. بازيكنان ما با همه وجود و  ــا يك يار كمتر داري م
ــبت به تيم شان داشتند جاى بازيكن عشقى كه نس
ــارى آورديم  ــد. اما ما بدبي ــده را پر كردن ــراج ش اخ
ــد، در  ــيده ش در نهايت بازى به ضربات پنا لتى  كش
ــفانه در آنجا از جام  ــن ضربات ناكام بوديم و متاس اي
ــپاهان تاكيد كرد:  ــرمربى س ــى كرديم.س خداحافظ
ــحال كرد،  نكته اى كه بيش از همه چيز من را خوش
ــت تيم ــاگران پس از شكس ــويق بى امان تماش تش
ــان مى دهد كه از بازى ما راضى بودند و   بود. اين نش

اين بازى در خور شان هو اد ا ران سپاهان بود.
امكانـات و تجهيـزات سـپاهان در خـور 

تحسين است
ــخت افزار  ــاره امكانات و س ــپاهان درب ــرمربى س س
ــد قرارداد با  ــت: زمانى كه براى عق ــگاه، گف اين باش
ــودم بازديدى را از كمپ  ــپاهان به اصفهان آمده ب س
ــپاهان خوب و  ــگاه انجام دادم. تجهيزات س اين باش
ــين است. كمپ فردوس براى  تمرينات  در خور تحس
ــا و جايگاه هاى موجود  ــت. زمين ه ــب اس مان مناس
استاندارد هستند و خوشحال هستم كه سپاهان اين 

امكانات را براى تيم هايش فراهم كرده است.
ــهر است كه   نارضايتى من فقط از چمن بد فوالدش

امكان ارائه يك بازى تاكتيكى را به ما نمى دهد.
محرم نويدكيا قوت قلبى براى تيم ماست

ــپاهان اصفهان در رابطه با  ــرمربى تيم فوتبال س س
ــينى محرم نويدكيا در دوبازى اخير اين  نيمكت نش
تيم، گفت: نويدكيا بزرگ تيم است و حتى اگر روى 
ــى مى كند و قوت  ــراى تيم بزرگ ــيند ب نيمكت بنش
ــد از او ــر موقع كه نياز باش ــت. ه ــى براى ما اس قلب

استفاده خواهم كرد. 

ــت سر  ــپاهان در ديدار رودرروى اين دو تيم روز متفاوتى را پش ــترش فوالد و س كاپيتان هاى گس
گذاشتند.

مرتضى اسدى و هادى عقيلى كه اولى در حوالى 37 سالگى است و دومى در آستانه 
35 سالگى از باتجربه ترين بازيكنان ليگ برتر به حساب مى آيند كه هر دو در پست 

دفاع ميانى بازى مى كنند و سابقه بازى در تيم ملى را هم دارند.
ــپاهان اما ديروز روز متفاوتى داشتند. برخالف  كاپيتان هاى گسترش فوالد و س
ــدى كه به همراه محمد نصرتى و ديگر اركان دفاعى گسترش فوالد  مرتضى اس
موفق به بسته نگه داشتن دروازه اين تيم شد، هادى عقيلى در كنار عبداهللا كرمى 
ــپاهان  ــل على كريمى روز خوبى را در قلب خط دفاعى س و در غياب هافبكى مث

پشت سر نگذاشت.
عقيلى كه مثل اكثر ديدارهاى اين فصل سپاهان در غياب محرم نويدكيا بازوبند 
كاپيتانى را به بازو بسته بود درست مثل سپاهان در اين فصل از روزهاى اوج خود 

فاصله گرفته و با اشتباهات گاه و بى گاهش نشان چندانى از آن مدافع مستحكم سال هاى گذشته
 ندارد.

كاپيتان پيشين تيم ملى فوتسال ايران و بهترين گلزن جهان عنوان بهترين بازيكن سال 
ــات دريايى از ايران كه  ــيا را به خود اختصاص داد. همچنين تيم فوتسال تاسيس قاره آس

قهرمان آسيا شده بود بهترين تيم قاره كهن شد.
ــمى كه در دهلى نو هند  ــنبه در مراس ــال فوتبال 2015 آسيا عصر يكش برترين هاى س
ــيان، رييس فدراسيون فوتبال ايران و برگزار شد معرفى شدند. در اين مراسم على كفاش

نايب رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا حضور داشت.
على اصغرحسن زاده و وحيد شمسايى به عنوان نامزدهاى بهترين بازيكن و تيم فوتسال 
ــتند كه شمسايى و  ــال حضور داش ــات دريايى به عنوان نامزد بهترين تيم فوتس تاسيس
تاسيسات عنوان بهترين ها را به خود اختصاص دادند. شمسايى در شرايطى به اين عنوان 

رسيد كه 40 سال سن دارد و سرمربى تيم تاسيسات دريايى نيز هست.
در ابتداى اين مراسم «پرافول پتل» رييس فدراسيون فوتبال هند در خصوص پيشرفت 

فوتبال در اين كشور و برنامه هاى آينده فدراسيون تحت رياستش صحبت كرد.
در ادامه «شيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفه» كه رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا را برعهده دارد گزارشى 

از وضعيت فوتبال در قاره كهن و شرايط توسعه و پيشرفت اين رشته را تشريح كرد.

روز متفاوت دو كاپيتان  بازيكن 40 ساله ايران بهترين آسيا شد

تيم ملى ايران داشته است
استيماچ با ابراز اميدوارى از دعوت بازيكنان ديگرى 
از سپاهان در اردوهاى آينده تيم  ملى فو تبا ل افزود: 
ــت،  ــاخته اس به كارلوس كى روش بابت تيمى كه س

تبريك مى گويم.
ــتعدترين و بهترين تيم هاى  ــى از مس ــن تيم يك  اي

ــر ايران  ــال اخي ــد س چن
جوان  بازيكنان  و  است 

در  را  ــده دارى  آين و 
ــود  ــار دارد. خ اختي
هم  شخص كى روش 
ــه اى كه در  با كارنام
ــته  اختيار دارد توانس

در  ــزايى  س به  ــر  تاثي
ــر  اخي ــاى  موفقيت ه

ــته ــى ايران داش ــم  مل تي
ــد. او زحمات زيادى   باش
ــيده و  براى تيم  ملى كش

آرزوى قلبى من ضمن 
ــراى تيم  ب ــت  موفقي

ــت كه  اين اس  ملى 
با بازى هايى كه از 

مى بيند  سپاهان 
بازيكنان 

از  را  بيشترى 
به  ــان  تيم م
ــى  ــم  مل تي
دعوت كند.

كيفيـت بد 
چمن فوالدشـهر من را 

عصبى كرد
وضعيت  درباره  ــتيماچ  اس
ابراز  ــا  ب ــهر  فوالدش چمن 
ــرد: در  ــى، اظها ر ك ناراحت
ــت و ذوب  ــازى مقابل نف ب
ــهر  فوالدش بد  ــن  آهن چم
ــد و  ــى من ش ــث ناراحت باع
ــان مختلف من  ــد زم در چن
ــرد، چرا كه باعث  را عصبى ك

مى شد توپ حالت غير طبيعى 
به خود بگيرد و بازى بازيكن را 

به هم بريزد.

است
ــريفى كه  ــپاهان مهدى ش او درباره بازيكن جوان س
چند هفته اى است از شرايط ايده آلش به دور مانده، 
ــان كرد: مهدى شريفى يكى از جواهرهاى  خاطر  نش
ــت. او  ــاير جواهرهاى تيمم اس ــپاهان در كنار س س
ــگاه به  ــت و از آكادمى باش ــن آينده دارى اس بازيك
ــپاهان توانسته  ــده است. س فو تبا ل ايران معرفى ش
ــاال بياورد كه  ــى را از  آكادمى خود ب ــان خوب بازيكن

مهدى شريفى يكى از آنها است. 
ــتم  ــاس اطالعاتى كه داش ــال ها و بر اس ــن س در اي
ــوده و در دوران  ــق ب ــيار موف ــپاهان بس آكادمى س
ــا ل ايران  ــه فو تب ــى را ب ــان خوب ــم بازيكن ــن ه م

معرفى خواهد كرد.
مقابل گسـترش فـوالد اعتمـاد به 

نفس نداشتيم
ــت متوالى  ــاره دومين شكس او درب
ــر و جام  ــپاهان در ليگ برت س
ــى تصريح كرد: بازى  حذف
هيجان انگيزى و جالبى 
ــم اما  ــاهد بودي را ش
نتيجه باب ميل ما 

نبود.

ــان تالش  ــس از پاي ــى ايران پ ــتى فرنگ ــى كش ــم مل ــرمربى تي  س
ــن هدف من  ــت: مهم تري ــو گف ــزرگ باك ــزه ب ــاگردانش در جاي ش
ــت  ــه به آن دس ــود ك ــى كاران ب ــى فرنگ ــرد فن ــنجيدن عملك س

يافتم.
ــى فرنگى كاران جزو  ــنجش عيار و تواناي ــد بنا با بيان اينكه س محم
ــت: مسابقات جايزه بزرگ باكو براى  اهداف اصلى او بوده اظهار داش
ــت و همين امر باعث  ــى ها از اهميت فراوانى برخوردار اس آذربايجان
ــان و المپيك از  ــوان داران جه ــالوه بر مدعيان و عن ــده بود تا ع ش
ــوان در اين تورنمنت  ــم ميزبان هم با تمام ت ــورهاى مختلف، تي كش
ــاله باعث شده بود تا سطح  ــركت كند.وى تصريح كرد: همين مس ش
رقابت ها از نظر كمى و كيفى بسيار باال باشد و كار براى كسب مدال 

بسيار سخت شود.
بنا نتايج اين تورنمنت را در المپيكى شدن هيچ كدام از فرنگى كاران 
موثر نخواند و گفت: برد و باخت در اين رقابت ها به اين معنا نيست 
ــود را تثبيت  ــت بخوابند و جايگاه خ ــدال آوران در باد موفقي ــه م ك

شده بدانند و ناكامان همه را چيز را تمام شده ببينند. 
ــير رسيدن به دوبنده تيم ملى در المپيك برزيل مسير پر فراز و  مس
ــت كه مراحل مختلفى دارد و هر كشتى گيرى مى تواند  ــيبى اس نش
ــيدن به هدفش تالش كند. آنچه مسلم است هيچ اتفاقى تا  براى رس
ــت و تمامى فرنگى كاران بايد در  ــك غير قابل پيش بينى نيس المپي

تمرينات و اردو با تمام توان زحمت بكشند.

رييس كميته ملى المپيك با تاكيد بر اينكه هيچ نگرانى براى كسب 
ــهميه المپيك وجود ندارد، گفت: آنچه دغدغه اصلى اين روزهاى  س
ــته هاى مدال آور در اين دوره  ــده، اضافه شدن يك رشته به رش ما ش

بازى هاست.
ــده توسط  ــب ش ــهميه هاى كس ــاره به س ــمى با اش كيومرث هاش
ورزشكاران رشته هاى مختلف براى حضوردر بازى هاى المپيك ريو 
ــابقات وزنه بردارى قهرمانى جهان  17  ــت: تا پيش از مس اظهار داش

سهميه ايران براى اين بازى ها قطعى شده بود.
ــته هاى مختلفى كه هنوز مسابقات گزينشى آنها  ــتند رش  البته هس
ــبت به  ــه دارد و اتفاقا اميدوارى نس ــا همچنان ادام ــده ي برگزار نش

المپيكى شدن ورزشكاران آنها وجود دارد. 
ــب سهميه  وى تصريح كرد: در مجموع تا به امروز روندى كه در كس
ــه با  ــت. حتى در مقايس ــته خوب بوده اس المپيك 2016 وجود داش
ــا در نظر گرفتن  ــين (2012 لندن) و ب ــابه المپيك پيش ــان مش زم
تغييراتى كه در رابطه با توزيع سهميه در برخى رشته ها ايجاد شده، 

نگرانى خاصى بابت كسب سهميه احساس نمى شود. 
ــه اى  ــچ دغدغ ــه هي ــن زمين ــك در اي ــى المپي ــه مل ــال كميت اص
ــق كاروان  ــزام موف ــو و اع ــا المپيك ري ــه ب ــه در رابط ــدارد. آنچ ن
ــده،  ــى المپيك ش ــم كميته مل ــا، هم و غ ــازى ه ــه اين ب ــران ب اي
ــن دوره از  ــدال آور در اي ــته هاى م ــته به رش ــدن يك رش اضافه ش

بازى هاست. 

ــران المپيك بود زيرا وزنه هايى  ــان المپيك لندن گفت: بايد نگ قهرم
كه در مسابقات جهانى زده شد نشان داد، كشورها پيشرفت داشتند 

و ما هم بايد پيشرفت كنيم.
ــدن ركورد دو ضرب و مجموع جهان  ــليمى درباره خارج ش بهداد س
ــت  ــت ايران بيان كرد: ركورد دو ضرب و مجموع جهان از دس از دس
ايرانى ها خارج شد، البته پيش بينى مى شد وزنه بردار روس وزنه هاى 
ــد و در كل عملكردش  ــى بزند اما او بيش از حد انتظار ظاهر ش خوب

خيلى خوب بود.
ــش كه چقدر امكان اين وجود دارد،  ــخ به اين پرس ــليمى در پاس س
ــود، تصريح  ــران در دو ضرب و مجموع جهان ركورددار ش ــاره اي دوب
ــاءاهللا با برنامه ريزى فدراسيون،  ــدنى است. انش كرد: انجام اين كار ش
ــه ملى المپيك اين كار انجام مى گيرد. باالخره  وزارت ورزش و كميت
ــردار روس انجام داد يك كار جمعى بوده نه انفرادى  كارى كه وزنه ب
ــت آن بوده است. مطمئنا اگر حمايت هاى وزارت  و حمايت هايى پش
ــتر شود اين اتفاق شدنى است زيرا  ورزش و كميته ملى المپيك بيش
ــك در مورد انتظارى كه از او براى  ــيل آن را داريم.قهرمان المپي پتانس
ــنگين وجود دارد، بيان كرد: من تمام تالش  پس گرفتن ركورد فوق س
ــه بخواهم در مورد آن  ــت ك خود را مى كنم اما فعال چيزى معلوم نيس
حرفى بزنم. زانوى من به المپيك مى رسد اما اينكه با چه ميزان آمادگى 
ــت. من سعى مى كنم با  ــم خودش مساله مهمى اس به المپيك مى رس

آمادگى باالترى به المپيك برسم.

محمد بنا :
نتايج باكو مالك اصلى المپيكى شدن نيست

كيومرث هاشمى :
دغدغه ما اضافه شدن يك رشته مدال آور است

بهداد سليمى: 
بايد نگران المپيك بود

آمـار و ارقـام مى گـويد سپاهـان بزرگـ تر از استقـالل است
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بازى هاى محلىراز موفقيت

به ديگران كمك كنيد
ــت مى  كنيد. اگر سعى كنيد بر ديگرى  در زندگى هر چه بكاريد برداش
تاثير مثبت بگذاريد و از مشكالت او بكاهيد، در واقع بر زندگى خودتان 
ــادى خودتان را افزايش داده ايد. هر چه  ــته ايد و ش تاثير مثبت گذاش
بيشتر به ديگران كمك كنيد، ديگران نيز بيشتر به شما كمك خواهند 
كرد. دوستى و محبت، دوستى و محبت مى  آورد و چرخه اى بى پايان از 

شادى براى شما فراهم مى  كند.
ساعت ناهار خود را با يكى از دوستان يا همكاران نزديك تان بگذرانيد

براى صرف ناهار از دفتر خود خارج شويد و 30 الى 40 دقيقه را صرف 
خوردن غذا و صحبت كردن با دوست يا همكار خود كنيد. سعى كنيد 
راجع به چيزهاى خوب صحبت كنيد. خيلى زود متوجه خواهيد شد كه 

چنين كارى باعث افزايش نشاط شما مى  شود.
وسايل اضافى اطراف خود را دور بياندازيد

ــين...) وسايلى اضافى  همه ما در اطراف خود (در خانه، دفتر كار، ماش
ــار خودمان عادت  ــور آنها در كن ــتفاده داريم كه گويى به حض و بالاس
ــتيم. اگر شما وسايل  كرده ايم و متوجه تاثيرى كه آنها بر ما دارند نيس
ــه محيط بيرونى اطراف  ــان را دور بياندازيد و در واقع ب اضافى اطراف ت
ــما نيز به تدريج منظم و آرام تر خواهد شد.  خود نظم بدهيد، درون ش
هر روز يك وسيله اضافى كه به دردتان نمى  خورد را دور بياندازيد يا به 
فردى كه به آن وسيله احتياج دارد بدهيد. اين كار شايد در ابتدا دشوار و 
غيرممكن به نظر برسد، اما پس از مدتى شما ياد مى  گيريد چگونه از شر 

كليشه  هاى ذهنى خود خالص شويد و ذهن تان را آزاد كنيد.
از منفى نگرى و افراد منفى گرا دورى كنيد

ــما را  ارزش خودتان را پايين نياوريد و از افرادى كه تالش مى  كنند ش
تحقير كنند دورى كنيد. شما به همان اندازه كه تصور مى  كنيد توانايى 
ــه در زندگى همه افراد وجود دارند، اما اگر شما در  داريد. موانع هميش
زندگى خود اهداف مشخصى داشته باشيد و با استفاده از افكار مثبت به 
ــكالت پيش رو باشيد، مى  توانيد كارهايى كه از  دنبال راه حل براى مش

ديد سايرين غير ممكن است را ممكن سازيد.
در حال زندگى كنيد

ــت كه در آن زندگى مى  كنيد. پس، از  زندگى شما همين لحظه اى اس
آن لذت ببريد. هر كارى كه انجام مى  دهيد، صرف نظر از نوع و شرايط 
ــيد و آن را با عالقه انجام  آن، سعى كنيد بر آن تمركز كافى داشته باش
دهيد. كتاب خواندن، نوشتن يك مطلب، صحبت كردن با يك همكار، 
ــتن ظرف  ها ... اين  ــاال رفتن از پله  ها، خوردن غذا، شس دوش گرفتن، ب
ــه خود اختصاص  ــما را ب لحظات كوچك بخش عمده اى از زندگى ش
مى  دهند. اگر شما با تمام حواس و تمركز خود اين كارها را انجام دهيد 
اين لحظات مى  توانند لذت بخش باشند. شادى دستاوردى در زندگى 

است كه با آگاهى هميشگى حاصل مى  شود.

ــوار بر خرش به  روزى بود و روزگارى در زمان هاى پيش يك صوفى س
خانقاه رسيد و از راهى دراز آمده و خسته بود و تصميم گرفت كه شب را 
در آنجا بگذراند پس خرش را به اصطبل برد و سپرد به دست مردى كه 
مسوول نگهدارى از مركب ها بود و به او سفارش كرد كه مواظب خرش 
باشد. خود به درون خانقاه رفت و به صوفيان ديگر كه در رقص و سماع 
بودند پيوست او همان طور كه با صوفيان ديگر به پايكوبى مشغول بود 
ــرب را عوض كرد و  ــى زد و آواز مى خواند آهنگ ض مردى كه ضرب م
شعرى تازه خواند كه مى گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. آن مرد 
تا اين شعر را بخواند صوفيان و از جمله آن مرد صوفى شور و حال ديگر 
يافتند و دسته جمعى خواندند خر برفت و خر برفت و خر برفت و تا صبح 
پايكوبى كردند و خر برفت را خواندند تا اينكه مراسم به پايان آمد.   همه 
يك يك خداحافظى كردند و خانقاه را ترك گفتند به جز صوفى داستان 
ما و او وسايلش را برداشت تا به اصطبل برود و بار خرش كند و راه بيفتد و 
برود. از مردى كه مواظب مركبها بود سراغ خرش را گرفت اما او با تاسف 
گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. صوفى با تعجب پرسيد منظورت 
چيست؟ گفت ديشب جنگى درگرفت، جمعى از صوفيان پايكوبان به من 
حمله كردند و مرا كتك زدند و خر را گرفتند و بردند و فروختند و آنچه 
ــيد از پول همان خر بود و من به تنهايى نتوانستم  مى خوريد و مى نوش
جلوى آنها را بگيرم. صوفى با عصبانيت گفت تو دروغ مى گويى اگر آنها تو 
را كتك زدند چرا داد و فرياد نكردى و به من خبر ندادى؟ پيداست خود 
تو با آنان همدست بوده اى مرد گفت من بارها و بارها آمدم كه به تو خبر 
بدهم و خبر هم دادم كه اى مرد صوفيان مى خواهند خرت را ببرند ولى 
تو با ذوقت از ديگران مى خواندى خر برفت و خر برفت و خر برفت و من با 
خود گفتم البد خودت اجازه داده اى كه خرت را ببرند و بفروشند. صوفى 
ــرش را به زير افكند و گفت آرى وقتى صوفيان اين شعر را  با ناراحتى س
مى خواندند من بسيار خوشم آمد و اين بود كه من هم با آنها مى خواندم  
آرى صوفى با تقليد كوركورانه از آن صوفيان كه قصد فريب او را داشتند 

گول خورد و خرش را از كف داد.
خلق را تقليد شان بر باد داد                     اى دو صد لعنت بر آن تقليد باد

شعر طنز   پـــول اى جانــم فداى اســـم تـــوحكايت صوفى و خرش

من فداى ريــز ريـز جــسم تــــو
درد ملت را دوايـــى پـــول جــــان
 تورييس هر كجــايى پول جــــان
با تـــو آدمها عجب خـــــر ميشوند
 پارسايـــان دزد ماهر مى شونــد

ظلم بـر بيـچــاره ومسكيــن كننـــد
 هر غلــط از كينه و از كيــن كنند

گوئيا كه نــــه خــدايى هست ونـــه
 چاه دنيـا را سر انجــامى و تـــه

راستى اسمـــت دهــــان پر ميــكند
 هر كسى را او زبــان برميـــكند

پير مـــرد شصت سالـــــه يا جوان
 دختــران مــاه روى و هم زنــان

پيش تــــو آنهــــا همه كـــم آورنـد
 نازهــــا بهرت به منت مى خرند

بازگو جيــــب مـــــن مسكين چــــرا
 گشته خــالى از تو اى پول وپال

نكنـــد كه جــيب من بـــو مى دهــد
 كز نبود تو هيا هـــو مى دهــد

البتــه چــرك كـف دستى تو پـــــول
 پول جان فرما دعايم را قبـــول

من كثيـــف و چــرك آلوده شـــــوم
 از تو مشكى گردم و دوده شوم

عزتــم آنگــه فــــــراوان مى شـود
 زنــدگى ام به چهآاسان مى شود

مسجد و ميخــانه هر دوجـاى مـــن
زاهـــد و ساقى به پيش پاى من

ميكنم لعنـــت به شيـــطان اى خــدا
 من نخواهم ظلـم بر خلـــق تــو را

پول اگرچــه نــاز و نعمت مى دهــد
 آدميـت را نـه ثـــروت مى دهـــد
جان به تن داده شرف سيروس جان
نـــى لباس و تيــپ هاى آنچنـــان

كاريكاتور(آلودگى هوا)
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جواب معما 1743 معما 1744
ــر خود نصيحت كند كه بيا و چيزى  هرگاه مادرى به دختر بى هنر و سبك س
ياد بگير و دختر خيره سرى كند و بگويد : «بلدم اينها كه چيزى نيست» مادر 

مى گويد : «عروس خودم مى دونم ! بى خشت خومى هم بيذار روش».
 دخترى تازه شوهر كرده بود و سر خانه بخت رفته بود اما بس كه بازيگوش و 
لجباز بود توى خانه باباش و زير دست مادرش هيچ كمالى ياد نگرفته بود. يك 
روز شوهرش گفت : «امشب يك دمپخت عدس و كلم بپز» دخترك كه بلد نبود 
چه بايدش كرد رفت پيش پيرزن همسايه و گفت : «مى خوام دمپخت عدس 
كلم بار كنم چه كارش كنم ؟» پيرزن گفت : «ننه جون ! اول برنجش را خوب 
پاك كن و چند تا آب بشور». دختر گفت: «خودم مى دونم» بعد گفت : «پوست 
كلم را بيگير و عدسشم ريگ شور كن» هنوز حرف پيرزن تمام نشده بود كه باز 

گفت : «خودم مى دونم» 
پيرزن حوصله كرد و گفت : «گوشتشم تكه تكه كن و بوشور و تميز كن». باز 
دخترك نگذاشت حرف پيرزن تمام بشود گفت : «مى دونم» پيرزن دنيا ديده 

فهميد كه دخترك آب بى لگام خورده و تربيت نشده اما ابدا به رويش نياورد و 
گفت : «وقتى كه عدست پخت و برنجت دانه آمد همين كه ديدى داره آبش 
جمع مي شه دورش را باال بكش ...» دخترك با بى حوصلگى توى حرف پيرزن 
دويد و گفت : «مى دونم» صحبت كه به اينجا رسيد و پيرزن ديد فايده ندارد 
به همچى دخترك فضولى منع و نصيحت كند گفت «جونم ! حالو كه خودت 

مى دونى بى خشت خومى ام بيذار روش و دمش كن»
ــوورو خونه اومد و  ــر گفت : «خودم مى دونم» شب شد و ش  دخترك سبكس
زنك دمپخت را كشيد. شوهرو همين كه يك لقمه تو دهنش گذاشت ديد اين 
دمپخت عدس كلم نيست بلكه دمپخت گل و ريگ است. چوب كشيد به بختار 
دخترك، حاال نزن كى بزن ! دخترك گفت : «واهللا پيرزن همسايه مان يادم داد» 

مرد رفت پيش پيرزن تا گله بكند.
 پيرزن گفت : «هرچى به زنت گفتم ئى جورى بكن گفت خودم مى دونم ! من 

هم گفتم حالو خودت مى دونى بى خشت خومى ام بيذار روش !»

1- منظور از خروس بيوه چيست؟
2- فرق چينى و ژاپنى در چيست؟

3- آن چيست كه پر و خاليش يك وزن دارد؟
4- خداوند متعال چه مى خورد، چه مى پوشد و چقدر 

توانايى دارد؟
5- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟

ــت كه دو پا دارد و دو پاى ديگر هم قرض  6- آن چيس
مى كند و مى رود و كسى هم به گردش نمى رسد؟

ــت كه اگر در آب بريزند،  7- آن چه گرد سبز رنگى اس
قرمز مى شود؟

8- نام گلى است كه باحذف كردن حرف اولش روى آب 
شناورمى شود.

گزينه 3 يعنى بهرام است.

معما       ايستگاه ضرب المثل
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9 1 4 2 3 7 6 8 5 
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8 9 3 7 2 5 1 4 6 
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    3  2   
  9  4     
3 1  2      

   3    5  
 5  1     6 
       9 1 

4      6   
  5  8 4    
9 2 6   7   4 

 

ضرب المثل عروسِ خودم مى دونم

داستان

اخترِك پنجم چيز غريبى بود. از همه ى اخترك هاى ديگر 
كوچك تر بود، يعنى فقط به اندازه ى يك فانوس پايه دار و 

يك فانوس بان جا داشت.
ــر در نياورد كه يك جا ميان  شهريار كوچولو از اين راز س
ــت نه  ــمان خدا تو اختركى كه نه خانه اى روش هس آس
آدمى، حكمت وجودى يك فانوس و يك فانوس بان چه 

مى تواند باشد. با وجود اين تو دلش گفت:
– خيلى احتمال دارد كه اين بابا عقلش پاره سنگ ببرد. 
اما به هر حال از پادشاه و خودپسند و تاجرپيشه و مسته 
كم عقل تر نيست. دست كم كارى كه مى كند يك معنايى 
ــن مى كند عين هو مثل اين  ــش را كه روش دارد. فانوس
ــتاره ى ديگر يا يك گل به دنيا مى آورد  ــت كه يك س اس
ــتاره اى را  ــدارى گل يا س ــه مى كند پن ــش ك و خاموش
مى خواباند. سرگرمى زيبايى است و چيزى كه زيبا باشد 

بى گفت وگو مفيد هم هست.
ــراوان به فانوس بان  وقتى رو اخترك پايين آمد با ادب ف

سالم كرد:
– سالم. واسه چى فانوس را خاموش كردى؟

– دستور است. صبح به خير!
– دستور چيه؟

– اين است كه فانوسم را خاموش كنم. شب خوش!
و دوباره فانوس را روشن كرد.

– پس چرا روشنش كردى باز؟
فانوس بان جواب داد: – خب دستور است ديگر.

شهريار كوچولو گفت: – اصال سر در نميارم.
فانوس بان گفت: – چيز سر در آوردنى يى توش نيست كه. 

دستور دستور است. روز بخير!
و باز فانوس را خاموش كرد.

ــانيش را  ــطرنجى قرمزى عرق پيش ــتمال ش بعد با دس
خشكاند و گفت:

ــول بود: صبح  ــايى دارم. پيش تر ها معق – كار جان فرس
خاموشش مى كردم و شب كه مى شد روشنش مى كردم. 
باقى روز را فرصت داشتم كه استراحت كنم و باقى شب را 

هم مى توانستم بگيرم بخوابم..

– بعدش دستور عوض شد؟
فانوس بان گفت: – دستور عوض نشد و بدبختى من هم 
ــال گردشش تندتر و  از همين جاست: سياره سال به س
ــتور همان جور به قوت خودش باقى  تندتر شده اما دس

مانده است. 
– خب؟

– حاال كه سياره دقيقه اى يك بار دور خودش مى گردد 
ديگر من يك ثانيه هم فرصت استراحت ندارم: دقيقه اى 

يك بار فانوس را روشن مى كنم يك بار خاموش.
– چه عجيب است! تو اخترك تو شبانه روز همه اش يك 

دقيقه طول مى كشد!
فانوس بان گفت: – هيچ هم عجيب نيست. االن يك ماه 

تمام است كه ما داريم با هم اختالط مى كنيم.
– يك ماه؟

– آره. سى دقيقه. سى روز! شب خوش!
و دوباره فانوس را روشن كرد.

شهريار كوچولو به فانوس بان نگاه كرد و حس كرد اين مرد 
را كه تا اين حد به دستور وفادار است دوست مى دارد. ياِد 
آفتاب غروب هايى افتاد كه آن وقت ها خودش با جابه جا 
كردن صندليش دنبال مى كرد. براى اين كه دستى زير 

بال دوستش كرده باشد گفت:
ــى هر وقت دلت  ــى؟ يك راهى بلدم كه مى توان – مى دان

بخواهد استراحت كنى.
فانوس بان گفت: – آرزوش را دارم.

آخر آدم مى تواند هم به دستور وفادار بماند هم تنبلى كند.

شهريار كوچولو دنبال حرفش را گرفت و گفت:
ــه تا شلنگ  ــت كه با س – تو، اختركت آن قدر كوچولوس
ــتن مى توانى يك بار دور بزنيش. اگر آن اندازه كه  برداش
الزم است يواش راه بروى مى توانى كارى كنى كه مدام تو 
آفتاب بمانى. پس هر وقت خواستى استراحت كنى شروع 
مى كنى به راه رفتن.. به اين ترتيب روز هرقدر كه بخواهى 

برايت ِكش مى آيد.
ــى از بدبختى من وا  ــن كار گره ــت: – اي فانوس بان گف
نمى كند. تنها چيزى كه تو زندگى آرزويش را دارم يك 

چرت خواب است.
ــهريار كوچولو گفت: – اين يكى را ديگر بايد بگذارى  ش

در كوزه.
ــش در كوزه.. صبح  فانوس بان گفت: – آره. بايد بگذارم

بخير!
و فانوس را خاموش كرد.

ــهريار كوچولو ميان راه با خودش گفت: گرچه آنهاى  ش
ــن را مى ديدند  ــنده و تاجره اگر اي ديگر، يعنى خودپس
ــد، هر چه  ــد و تحقيرش مى كردن ــتش مى انداختن دس
ــد كار اين يكى به نظر من از كار آن ها بى معنى تر و  نباش
ــايد به خاطر اين كه دست كم اين  مضحك تر نيست. ش

يكى به چيزى جز خودش مشغول است.
از حسرت آهى كشيد و همان طور با خودش گفت:

ــتم باش دوست  ــى بود كه من مى توانس – اين تنها كس
بشوم. گيرم اختركش راستى راستى خيلى كوچولو است 

و دو نفر روش جا نمى گيرند.

بازى محلى جرنگ جرنگ
ــت كه در  جرنگ جرنگ (jerang jerang) يك نوع بازى محلى ايرانى اس

روستاى رزجرد قزوين انجام مى شود.
تعداد نفرات: حداقل چهار نفر

داور: دارد
برد و باختى: است

نحوه بازى:
ــتند و رنگى را بين خود  ــخصى مى نشس دو نفر به عنوان داور در مكان مش
انتخاب مى كردند به طورى كه بازيكنان از آن اطالع نداشتند. سپس بازيكنان 
ــتاده و براى تشخيص آن رنگ با  كنار يكديگر و روبروى داوران در صفى ايس
يكديگر رقابت مى كردند. در اين بازى به يك كمربند نيز نياز بود كه هنگام 
رقابت بر سر تشخيص رنگ مورد نظر، يك طرف آن در دست داور و سر ديگر 
در دست بازيكنى كه نوبتش رسيده بود، قرار داشت. سوال و جواب بين داوران 
و بازيكنان به اين صورت انجام مى شد: بازيكن: جرنگ جرنگ داور: اسب چه 
رنگ بازيكن: سفيد (مثال) اگر جواب غلط بود داور: بده به سفيد (بازيكن سر 
كمربندى را كه در دست داشت به بازيكن بعدى مى داد) اگر جواب درست بود 
داور: بتراش در اين هنگام بازيكنى كه رنگ را به درستى تشخيص داده بود حق 
داشت با كمربند بازيكنان ديگر را بزند و بازيكنان ديگر نيز در صورت داشتن 
توانايى مى بايست كمربند را از او مى گرفتند. داور نيز با گفتن كلمه «جو» و 
«گندم» به صورت مكرر حق زدن را از او مى گرفت و دوباره به او مى داد. يعنى 
بازيكن با شنيدن كلمه «جو» حق نداشت بازيكنان ديگر را بزند و بايد در يك 
جا ايستاده و با چرخاندن كمربند در باالى سر خود نمى گذاشت بازيكنان به 
او نزديك شده و كمر بند را از او بگيرند. چنانچه دوباره از داور كلمه «گندم» 
ــت بازيكنان را بزند. چنانچه بازيكنان كمر بند را از او  را مى شنيد مى توانس
ــخيص داور بازى متوقف مى شد، اين مرحله از بازى به  مى گرفتند و يا به تش
پايان رسيده و دوباره داوران با انتخاب رنگى ديگر مرحله بعد را آغاز مى كردند

راه هاى شاد بودن در افراد پرمشغله (2)

ــك زدن مثل چوب  ــى بلند براى ال ــتفاده از دو چوب يك اين بازى با اس
ــه دو تيم پس از يار  ــاى)و ديگرى كوتاه به نام الك ك هفت كش (بيس ب
كشى در نفرات سه يا چهار نفره ابتدا به( گلى زدن) مى پرداختند يعنى 
هر فردى بيشتر توانست با چوب بلند بيشتر به الك ضربه بزند شبيه رو پا 
زدن در فوتبال سپس الك را روى يك چاله مى گذاشتند و با چوب بلند 
ــر الك ضربه مى زدند تا الك از زمين فاصله مى گرفت با همان  به يك س
ــادى را در زمين  ــنگينى به الك ميزدند تا فاصله افقى زي چوب ضربه س
بپيمايد سپس از جايى كه الك مى افتاد دوباره بسته به تعداد گلى هايى 
كه طرف زده بود به الك ضربه مى زد در پايان مشخص مى شد كه كدام 
تيم مسافت بيشترى را كسب كرده و ما به التفاوت فاصله دو تيم را تيمى 
كه فاصله كمترى كسب كرده بود بايد با صداى بلند بدون نفس كشيدن 
مى دويد (حله بله لو لو)و هرجا كه نفس بريده مى شد آن شخص بازنده 
بود و بايد فاصله باقيمانده را با كول كردن نفرات تيم برنده طى مى كرد.و 
ــد.البته بازى ما خوب نبود به قول ــروع مى ش بعد راند بعدى مسابقه ش

 فوتبالى ها توپ جمع كن (الك جمع كن) بوديم. 

الك بازى ( بازى با چوب )

شـازده
 كـوچـولـو
 (قسمت دوازدهم)



 

اختالفات خانوادگى زوج جوانى كه تنها يك سال از زندگى 
مشترك شان گذشته بود، با قتل داماد و مادربزرگ به پايان 

رسيد.
 روز 23 آبان امسال از طريق مركز فوريت هاى پليسى 110، وقوع 
دو فقره جنايت در خيابان جماران به كالنترى 123 نياوران اعالم

 شد.
با حضور ماموران در محل و انجام بررسى هاى اوليه مشخص 
شد جوانى 29 ساله به نام «رسول» در طبقه اول و پيرزنى 
70 ساله به نام «مريم» در طبقه دوم يك ساختمان مسكونى 
با ضربات چاقو به قتل رسيده اند، در ادامه بررسى ها مشخص 
شد كه جوان به قتل رسيده ، نوه دخترى پيرزن  مقتول بوده، 
ــرد و پيرزن نيز در  كه در طبقه اول به تنهايى زندگى مى ك

طبقه دوم سكونت داشته است.
پرونده در اداره دهم پليس

با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمـد و به دستور 
ــراى ناحيه 27 تهران، پرونده  ــم دادس بازپرس شعبه شش
براى رسيدگى در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى

 تهران بزرگ قرار گرفت.
اظهارات پدر مقتول

ــرش به محل  ــطه تماس تلفنى پس پدر مقتول كه به واس
ــاختمان با جسد فرزندش  مراجعه كرده و پس از ورود به س
ــده بود، در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: پسرم،  روبه رو ش
شب گذشته در منزل ما حضور داشت و صبح روز حادثه به 
بهانه تعويض لباس هاى خود و رفتن به محل كارش به خانه 

ــرش  خودش رفته بود كه با من تماس گرفت و گفت همس
«آذر» به خانه اش مراجعه كرده اما در ورودى را از داخل قفل 

كرده و باز نمى كند.
پدر مقتول با اشاره به اختالف شديد بين  مقتول -پسرش- با 
ــه كارآگاهان گفت:  ــر خود و قصد آنها براى متاركه ب همس
ــال پيش با يكديگر ازدواج كرده  رسول و آذر حدود يك س
ــا يكديگر پيدا كرده  ــديدى ب اما از همان ابتدا اختالفات ش
ــفيدى بزرگان فاميل قرار شد به  بودند؛ چند بار با ريش س
ــان بروند. اما اختالفات آنها تا حدى  سراغ خانه و زندگى ش
ــر انجام هر دو  تصميم به جدايى گرفته ريشه داشت كه س

 بودند. 
ــه اول منزل  ــه تنهايى در طبق ــرم ب طى اين مدت نيز پس

مادربزرگش زندگى مى كرد.
ــول با من تماس گرفت و گفت كه كه آذر به   زمانى كه رس
خانه اش آمده اما در را از داخل قفل كرده و اجازه ورود به وى 
را نمى دهد، تصميم گرفتم تا به خانه رسول رفته تا مانع از 
ــوم اما زمانى كه وارد خانه شدم  آغاز درگيرى دوباره آنها ش
ــد مادربزرگش در راه ــرم در داخل خانه و جس با جسد پس
 پله ها روبه رو شدم و بالفاصله موضوع را به اطالع ماموران پليس

 رساندم.
جزييات روز حادثه

ــاى در ورودى  ــى ه با توجه به اظهارات پدر مقتول و بررس
منزل مقتول، كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه مقتول پس 
ــل خانه ورود پيدا كرده و با فرد  از تخريب در ورودى به داخ
يا افرادى درگير شده و نهايتا به علت اصابت ضربات چاقو به 

ناحيه گردن و ساير قسمت هاى بدن به طرز وحشتناكى به 
قتل رسيده است.

دستگيرى متهمان
با توجه به اظهارات پدر مقتول مبنى بر حضور همسر مقتول 
در محل جنايت، كارآگاهان به محل سكونت آذر در همان 
ــاران مراجعه و اطالع  نزديكى محل جنايت در منطقه جم
ــت با حضور در  ــه آذر، همزمان با وقوع جناي پيدا كردند ك
ــتن مدارك هويتى و مقدارى پول بعد از  خانه اش و برداش
برهم زدن وسايل خانه اى كه در آن زندگى مى كرد از محل 

متوارى شده است.
در ادامه تحقيقات، كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه آذر به 
ــتگان نزديك مقتول به نام امير از تهران  همراه يكى از بس
خارج شده و هر دو نفر به شهرهاى شمالى كشور رفته و در 
يك ويالى مخفى اقامت كرده اند. همين سرنخ ها كافى بود 
تا كارآگاهان با دريافت نيابت قضائى به محل ويال در استان 
ــت او را شناسايى و  مازنداران رفته تا متهم به قتل و همدس

دستگير كنند.
در شرايطى كه تحقيقات پليسى جهت شناسايى مخفيگاه 
متهمان در شهرهاى شمالى كشور در دستور كار اداره دهم 
قرار داشت، كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه آذر و امير براى 
تهيه پول به تهران مراجعه كرده اند كه بالفاصله محل تردد 
هر دو نفر آنها در منطقه دارآباد شناسايى و سرانجام روز 7 
آذر ماه هر دو متهم در داخل يك دستگاه سوارى پرشياى 
ــتگير و به اداره دهم پليس آگاهى تهران  نقره اى رنگ دس

بزرگ منتقل شدند.
اعترافات  به قتل دو نفر

با آغاز تحقيقات هر دو متهم صراحتا به درگيرى با مقتول و 
قتل وى و همچنين ارتكاب جنايت دوم اعتراف كردند. آنها 
ــول پس از تخريب در  در اعترافات خود عنوان كردند  مقت
ورودى واحد طبقه اول، وارد خانه شده و با آذر درگير شد؛ در 
همين زمان مقتول متوجه حضور متهم (امير) در خانه شده و 
با او نيز درگير شد اما امير با ضربات چاقو وى را به قتل رساند.

ــداى درگيرى، از  ــنيدن ص مادر بزرگ مقتول نيز كه با ش
ــتاده بود، آذر و  ــده و در راه پله ها ايس ــه دوم پايين آم طبق
امير را مشاهده كرده و هر دو نفر آنها را مورد شناسايى قرار

 مى دهد كه او نيز به همين علت توسط متهمان به قتل مى 
ــرانجام هر دو متهم پس از ارتكاب به جنايت مادر  رسد و س
ــيا متعلق به آذر از محل  بزرگ و نوه اش، با خودرو پژو پرش

جنايت متوارى مى شوند.
ــارزه با جرايم  ــرهنگ كارآگاه آريا حاجى زاده معاون مب س
جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ با اشاره به اينكه تحقيقات 
ــه دارد  گفت: تحقيقات در خصوص  از متهمان پرونده  ادام
اين پرونده در مراحل مقدماتى قرار داشته و هر دو متهم در 
خصوص علت حضورشان در محل سكونت مقتول اظهارات 

متناقضى بيان مى كنند.
وى افزود: با اعتراف صريح هر دو متهم به ارتكاب و مشاركت 
در هر دو جنايت، قرار بازداشت موقت از سوى مقام قضائى 
ــده و متهمان براى انجام تحقيقات  براى هر دو نفر صادر ش
ــى تهران بزرگ  ــار اداره دهم پليس آگاه تكميلى در اختي

قرار گرفته اند.
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خبر خبر

ــكوك مرد جوانى كه به  تحقيقات پليسى براى شناسايى راز مرگ مش
ــت با دستور بازپرس وارد  ضرب گلوله در خودرو اش به قتل رسيده اس

فاز تازه اى شد.
ساعت 5 صبح 9 آذر ماه رانندگانى كه در حال رانندگى در اتوبان همت به 
سمت آزادگان بودند با صحنه وحشتناكى روبه رو شدند. مشاهدات نشان 
مى داد راننده جوان خودروى سوارى سفيدرنگ پشت فرمان خودروى 

سوارى اش به قتل رسيده است.
ــان ماجرا قرار  ــاهده اين صحنه بالفاصله ماموران پليس در جري با مش
ــوارى پرايد  ــد در داخل خودروى س ــف جس گرفتند. با اعالم خبر كش
بالفاصله ماموران كالنترى 138 جنت آباد در محل حادثه حاضر شده و با 
مشاهده جسد مرد جوانى كه با گلوله به قتل رسيده بود بازپرس كشيك 

پايتخت را باخبر كردند.
هنوز دقايقى از كشف جسد نگذشته بود كه ترافيك سنگينى در بزرگراه 
به راه افتاد. بالفاصله ماموران پليس راهور در محل حادثه حاضر شده و با 
تسهيل در تردد خودروهاى عبورى منتظر حضور بازپرس كشيك قتل 

در محل حادثه شدند.
ــيك در محل حادثه در  ــى صحنه جرم بازپرس كش با حضور تيم بررس
ــتفاده از اسلحه اى به  ــخص شد، مردجوان با اس همان دقايق اوليه مش

قتل رسيده است.
ــيار نزديك به سر  ــان داد گلوله از فاصله بس ــى هاى دقيق تر نش بررس
ــرنخ كافى بود تا فرضيه خودكشى  ــليك شده همين س راننده جوان ش
ــل خودرو  ــايى و هويتش داخ ــدارك شناس ــه م ــاله اى ك مرد 37 س
ــين روى ــلحه در دا خل ماش ــا از آنجايى كه اس ــدا كند ام بود قوت پي
ــدند و بعد از  ــكوك ش ــود به صحنه مش ــى افتاده ب ــى هاى عقب  صندل
عكسبردارى از صحنه، جسد را به دستور بازپرس كشيك، ايلخانى، به پزشكى 
ــده مختومه اعالم ــى پرون قانونى انتقال دادند، تا در صورت تاييد خودكش

 شود.

ــى در آق قال بيش از شش كيلو طال و 9  دو مرد كه در دستبرد به طالفروش
ميليون تومان پول نقد سرقت كرده بودند، با تيزهوشى اهالى محل ناكام 

ماندند. پليس دو متهم اصلى پرونده را دستگير كرده است.
ساعت9:30 مردى با مركز فوريت هاى پليسى 110 شهرستان آق قال تماس 
ــى آلتينى در ميدان قدس خبر  گرفت و از دستبرد مسلحانه به طالفروش
داد. ماموران با حضور در محل حادثه مشاهده كردند مردم راه مرد سارق را 
گرفته اند تا مانع از فرار وى شوند كه او با مشاهده در نيمه باز خانه اى وارد 

آنجا شد و ماموران او را در پشت بام خانه دستگير كردند.
اين در حالى بود كه گروهى از ماموران در بازرسى از طالفروشى، كيسه پر از 
طال را كه سارق از ترس دستگيرى در مغازه جاگذاشته بود، كشف كردند. با 
تحقيق از طالفروش مشخص شد سارقان دو مرد و يك زن بوده اند كه پيش 

از حضور ماموران، دو نفر از آنها با خودروى پژو 206 فرار كردند.
ــترى به  مرد طالفروش در تحقيقات گفت: روز حادثه دزدان به عنوان مش

مغازه ام آمده و به صورتم اسپرى اشك آور زدند.
ــش كيلو و 650 گرم طال را كه داخل ويترين مغازه بود و بيش از 9  آنها ش
ميليون تومان پول داخل صندوق طالفروشى را دزديدند كه با كمك اهالى 

و حضور پليس ناكام ماندند.
مرد سارق نيز در اظهاراتش گفت: من و همدستانم از چند هفته پيش نقشه 

سرقت ازطالفروشى راطراحى كرديم.
ــين فرمانده انتظامى استان گلستان  ــرهنگ على اكبر جاويدان، جانش س
ــت فرارى وى نيز  ــرقت، دو همدس در اين باره گفت: با اعتراف متهم به س
تحت تعقيب پليس قرار گرفتند تا اين كه  ماموران هنگام گشتزنى در اطراف 

شهر خودروى سارقان فرارى را مشاهده و راننده آن را دستگير كردند.
ــيدگى به پرونده وارد  ــى، روند رس ــتگيرى دومين سارق طالفروش با دس
ــرقت اعتراف ــتى در اين س ــد. اين متهم نيز به همدس مرحله جديدى ش

 كرد.
تحقيقات براى دستگيرى متهم زن ادامه دارد.

مرگ مشكوك راننده جوان
 به ضرب گلوله

دستبرد ناكام به طالفروشى
 با تيزهوشى همسايه ها

مفاد آرا
9/152 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
رسمى مستقر 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 نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1)رأى شماره 0082 1هيأت : آقاى سيد ماشااله هجرى بيدگلى فرزند سيد اسماعيل شماره 
ــاحت 86/40 مترمربع شماره پالك 2883 فرعى  شناسنامه 16، ششدانگ  يكبابخانه به مس
ــش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از على  از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخ

جان فقيرى بيدگلى
ــماره شناسنامه 208 و ،  ــمعيل شعورى فرزند على ش 2)رأى شماره 0091 هيأت : آقاى اس
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 210 مترمربع شماره پالك 2885 فرعى از پالك 3 اصلى واقع 

در معين آباد بيدگل بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از على ضيائى
3)رأى شماره 0094 1هيأت : آقاى عبداله انتظاريان فرزند على اكبر شماره شناسنامه 247 و 
خانم زهرا وليا بيدگلى فرزند محمد شماره شناسنامه 9  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 190/44 مترمربع شماره پالك 2886 فرعى مجزا از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد 

بيدگل بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
ــماره 0097 1هيأت : خانم زهرا رمضانى فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 303  ،  4)رأى ش
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 124/44 مترمربع شماره پالك 2887 فرعى مجزا از پالك 3 

اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
ــماره 105 10هيأت : خانم زهرا رمضانى فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 303  ،  5)رأى ش
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 180/83 مترمربع شماره پالك 2888 فرعى مجزا از پالك 3 

اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
6)رأى شماره 134 1هيأت : آقاى عليرضا  رسول اف آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه 324 
ــنامه 11121  (بالمناصفه)، ششدانگ   و خانم ليال صادقى فرزند محمدحسين شماره شناس
ــماره پالك 21 فرعى از پالك 1298  يكباب حصار وطويله به مساحت 197/65 مترمربع ش

اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.  مالكيت مشاعى
ــيد محمد شماره  ــيد مجتبى شريفيان آرانى فرزند س ــماره 1371 هيأت : آقاى س 7)رأى ش
ــاحت 141/26 مترمربع شماره پالك 10 فرعى  شناسنامه 634 ، ششدانگ  يكبابخانه به مس
مجزا از شماره 1 و قسمتى از مشاعات از پالك 1277 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.  مالكيت مشاعى
8)رأى شماره 136 1هيأت : آقاى رحمت اله قديريان فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 114 
، ششدانگ  يكباب ساختمان  به مساحت 101/97 مترمربع شماره پالك 2 فرعى مجزا از پالك 

1262 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
9)رأى شماره 10191 هيأت : آقاى على محمد دهقانى آرانى فرزند عباس شماره شناسنامه 
449 و خانم اشرف ابلى آرانى فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه 388  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 104/57 مترمربع شماره پالك 21 فرعى مجزا از پالك 1798 و 1799 و 

1800 اصلى واقع در اماكن بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل.  مالكيت رسمى
10)رأى شماره 9018 هيأت: آقاى امبرحسين رفيعى فاضل  فرزند ماشااله  شماره شناسنامه 
ــماره پالك 8074 فرعى مجزا از  297 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 171,5 مترمربع ش
شماره 782فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از حسن حسامى وغيره 
ــماره 10197 هيأت : خانم مليحه عليزاده آرانى فرزند رجبعلى شماره شناسنامه  11)رأى ش
ــماره پالك 8104 فرعى مجزا  617  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 120/44 مترمربع ش
ــوزه ثبتى ــعود آباد  بخش 3  ح ــى واقع در مس ــى از پالك 2637 اصل ــماره 1189 فرع از ش

 آران و بيدگل. مالكيت عادى

12)رأى شماره 10195 هيأت : آقاى مكرم صابرى بيدگلى فرزند هدايت شماره شناسنامه 29 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 241/87 مترمربع شماره پالك 8102 فرعى مجزا از شماره 
ــوزه ثبتى آران و بيدگل.  ــعود آباد  بخش 3 ح 1241 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مس

ابتياعى ازغالمعلى صانعى
ــماره 10192 هيأت : خانم فاطمه خادم پور آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه  13)رأى ش
266  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 103 مترمربع شماره پالك 8108 فرعى مجزا از شماره 
1123 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از محمد خادم پور و ايران معبدى 
ــماره 10148 هيأت : آقاى فاطمه خادم پور آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه  14)رأى ش
ــماره شناسنامه 117 و خانم زهرا خادم پور  266 و خانم زهره خادم پور آرانى فرزند محمد ش
ــاع) ، ششدانگ   ــنامه 576 (هركدام نسبت به 2 دانگ مش ــماره شناس آرانى فرزند محمد ش
يكبابخانه به مساحت 194 مترمربع شماره پالك 8107 فرعى مجزا از شماره 1123 فرعى از 
ــعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از محمد  پالك 2637 اصلى واقع در مس

خادم پور و ايران معبدى
ــن شماره شناسنامه  ــماره 10145 هيأت : آقاى منصور پرورى آرانى فرزند حس 15)رأى ش
ــنامه 301  (بالمناصفه) ، ششدانگ   7783 و خانم فاطمه گل پيرا فرزند حسن شماره شناس
يكبابخانه به مساحت 277/60 مترمربع شماره پالك 8105 فرعى مجزا از شماره 825 فرعى 
از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى

16)رأى شماره 10142 هيأت : آقاى حسين حسامى آرانى فرزند على اكبر شماره شناسنامه 7 
و خانم فاطمه مرادى آرانى فرزند عبدالحسين شماره شناسنامه 8706  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 142/30 مترمربع شماره پالك 8103 فرعى مجزا از شماره 753 فرعى 
از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى

17)رأى شماره 1309 هيأت : خانم مكرم صابرى بيدگلى فرزند هدايت شماره شناسنامه 29  
، ششدانگ  يكباب ساختمان  به مساحت 102/52 مترمربع شماره پالك 8101 فرعى مجزا 
ــعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و  از شماره 1241 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مس

بيدگل. مالكيت مشاعى
18)رأى شماره 9940 هيأت : آقاى محمد آيتى فرزند عزيزاله شماره شناسنامه 8294 و خانم 
ــنامه 348  (بالمناصفه) ، ششدانگ   ــماره شناس فاطمه فتحى مقدم آرانى فرزند على جان ش
يكبابخانه به مساحت 235/20 مترمربع شماره پالك 2655 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع 

در احمدآباد بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از حسين سعيدى
19)رأى شماره 9942 هيأت : آقاى مجتبى مطهرى فرد فرزند احمد شماره شناسنامه 3548 
ــدانگ   ــنامه 218  (بالمناصفه) ، شش ــماره شناس و خانم طاهره اعتصامى راد فرزند محمد ش
ــماره پالك 2656 فرعى مجزا از شماره 35 فرعى  ــاحت 98/40 مترمربع ش يكبابخانه به مس

از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
20)رأى شماره 9946 هيأت : آقاى عليا جمادى بيدگلى فرزند قاسم شماره شناسنامه 298 ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 200/60 مترمربع شماره پالك 2657 فرعى مجزا از شماره 
35 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
ــماره 9948 هيأت : آقاى مصطفى خرم آبادى فرزند على اكبر شماره شناسنامه  21)رأى ش
ــاحت 200/82 مترمربع شماره پالك 2659 فرعى مجزا  3043 ، ششدانگ  يكبابخانه به مس
از شماره 26 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
ــين شماره شناسنامه 307 و  22)رأى شماره 9949 هيأت : آقاى مهدى قنديانى فرزند حس
خانم زهرا فخرآبادى فرزند رضا شماره شناسنامه 10211  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 152/45 مترمربع شماره پالك 2660 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از خلعتبرى
23)رأى شماره 9933 هيأت : آقاى احمد على حاجى آرانى فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
34 و خانم عذرا على حاجى آرانى فرزند نوراله شماره شناسنامه 521  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
ــماره پالك 1676 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى  يكبابخانه به مساحت 94/15 مترمربع ش
ــدگل. ابتياعى از  ــى آران و بي ــت بخش 3 حوزه ثبت ــى واقع در آران دش از پالك 2640 اصل

نعمت اله اكبرزاده

24)رأى شماره 9935 هيأت : آقاى احمد على حاجى آرانى فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
ــماره پالك 1677 فرعى مجزا از  ــاحت 94/30 مترمربع ش 34 ، ششدانگ  يكبابخانه به مس
شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از نعمت اله اكبرزاده
25)رأى شماره 9939 هيأت : آقاى نصرت اله ميرزازاده آرانى فرزند عباس شماره شناسنامه 
175 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 293/50 مترمربع شماره پالك 1678 فرعى مجزا از 
شماره 272 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
26)رأى شماره 9936 هيأت : خانم كبرى بيلدار    آرانى فرزند مهدى شماره شناسنامه 8559  
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 209/61 مترمربع شماره پالك 1679 فرعى مجزا از شماره 
ــى آران و بيدگل.  ــت بخش 3 حوزه ثبت ــى واقع در آران دش 352 فرعى از پالك 2640 اصل

مالكيت مشاعى
ــماره شناسنامه  ــى آرانى فرزند حسين ش ــماره 9938 هيأت : آقاى ولى اله انيس 27)رأى ش
11890 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 61/66 مترمربع شماره پالك 1680 فرعى مجزا از 
شماره 171 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
28)رأى شماره 10193 هيأت : آقاى مسعود رضايى فرزند عباس شماره شناسنامه 41255 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 375/50 مترمربع شماره پالك 42 فرعى مجزا از پالك 42 

اصلى واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/9/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :94/9/26

عباس عباس زادگان - رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل
ابالغ وقت رسيدگى

9/218 در خصوص پرونده كالسه 515/94 خواهان رسول نيلوفرى اصفهانى با وكالت فاطمه 
غفورى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 1- مهدى بدره 2- فاطمه جمالى تقديم نموده 
ــاعت 8صبح تعيين گرديده است با توجه به  است وقت رسيدگى براى مورخه 94/10/14  س
ــب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل  مجهول المكان بودن خوانده حس
از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
ــوراى حل اختالف اصفهان  ــتى 8165756441 ش جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپس
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف24369 شعبه 6 حقوقى مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/219 در خصوص پرونده كالسه 516/94 خواهان رسول نيلوفرى اصفهانى با وكالت فاطمه 
غفورى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 1- مهدى بدره 2- فاطمه جمالى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخه 94/10/14 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
ــوراى حل اختالف اصفهان  ــتى 8165756441 ش جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپس
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:24370 شعبه 6 حقوقى مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــل داود نيك نام  ــان حميده ايرانى وكي ــه 940593 خواه 9/220 در خصوص پرونده كالس
دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت احمد دادخواه تقديم نموده است وقت رسيدگى 
ــت با توجه به مجهول المكان بودن  ــاعت 8/30 تعيين گرديده اس براى مورخ 94/10/14 س
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
ــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع  تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين ش
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
ــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24336  ــيدگى ابالغ ش عدم حضور وقت رس

شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 

مزايده
ــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده  9/67 اجراى احكام ش
اجرايى كالسه 920103/ج.ح3 له آقاى رضا نيرومند جزى و عليه آقاى محمدرضا سهيليان 
ــه  ــب و پيش مبنى بر مطالبه مبلغ 1/640/546/368 ريال اقدام به فروش دو دانگ حق كس
ــهيليان  ــراى مخلص – مغازه س ــانى: اصفهان – بازار – س مغازه پالك ثبتى 4128/1 به نش
ــى ذيل الذكر كه مصون از تعرض طرفين واقع گرديده است جلسه مزايده  با وصف كارشناس
ــاعت 9 الى 9/30 صبح در محل اجراى احكام شعبه 3 دادگاه عمومى  اى مورخ 94/9/30 س
حقوقى اصفهان واقع در اصفهان – خيابان نيكبخت – 200 متر پايين تر از ساختمان مركزى 
دادگسترى كل استان اصفهان – جنب بيمه پارسيان – مجتمع اجراى احكام حقوقى – طبقه 
چهارم) نمايد. در خصوص ملك مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجراى احكام مدنى صورت 
ــت طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك به آدرس صدرالذكر بازديد  گرفته اس
نمايند و كسانى حق شركت در مزايده را دارند كه 10� مبلغ كارشناسى را به حساب سپرده 
ــترى اصفهان و ارائه فيش  دادگسترى به شماره 2171290210008 نزد بانك ملى دادگس
ــركت نمايند مزايده از مبلغ كارشناسى شروع و برنده  واريزى به اين اجرا در جلسه مزايده ش
ــهم  ــنهاد دهند. انجام مزايده و فروش س ــند كه باالترين قيمت را پيش فرد يا افرادى مى باش
ــرقفلى روز به نرخ كارشناسى  ــرقفلى وفق مقررات و به شرح تقبل 10 درصد س نامبرده از س
منتخب موقوفه به حساب اوقاف و تسويه حساب اجاره بهاى معوقه است. اوصاف و مشخصات 
ملك براساس نظريه كارشناس: محل مورد نظر به صورت يك باب مغازه داير و جزيى از پالك 
ثبتى 4128/1 موقوفه تقى سمسار با مساحت مفيد تعادل 11/84 (يازده متر و هشتاد و چهار 
سانتيمتر) مترمربع است كه با طاق چشمه اى و ديوار باربر و كف از سنگ چينى سفيد با درب 
شيشه سكوريت ساخته شده و داراى انشعاب برق مستقل مى باشد و در حال حاضر داير و در 
حال فعاليت تجارى است. مغازه مزبور به شماره 121-1 در داالن سراى مخلص شماره گذارى 
ــد. با توجه به موارد فوق و موقعيت محل و  شده و داراى كدپستى 44578-81476 مى باش
ــخصات و متراژ و كاربرى اين واحد تجارى و در نظر گرفتن ساير عوامل موثر حق كسب و  مش
پيشه و سرقفلى اين مغازه براى ششدانگ به مبلغ كل 4/740/000/000 ريال (چهارميليارد 
ــرقفلى دو دانگ مشاع از  ــه و س ــب و پيش و هفتصد و چهل ميليون ريال) و بنابر اين حق كس
ــدانگ آن به مبلغ 1/580/000/000 ريال (يك ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون ريال)  شش
ــت ميليون تومان برآورد و اعالم مى گردد.م الف:24385 اجراى  معادل يكصد و پنجاه و هش

احكام شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
مزايده

9/170 اجراى احكام شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص كالسه پرونده 
ــنبه تاريخ 94/9/29 ساعت 9  ــماره 94/182 ج/خ/9 جلسه مزايده اى در روز يكش اجرايى ش
ــنبه محكوم عليه  ــقايقى فرزند پنجش ــين ش الى 10 صبح برگزار نمايد پرونده لها خانم نوش
آقاى منصور دادفر فرزند رحيم به نشانى اصفهان – سپاهان شهر – بلوار شاهد – خ.تعاون4- 
ــت از فروش يك  ــت – واحد101 موضوع مزايده عبارت اس ــت بهش ــكونى هش مجتمع مس
ــخصات آن  ــماره انتظامى 494س98ايران77 كه مش ــتگاه پرايد جى-تى-ايكس به ش دس
ــيله نقليه: شماره انتظامى  ــد. 1- مشخصات وس طبق نظريه كارشناسى بدين شرح مى باش
ــفيد.  ــد جى.تى.ايكس مدل 1381 رنگ س ــتم پراي ــوارى سيس 494س98ايران77. نوع س
موتور MI 3/407709 شاسى S 1412281877056. 2- وضعيت در موقع بازديد: سوارى 
پرايد شماره فوق از قسمتهاى سپر عقب – چراغ خطر عقب سمت چپ – گلگير عقب سمت 
چپ – درب جلو سمت چپ آثار تصادف و ضربه دارد. موتور ضعيف، الستيكها كاركرده ضعيف 
ــى و برآورد قيمت: با توجه به وضعيت فعلى خودرو و نداشتن  ــت. 3- اظهار نظر كارشناس اس
بيمه نامه معتبر و آثار ضرب و تصادف روى بدنه سمت چپ آن قيمت آن به مبلغ شش ميليون 
ــايان ذكر است  ــود. ش ــصت ميليون ريال 60/000/000 ريال برآورد مى ش تومان معادل ش
ــد. محكوم به عبارت  ــار واقع در خيابان ايثار توقيف مى باش خودروى مذكور در پاركينگ ايث
ــنه حضرت زهرا(س) و مبلغ 102/372/528 ريال  ــت از يك جلد كالم ا... مجيد، مهرالس اس
بابت اصل خواسته هزينه دادرسى – كارشناسى و نشر آگهى و مبلغ 4/997/777 ريال بابت 
حق االجراى دولتى در حق دولت مزايده از قيمت كارشناسى شروع شده و فرد يا افرادى برنده 
ــنهاد نمايند و ده درصد مبلغ كارشناسى را نقدا  ــند كه باالترين قيمت را پيش مزايده مى باش
همراه داشته باشند. طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از مزايده ضمن هماهنگى با اين اجرا 
ــاختمان اجراى احكام حقوقى اصفهان واقع در  از خودروى مذكور بازديدنمايند مزايده در س
ــاختمان مركزى دادگسترى كل استان  اصفهان – خيابان نيكبخت – 200 متر پايين تر از س
اصفهان – جنب بيمه پارسيان – ساختمان اجراى احكام حقوقى طبقه دوم – واحد4 برگزار 

مى گردد.م الف:24736 اجراى احكام شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان

گزارش پليس آگاهى تهران؛

عـروس خـيانتكار، عامـل اصلى 
قـتل خانوادگـى
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

ــدود 1 فنجان، مواد الزم براى دسـر شـكالتى با رويه نعناع :آردح
ــده  ــره ذوب ش ــان، ك ــكر 1 فنج ــورى، ش ــاى خ ــق چ ــك 1/2 قاش نم
ــق چاى خورى، ــذا خورى،عصاره وانيل1 قاش ــق غ 1/4فنجان،آب2 قاش

تخم مرغ بزرگ2 عدد،شكالت آب شده1/2 فنجان.
ــكر2 فنجان، كره ذوب شده1/4 فنجان، مواد الزم اليـه نعناع : پودر ش
سر شير 2 قاشق غذا خورى، عصاره نعناع1/2 قاشق چاى خورى،رنگ سبز 

خوراكى2 قطره،تراشه هاى شكالت3/4 فنجان.
طرز تهيه دسر شكالتى با رويه نعناع :آرد و نمك را با هم مخلوط كنيد 
و بعد تمام مواد الزم مايع اصلى را خيلى خوب با هم مخلوط كنيد و مخلوط 
آرد و نمك را كم كم اضافه كنيد و در آخر پودر كاكائو را اضافه كنيد و خمير 
به دست آمده را حدود 20 تا 25 دقيقه در دماى 350 درجه فارنهايت در 

فر قرار دهيد .
ــر و يا  براى آماده كردن اليه نعناعى هم تمامى مواد الزم را در يك ميكس
ــاده كردن رويه  ــم بزنيد. و همچنين براى آم با يك همزن خيلى خوب ه
شكالتى دسر تكه هاى شكالت و يا چيپس هاى شكالت را با كره آب شده 
ــن كنيد تا كره و  در ماكروفر قرار دهيد و حدود يك دقيقه ماكروفر را روش
شكالت حسابى با هم مخلوط و تركيب شوند.بعد از 25 دقيقه كيك شما 
آماده است سينى فر را از داخل فر خارج كنيد و اجازه دهيد خمير دسر شما 
ــپس در اليه اول تركيب نعناعى و بعد از آن تركيب شكالت  سرد شود ، س
ــر را به تكه هاى كوچك تقسيم كنيد  و كره را روى خمير دسر بماليد. دس
ــود، دسر شما  و چند دقيقه در داخل يخچال قرار دهيد تا باز هم خنك ش

آماده ميل كردن است .

اين مقاله بخشى از يك سرى مقاالت است كه به تكنيك هاى تمدد اعصاب، به  ويژه 
ــت مى پردازد. اگر درمورد  ــترس اس ــب كنترل و كاهش اس تكنيك هايى كه مناس
ميزان استرس خود يا عزيزان تان نگرانيد از پزشك يا مشاور حرفه اى كمك بگيريد. 

استرس هايى كه بدون درمان رها شوند، براى سالمت و تندرستى خطرناكند.
ــترس و باز  ــى و هيپنوتيزم درمانى روش هاى موفقى در كاهش اس خود هيپنوتيزم
ــژه هنگامى كه با  ــد و فرآيند هاى فكرى، به وي ــه  روى ايده هاى جدي نمودن ذهن ب

مشكالت رفتارى مانند اعتياد هاى خاص سروكار داريد، هستند.
هيپنوتيزم درمانى اساسا روشى است براى برنامه ريزى مجدد در نحوه ى تفكر. منابع 
ــى دى، نوارها، mp3 و مكتوبات فراوانى مى شود كه در  خود هيپنوتيزمى شامل س
دسترس هستند. پيش از استفاده از هركدام از اين ابزارها مطمئن شويد كه مطالب 
توسط متخصصان هيپنوتيزم و افراد قابل اطمينان تهيه شده باشد. پيش از هرگونه 
تالش براى خود هيپنوتيزمى اين مقاله را به طور كامل بخوانيد و فرآيندهاى پيچيده 

را درك كنيد.
تاريخچه مختصرى از هيپنوتيزم مدرن

ــادى وجود دارد، به ويژه در  پيرامون موضوع هيپنوتيزم ترديدها و بدگمانى هاى زي
فرهنگ هاى غربى. ريشه ى اين شك و ترديد تا حدى در اين است كه هيپنوتيزم را 

شكلى از سرگرمى تلقى مى كنند.
فرانتس آنتون  مسمر، اغلب به عنوان پدر تئورى هيپنوتيزم مدرن شناخته مى شود و 
احتماال مسوول برخى از شك ها و ترديدهاى پيرامون اين موضوع است. مسمر، پزشك 
آلمانى، عالقه ى زيادى به نجوم داشت و باور داشت كه نيروهايى نامرئى وجود دارند، 
كانالى براى انرژى، كه بين همه اشياء جهان منتقل مى شود. اين «انرژى كيهانى»از 
اجرام آسمانى نشات مى گيرد كه مى تواند تحت تاثير رفتار ديگرى، مهار  شود. مسمر 
نتيجه اين انتفال انرژى را «مسمريسم» ناميد آنچه كه كلمه ى اصلى «مسمريس» را 
توضيح مى دهد. اكنون ما مى دانيم كه تئورى مسمر كامال بى معنى بوده، اما ايده هايش 
ممكن است همچنان روى چگونگى هيپنوتيزم و هيپنوتيزم درمانى كه امروزه مورد 

توجه است، تاثير گذار باشد.
ــايع  ــمارى از بيمارى هاى ش ــى براى درمان ش اما امروزه هيپنوتيزم به  عنوان روش
مانند كاهش استرس و بالطبع كاهش فشار خون، ميگرن ، اختالالت خواب و مبارزه 
ــت. عالوه بر اين، خودهيپنوتيزمى و  ــيگار پذيرفته شده اس با اعتياد مانند ترك س
هيپنوتيزم درمانى مى تواند براى كمك به تقويت حس عزت نفس و اعتماد به  نفس و 
غلبه بر مشكالت مرتبط با آن مانند ترس از صحبت كردن درجمع استفاده  شود. امروزه 
هيپنوتيزم در دانشگاه تدريس مى شود و يكى از محبوب ترين و شناخته  شده ترين 

تكنيك هاى پزشكى است.
هيپنوتيزم چگونه عمل مى كند؟

زيگموند فرويد معتقد است ذهن انسان به سه ناحيه مجزاى از نظر هوشيارى تقسيم 
مى  شود: هوشيار، نيمه هوشيار  (ناخودآگاه)، ناهوشيار. انديشيدن درمورد هر بخش 
از ذهن در مقياسى عميق مى تواند سودمند باشد. فرويد باور داشت كه آگاهى ذهن 
باالترين و كم عمق ترين بخش ذهن است و مسوول حس هايى است كه ما مستقيما 

از آنها آگاهيم مانند ميزان استرس.
ــيارى است، يعنى سطحى  ــيار (ناخودآگاه) بيشتر اوقات زير هوش ذهن نيمه  هوش
عميق تر، از  اين رو به آسانى دردسترس نيست و نحو ه ى احساسات ما يا واكنش هاى 
ما را در موقعيت ها و رويدادهاى مشخص براساس آنچه كه درگذشته از طريق تجربه 
ــدن مانند تنفس را  ــد. همچنين عملكردهاى ضرورى ب آموخته ايم، كنترل مى كن

تنظيم و كنترل مى كند.
ــت كه دسترسى به آن خيلى مشكل تر  ذهن ناهوشيار عميق ترين بخش ذهن ماس

است، كه شامل خاطرات و حوادث آسيب زاست.هيپنوتيزم منجر به يك حالت آرامش 
مى شود و در بخش هاى عميق تر ذهن  نفوذ كرده و به بازنويسى يا مجددا برنامه ريزى 
كردن ناخودآگاه ذهن مى پردازد. خود هيپنوتيزمى از طريق تمدد اعصاب ذهنى و 
فيزيكى عمل كرده و به افراد اجازه مى دهد تا از ذهن هوشيار خود بگذرند و با افكار و 
عقايد مثبت اما ناخودآگاه خود آشنا شود. به محض«بيدارى» از حالت هيپنوتيزم، 
افكار و خياالت جديد در ناخودآگاه و در نهايت بر ذهن خودآگاه تاثير گذاشته، به نوبه 

خود، منجر به تغيير رفتار مى شود.
ــت و روش هاى آن به پشتكار و  هيپنوتيزم درمانى مدعى يك «راه حل سريع» نيس

تمرين نياز دارد تا ذهن ناخودآگاه برخاسته و پيام هاى جديد را به كار گيرد.
از خود هيپنوتيزمى و هيپنوتيزم درمانى استفاده كنيد

موفقيت در خود هيپنوتيزمى و هيپنوتيزم درمانِى تجويز شده مستلزم ذهنى باز است. 
براى انجام آن نياز است كه:

-بخواهيد كه هيپنوتيزم شويد.
-بيش  از حد ديرباور نباشيد.

-از هيپنوتيزم شدن وحشت زده نباشيد.
-فرآيندهاى پيچيده را بيش از حد تجزيه و تحليل نكنيد.

همچنين بايد درباره ى اينكه چرا مى خواهيد از خود هيپنوتيزمى بهره ببريد و چه 
ــد و اينكه چه افكارى را  ــد به خودتان انتقال دهيد، فكر كني پيام هايى را مى خواهي
مى خواهيد در ذهن ناخودآگاه خود جاى دهيد. روى برخى از گفته هاى كوتاه در طى 

فرايند هيپنوتيزم كار كنيد.
 رسيدن به يك حالت هيپنوتيزمى كمى شبيه به يك خواب است

گفته هايى از اين قبيل:
خالص و صادق بودن، در غير اين صورت در دسترسى به ايده ها يا دست يافتن به سطح 

ناخودآگاه، موفق نخواهيد بود.
مثبت بودن، گفته هاى شما بايد ماهيتى مثبت داشته باشد.

ساده بودن، گفته هاى شما بسيار سليس باشد و نه شامل چندين عبارت طوالنى.
برخى از عبارات خود هيپنوتيزمى عبارتند از:

- براى از بين بردن استرس در محل كار مى توانيد از اين جمله استفاده كنيد: «من 
در محل كار آرام هستم.»

ــيگار كشيدن، مى توانيد از اين جمله  - براى كمك به يك عادت اعتياد آور مانند س
استفاده كنيد: «من غير سيگارى هستم»

ــخنرانى عمومى  ــل از يك رويداد يا س ــش عصبانيت خود قب - براى كمك به كاه
مى توانيد اين جمله را انتخاب كنيد: «من يك سخنران مطمئن هستم.»

ــما،  ــه ناخودآگاه ش ــتند ب ــا پيام هايى هس ــن گفته ه ــيد اي ــته باش ــاد داش به ي
ــه  ــاص تمركز كنيد و هميش ــد، روى كارهاى خ ــتفاده كني ــه ى «من» اس از كلم
ــروع روى  ــان كنيد. براى ش ــان حاضر بي ــوان حقايق زم ــود را به عن گفته هاى خ
ــن روى آنها تمركز  ــپاريد و در ذه ــويد، به حافظه بس يك يا دو عبارت متمركز ش

كنيد.

گام هايى در راستاى خودهيپنوتيزمى
ــتين بار خود هيپنوتيزمى را امتحان كنيد، درمورد آن را با  پيش از اينكه براى نخس
يكى از نزديكان تان صحبت كنيد، زيرا براى تان سودمند است. رسيدن به يك حالت 
ــت و حتى گاهى بهتر است كه به ديگران  هيپنوتيزمى كمى شبيه به يك خواب اس
ــان و مضطرب  ــد. بدين ترتيب به احتمال زياد پريش بگوييد كه مى خواهيد بخوابي
ــويد. بخشى از مرحله خود  نخواهيد شد، در غير اين صورت ممكن است آشفته ش
هيپنوتيزمى اين است كه نسبت به محيط اطراف تان كمتر آگاه خواهيد بود، مانند 
زمانى كه خواب هستيد، بنابراين در موارد اضطرارى نزديكان تان قادر خواهند بود 

كه شما را «بيدار» كنند.
1. براى شروِع اين فرآيند بايد از نظر فيزيكى آرام و راحت باشيد. سعى كنيد از تكنيك 
تمدد اعصاب پايه اى مانند موردى كه در صفحه تكنيك هاى تمدد اعصاب ذكر شده 

است، استفاده كنيد.
ــود را روى آن متمركز كنيد، در  2. موضوعى را بيابيد كه مى توانيد تصور و توجه خ
حالت ايده آل اين موضوع شما را اندكى ملزم مى كند كه به ديوار و سقف مقابل خود 

بنگريد.
3. ذهن خود را از همه ى فكرها پاك كنيد و تنها روى موضوع خودتان تمركز كنيد. 
قطعا دست يافتن به آن بسيار سخت خواهد بود، اما اجازه دهيد كه افكار تخليه شوند.
4. از چشمان خود آگاه باشيد، به پلك هاى خود فكر كنيد كه سنگين شده و به  آرامى 
بسته مى شوند. همانطور كه چشم هاى شما بسته مى شود، روى تنفس خود تمركز 

كنيد، عميق و يكسان نفس بكشيد.
5. به خودتان تلقين كنيد كه هر گاه نفسم را بيرون مى دهم، آرام تر مى شوم. نفس 

كشيدن تان را آرام كنيد و اجازه دهيد كه با هر نفس عميق تر و عميق تر آرام شويد.
6. از چشم ذهن خود براى تصويرسازى يك شى كه حركات آرام باال و پايين يا مايل 
دارد، كمك بگيريد. شايد دسته ى آونگ يا زمان سنج اونگى و يا هرچيزى كه نوسانى 
منظم، آرام و پيوسته دارد. با چشم ذهن تان، جسمى را كه به عقب و جلو يا باال و پايين 

در نوسان است، تجسم كنيد.
7. در ذهن تان باماليمت، به آرامى و يكنواخت از ده شمارش كنيد، بگوييد من بعد 

از هر شماره آرام مى شوم. «10 من آرام مى شوم»، «9 من آرام مى شوم» و ادامه...
8. خودتان را باور كنيد و به خودتان يادآور شويد زمانى كه شمارش را تمام كنم به 

حالت هيپنوتيزمى دست خواهم يافت.
ــت كه روى  ــت يافتيد، زمان آن اس 9. هنگامى كه به حالت خود هيپنوتيزمى دس
گفته هاى شخصى خود كه آماده كرده ايد، تمركز نماييد. روى هر عبارت تمركز كنيد، 

در چشم ذهن تان تجسم كنيد، در فكرتان آن را تكرار كنيد. آرام و متمركز بمانيد.
ــيد و بار ديگر ذهن را پيش از اينكه از حالت هيپنوتيزمى بيرون بياييد،  10. آرام باش

پاك نماييد.
ــماريد. فرآيندى را كه پيش از شمارش  11. به آرامى اما با انرژى فزاينده اى تا 10 بش
تا حالت هيپنوتيزمى استفاده كرديد را معكوس نماييد. از پيام هايى مثبت بين هر 
شماره استفاده كنيد، همانطور كه عدد 1 را مى گوييد، در ذهن تان تداعى كنيد كه 

وقتى بيدار شوم احساسى مانند يك خواب شبانه ى كامل خواهم داشت.
12. وقتى به 10 رسيديد كامال بيدار و به هوش خواهيد شد! به آرامى به ذهن هوشيار 

خود اجازه دهيد كه به وقايع روزانه برسد و به احساس تازه شدن ادامه دهد.
هرچه بيشتر روند خود هيپنوتيزمى را تمرين و تكرار كنيد، موفق تر خواهيد شد و 

آسان تر به حالت هيپنوتيزم دست خواهيد يافت.
به ياد داشته باشيد هيپنوتيزم درمانى براى بسيارى از افراد موثر بوده و مى تواند براى 

شما نيز موثر باشد، قدرت آن در اعتقاد و باور آن است.

نپتون : بزرگ ترين رصدخانه زيرآبى دنيا
ــانده و 90 درصد حيات سياره  اقيانوس ها نزديك سه چهارم سطح زمين را پوش
ــناخته باقى  ــش اعظم آنها هنوز ناش ــا اين وجود، بخ ــود جاى داده اند. ب را در خ

مانده است. نپتون، يك شبكه رصدخانه اقيانوسى است كه از حدود 850 كيلومتر 
كابل، و 130 ابزار با بيش از 400 حسگر تشكيل شده است. اين ابزارها كه همگى 
ــتم بزرگ مقياس نظارت اقيانوسى  ــتند، نخستين سيس متصل به اينترنت هس
ــيمى اقيانوس را  ــى و ش ــامل حيات وحش، جغرافيا، زمين شناس همه جانبه، ش

تشكيل مى دهد.
سودمندى علمى:ابزارهاى نپتون كه در فاصله 350 كيلومترى از ساحل بريتيش 
كلمبيا و در صفحه تكتونيكى Juan de Fuca قرار دارند، يك چشم انداز بالدرنگ 
از منطقه را فراهم مى كند. يك ريسمان شناور مجهز به راديومترها، نورسنج ها و 
حسگرهاى هدايت الكتريكى، در يك ستون 400 مترى آب باال و پايين مى روند. 
اين ابزارها با نمونه بردارى از خصوصيات شيميايى و شرايط فيزيكى ستون آب، 
نحوه تغييرات آنها را با گذشت زمان تعيين مى كنند. يك ابزار كنترل از راه دور به 

نام ROPOS اين ابزارها را نصب و اطالعات را جمع آورى مى كند.
ــى از جانوران  ــر ثابت و ويدئوي ــتم، تصاوي دوربين هاى كيفيت باالى اين سيس
ــن تصاوير، تغييرات  ــمندان به كمك اي ــا را تهيه مى كند و دانش و رفتارهاى آنه
ــتم محلى را اندازه گيرى مى كند. ميكروفون هاى زيرآبى نصب شده در  اكوسيس
كف دريا با ضبط صداى دلفين ها و وال ها، تعداد اين جانوران و مسير مهاجرت آنها 
را تعيين مى كنند. يك دستگاه خزنده كنترل از راه دور به نام Wally با حركت 
ــديد  ــى مى كند. اين ذخاير عالوه بر تش بر كف دريا، ذخاير متان زيرآب را بررس

تغييرات جهانى آب و هوا، مى توانند يك منبع بالقوه انرژى باشند.
ــاى  ــت، ويدئوه ــق اينترن ــد از طري ــا مى توانن ــر دني ــمندان سراس دانش
ــى  ــه زندگ ــه مطالع ــد، ب ــاهده كنن ــا مش ــف دري ــالى Wally را از ك ارس
ــاى  ــه ه ــاى دريچ ــه در دهانه ه ــوس ك ــاق اقيان ــه اى اعم ــاى لول كرم ه
ــت  ــاى گوژپش ــگ ه ــه آواز نهن ــا ب ــد، ي ــد بپردازن ــى مى كنن ــى زندگ گرماب

گوش دهند.

ــور  ــقانه هاى امروز كش ــق» به گزينى از عاش ــانه ى عش كتاب «افس
تاجيكستان است كه نشر نگاه آن را منتشر شده است.

ــعر باشد. در  ــايد به ديرينگى طلوع ش ــى ش  به گزينى در ادبيات پارس
ــترى يافت، با عنوان هايى چون  عصر سرخ كالهان به گزينى رواج بيش
ــان واله در رياض  ــفينه، جنگ،گلچين و انتخاب. عليقلى خ بياض، س
ــت كه از انبوهى غزل هاى ميرزا بيدل بايد گزينه اى  الشعراء معتقد اس
ــوده ، انتخابى از  ــر زباندانى صرف اوقات نم صورت گيرد. مى گويد: اگ
كليات ميرزا بردارد ، معلوم مى شود كه صاحب چقدر مايه است. از عصر 
مشروطه تا روزگار ما هم مجموعه هاى فراوانى از شاعران بزرگ و كوچك 
عرصه گرديده كه از مشهورترين اين گزيده ها مى توان به انتخاب حيدر 

على كمالى از ديوان موالنا صائب اشاره كرد..
ــليقه و شناخت برگزيننده باز    قبول اين گونه آثار به قريحه و ذوق و س
ــتقبال اهالى ادب هم از كتابى كه شيرازه مى بندد با ذوق  مى گردد. اس

شخصى بى رابطه نيست.
ــور  ــقانه هاى امروز كش ــق»به گزينى از  عاش ــانه عش  مجموعه «افس
تاجيكستان است كه دكتر رضا كيانى با عرق ريزى روح براى دستيابى 
ــعر امروز تاجيكى انجام داده اند. اين مجموعه، نوعى  به بهترين هاى ش
آنتولوژى زيباشناختى از ادبيات معاصر تاجيكستان است. نگاه اين گزينه 
ــكل گيرى كتاب ، خواننده  از آغاز بر شاعرانگى آثار بوده تا در مسير ش
هنگام خوانش به زواياى ظريف هنر شاعران تاجيك رسوخ كند. نهايت 
آن كه اين سير و سفر شاعرانه در مقصود خويش موفق بوده است.  اين 
اثر براى جوانان  عالقه مند به شعر ما غنيمتى است  ارزشمند. با خواندن 
ــود نقبى به بهترين هاى شعر معاصر تاجيكى  مجموعه ى حاضر مى ش

زد و  لذت هم برد .

«افسانه عشق»گزيده عاشقانه هاى امروز تاجيكستان با مقدمه و انتخاب 
ــا بهاى 15000 تومان  و برگردان دكتر«رضا كيانى» در 296 صفحه ب

توسط موسسه انتشارات نگاه به چاپ رسيده است.

كيك شكالتى با رويه نعناع

افسانه عشقعجيب ترين پروژه هاى علمى جهان !

خانه دارى

ــد و براى  ــه مرتب و منظم باش ــد كمدهاى تان هميش  اگر مى خواهي
پيدا كردن لباس هاى تان مشكلى نداشته باشيد، با ما همراه شويد.

مرتب سازى لباس ها:
ــيدن ــت و از پوش ــاى تان به هم ريخته اس ــه كمد لباس ه اگر هميش

ــت كه به  ــده ايد اكنون وقت آن اس ــته ش  لباس هاى تكرارى تان خس
ــد. با وصله  ــاس هاى تان بپردازي ــازماندهى مجدد كمد لب اصالح و س
ــتفاده مى  پينه كردن لباس هاى قديمى تان نه تنها دو مرتبه از آنها اس
ــيك تر كرده و از پوشيدن  كنيد بلكه كمد لباس تان را هم مرتب ترو ش
لباس هايى كه خودتان به سليقه ى خودتان مدل آنها را تغيير داده ايد 
ــاى قديمى تان مطابق با  لذت مى بريد.به اين ترتيب دوباره از لباس ه
سبك و مد روز در سال جديد استفاده كرده و هم چنين كمد تان را هم 

به زيبايى چيده ايد.
 چيدمان لباس ها

بيشتر به هم ريختگى و نامرتبى خانه به كمد لباس ها مربوط مى شود. 
ــه بهتر و مرتب چيدن  ــه مى گويد : براى هر چ متخصصى در اين زمين
ــار وارد كنيد و  ــتر به مغز خود فش ــايل مربوط به كمد هرچه بيش وس
خالقيت بيشترى را به كار ببريد به همين ترتيب هم مى توانيد از فضايى 
كه در اختيار داريد و  هم درمقابل تعداد لباس هايى كه بايد در اين فضا 
جا دهيد استفاده ى بهينه ترى كنيد. اين متخصص مى افزايد :يكى از 

بهترين پيشنهادها اين است كه بر روى كيسه هاى لباس يك برچسب 
بزنيد و مشخص كنيد كه اين كيسه مربوط به چه لباس هايى مى باشد 

تا در زمان احتياج نخواهيد تمام كمد را به هم بريزيد.

چگونه كمدهاى مرتبى داشته باشيد 

تكـنيك هـاى تمـدد اعصـاب
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