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نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 گفت:طبق برج��ام و نقش��ه راه، ایران تنه��ا متعهد 

به انجام برخی اقدامات بود...
نخس��تین بان��و س��را و پاركین��گ طبقاتي هوش��مند 
ش��هرداري اصفهان با حضور جمعي از مس��ووالن شهر 
 اصفهان در منطقه سه ش��هرداري به بهره برداري رسید.

مهدي جمالي ن ژاد، ش��هردار اصفهان در مراس��م افتتاح 
پروژه شهرداري منطقه سه اصفهان در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به اینك��ه پی��ش از این ق��ول به ش��هروندان 
ق��ول داده بودیم كه ش��یب افتتاح پروژه ها زیاد ش��ود، 
اظهار ك��رد: ما توانس��تیم پروژه هاي زی��ادي را طي دو 
هفته گذش��ته افتت��اح كنیم ك��ه ای��ن پروژه ها طیف 
رنگارنگ��ي از كاربرد هاي مختلف فرهنگ��ي، اجتماعي، 
 تفریح��ي و ترافیك��ي  مراك��ز را در بر داش��ته اس��ت.
 وي افزود: خوش��بختانه یكي از مناطق مه��م اصفهان،

منطقه سه اس��ت كه اصفهاني هاي اصیل در آن منطقه 
 زندگي مي كنند و یكي از اقدامات بسیار مفید آن ایجاد

» بانو سراي آفتاب« با رویكرد محله محوري..

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان با اشاره به اینكه 
روز به روز به خیل بیكاران افزوده می شود، اظهار كرد: 

ستاد ویژه ای از سوی استانداری ...

در س��ال 1392، حدود 94 درصد ان��رژی مصرفي 
 بخش حم��ل ونق��ل در زیربخش ج��اده ای مصرف 

شده است...

هفته گذشته شبكه دوسیما دربخش خبربیست وسی 
گزارشی از روند تولید وعرضه سیگار دركشورپخش 

كرد كه دراین گزارش مدیرعامل ...

فضای كسب و كار از جمله شاخص های تعیین كننده 
وضعیت اقتصادی هر كشور است كه با استناد به آن 

می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل ...

 آمانو هیچ جای گزارشش اعالم عدم 
پایبندی برای ایران نکرده است

بهره برداری ازنخستین 
بـانوسرا و پاركینگ هوشمند 

اصفهـان

 خیل بیکاران در اصفهان 
نگران كننده است

حمـل و نقـل جـاده اي، 94 
درصـد سوخـت را مي بلعد

سیگارها برای كه دود 
می شوند؟!

بازاركسب وكار اصفهان درتب 
ركود و انفعال می سوزد
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كمبود اعتبار، مانع استاندارد سازی موزه های استان

همگار گرامی جناب آقای اسماعیل زاده 

مصیبت وارده را به شـما تسـلیت عرض نموده و برای آن مرحومه مغفوره 

آمرزش و از خداوند منان برای شـما و خانواده گرامی تان سالمتی و صبر 

جزیل مسئلت داریم.
روزنامه زاینده رود



ــس بين المللى انرژى اتمى  ــم ايران در آژان نماينده دائ
گفت:طبق برجام و نقشه راه، ايران تنها متعهد به انجام 
ــت و اين  ــده اس برخى اقدامات بود كه حاال تكميل ش
گزارش يك راه منطقى براى شوراى حكام مى گذارد و 

آن بستن پرونده مسايل گذشته است.
ــنا گفت: بخش زيادى  نجفى با اعالم اين مطلب به ايس
از گزارش 15 صفحه اى آژانس توصيفى است و سابقه 
موضوع را با تكرار بخش هايى از گزارش 2011 توضيح 
ــر 2011 يا  ــايد حدود 50 بار به نوامب ــت. ش داده اس
ــند 65/2011 اشاره شده است.  ضميمه 2011 و يا س
ــته بگويد ادعاها قبال چه بوده  در واقع مديركل خواس
ــابقه  ــرى از گزارش به س ــت. هم چنين بخش ديگ اس
ــت و بخش  ــوراى حكام پرداخته اس قطعنامه هاى ش
ــاس  ــريح همكارى هاى ايران بر اس عمده اى هم به تش

«چارچوبى براى همكارى» و نقشه راه پرداخته است.
وى ادامه داد: همان طور كه مديركل گفته بود گزارشش 
نه كامال سياه و نه كامال سفيد است. البته همانطور كه 
جناب آقاى عراقچى گفتند به نظر بيشتر سفيد است. 
ــته اى  ــزارش عدم انحراف مواد هس مهم ترين نكته گ
ــت. به همين جهت مديركل در هيچ جاى  در ايران اس

گزارشش اعالم «عدم پايبندى» نكرده است.

ــند  ــوارد مثل بحث س ــيارى از م ــار كرد: بس وى اظه
ــان و موارد  ــدن گچين، جابربن حي 15 صفحه اى، مع
اين چنينى كه به نظر ما بسته شده بودند اما آژانس در 
گزارش هاى قبلى به آنها اشاره مى كرد در اين گزارش 
ــده اند. به طور خاص در مورد مريوان،  ــته ش عمال بس
گزارش اعالم كرده كه منطقه مريوان منظور نبوده و به 
ــت. در برخى  نوعى اين موضوع را نيز مختومه كرده اس
موارد مثل آغازگر نوترونى يا انجام تست يا سيستم فيوز 

اين گزارش حرفى براى گفتن ندارد.
نماينده دائم ايران در آژانس تاكيد كرد: گزارش رسما 
ــر وجود  ــچ عالمتى مبنى ب ــت كه هي ــالم كرده اس اع
ــده در ايران وجود  ــته اى اعالم نش چرخه سوخت هس
ــت كه برخى  ندارد. اهميت اين موضوع از آن جهت اس
ــت كه  ــران فقط در نطنز و فردو نيس ادعا مى كردند اي
ــت جاى ديگرى هم  ــازى مى كند و ممكن اس غنى س

غنى سازى داشته باشد.
ــرده كه  ــما اعالم ك ــس همچنين رس ــت: آژان وى گف
ــالح  هيچ عالمتى مبنى بر انجام فعاليت يا طراحى س
هسته اى بر مبناى سند اورانيوم فلزى پيدا نكرده است. 
ــبات  ــن ادعاهايى كه در مورد محاس گزارش همچني
ــت؛ زيرا آن ها را  نوترونى مى شد را تلويحا رد كرده اس

«نا تمام و ماهيتا متفرق» توصيف كرده است.
ــاره به  وى از ديگر نكات قابل تامل گزارش آژانس را اش
برخى مطالعات علمى درباره فناورى هاى دوكاربردى 
ــال  ــت و گفت: گزارش تصريح دارد كه قبل از س دانس
ــت. البته در  2003 در ايران اين فعاليت ها رخ داده اس
ــر متفاوتى داريم)  ــه ما نظ ــه (جداى از اين ك اين رابط
ــن گونه  ــداوم اي ــى بر ت ــورها مبن ــاى برخى كش ادع
ــت  ــم صراحتا رد كرده و اعالم كرده اس فعاليت ها را ه
ــود فعاليت هاى مربوط  ــى مبنى بر وج كه هيچ عالمت
ــته اى بعد از 2009 در ايران وجود به توسعه سالح هس

ندارد. 
ــه داد: با وجودى كه  نماينده دائم ايران در آژانس ادام
ــت، انتظار مى رود  ــفيد اس بخش زيادى از گزارش س
ــژه رژيم  ــالمى ايران به وي ــان جمهورى اس كه مخالف
صهيونيستى و رسانه هاى وابسته به آن، با بزرگ نمايى 
بحث فناورى هاى دوكاربردى و تحريف بخش هايى از 
گزارش تالش كنند تا آن را كامال سياه جلوه دهند. به 
هر صورت طبق برجام و نقشه راه، ايران تنها متعهد به 
انجام برخى اقدامات بود كه حاال تكميل شده است و اين 
گزارش يك راه منطقى براى شوراى حكام مى گذارد و 

آن بستن پرونده مسايل گذشته است.

يادداشت
روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1746 | يكشنبه 15آذر 1394 | 24 صفر 1437 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان آيت اهللا «محسن اراكى» دبير كل 
مجمع جهانى تقريب، صبح روز شنبه در گفتگوى زنده با راديو معارف 
پيرامون اقدامات مجمع جهانى تقريب در رابطه با نامه دوم مقام معظم 
ــى تقريب، فعاليت هاى  ــان غرب، گفت: مجمع جهان رهبرى به جوان
ــام معظم رهبرى به جوانان غرب  متعددى را در رابطه با نامه دوم مق
انجام داده است از جمله اينكه ما به همه نمايندگى ها و مجامع محلى 
تقريب در سراسر جهان اين نامه را ارسال كرديم و از آنها خواستيم در 

نشر اين نامه و همچنين تدوين مضامين اين نامه تالش كنند.
ــبكه ارتباطى تحت عنوان «الو محمد»  وى افزود: همچنين ما دو ش
ــالمى لندن قرار دارند  و «الو قرآن» داريم. اين شبكه ها در مركز اس
ــر جهان  كه با همكارى تعدادى از جوانان متعهد و پرانگيزه در سراس
راه اندازى شده اند كه از طريق اين شبكه ارتباطى، نامه مقام معظم 
ــيار خوب و مؤثرى  ــال شده است و بازتاب بس رهبرى به جوانان ارس

داشته است.
ــت كه در مجمع  آيت اهللا اراكى تأكيد كرد: اين خالصه كارهايى اس
ــاير  ــت، همچنين از طريق خبرگزارى تقريب و س صورت گرفته اس
ــالغ نامه مقام  ــبت به اب بخش هاى مرتبط مجمع جهانى تقريب نس
معظم رهبرى و همچنين تبيين و تحليل محتواى اين نامه اقدام هاى 

خوبى صورت گرفته است.
ــت در  دبيركل مجمع جهانى تقريب پيرامون برنامه هايى كه قرار اس
آينده در اين زمينه صورت گيرد نيز گفت: چندين برنامه نيز قرار است 
در آينده در اين زمينه انجام گيرد كه يكى از آنها اجتماعى است كه 
ــورهاى اروپايى با حضور جوانان كشورهاى  قرار است در يكى از كش

مختلف اروپايى منعقد شود.
وى افزود: همچنين بنا داريم اين اجتماع را در كشور آمريكا نيز برگزار 
كنيم كه در اين اجتماع، جوانان به تبيين و تجزيه و تحليل بخش هاى 
مختلف پيام مقام معظم رهبرى مى پردازند همچنين در اين اجتماع 
به تبيين مسووليت هايى كه بر عهده جوانان در رابطه با مضامين اين 

پيام است، پرداخته خواهد شد.

نامه مقام معظم رهبرى در دستان 
مجمع جهانى تقريب مذاهب

خبر
نماينده دائم ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى:

 آمانو هيچ جاى گزارشش اعالم عدم پايبندى براى ايران نكرده است

نخستين بانو سرا و پاركينگ طبقاتي 
ــهرداري اصفهان با حضور زاينده رود هوشمند ش

ــهر اصفهان در  جمعي از مسووالن ش
منطقه سه شهرداري به بهره برداري رسيد.

ــم افتتاح  ــهردار اصفهان در مراس ــدي جمالي ن ژاد، ش مه
ــه اصفهان در جمع خبرنگاران  پروژه شهرداري منطقه س
ــاره به اينكه پيش از اين قول به شهروندان قول داده  با اش
ــود،اظهار كرد:  ــا زياد ش ــيب افتتاح پروژه ه بوديم كه ش
ــته  ــتيم پروژه هاي زيادي را طي دو هفته گذش ما توانس
افتتاح كنيم كه اين پروژه ها طيف رنگارنگي ازكاربرد هاي 
ــي و ترافيكي  مراكز را  مختلف فرهنگي،اجتماعي،تفريح

در بر داشته است.
ــم اصفهان، ــي از مناطق مه ــبختانه يك وي افزود: خوش

ــت كه اصفهاني هاي اصيل در آن منطقه  ــه اس منطقه س
ــيار مفيد آن ايجاد زندگي مي كنند و يكي از اقدامات بس

ــراي آفتاب» با رويكرد محله محوري است كه از  « بانو س
اين پس به اولويت پروژه هاي شهري با اين نگاه بهره برداري 

خواهد شد.

شهردار اصفهان با اشاره به اينكه محالت پويا بايد خانواده 
پويا و محور هر خانواده پويا مادران خوب هستند كه بايد 
شاداب باشند، تصريح كرد: در همين راستا اين مجموعه ها 
ــوان در محالت ايجاد  ــادابي بان ــالمتي و ش براي حفظ س

مي شود كه نخستين آن در منطقه سه صورت گرفت.
ــمند و مكانيزه  ــداث پاركينگ هوش ــه اح وي در ادامه ب
هشت بهشت اصفهان اشاره كرد و گفت:  اين پاركينگ با 
ظرفيت حدود  400 خودرو مورد بهره برداري قرار گرفت.

بارگذاري و تردد در منطقه يك و سه  اصفهان زياد 
است

ــذاري و تردد در منطقه  جمالي ن ژاد با تاكيد به اينكه بارگ
ــت، بيان كرد: در اين محدوده  يك و سه  اصفهان زياد اس
كاربري هاي بهداشتي و خدماتي زيادي است كه با احداث 

اين پاركينگ حمل و نقل روان خواهد شد.
ــروژه در  ــك ده ها پ ــده نزدي ــه  در آين ــان اينك وي با بي
ــه كل پاركينگ  ــد، هزين ــهر اصفهان افتتاح خواهد ش ش
هشت بهشت را  183 ميليارد و 250 ميليون ريال دانست 
ــداث پاركينگ و ــه اح ــال آن هزين ــه 100 ميليارد ري ك

 83 ميليارد و 250 ميليون ريال آن هزينه تملك آن شده 
ــهردار اصفهان همچنين هزينه احداث نخستين  است.ش
ــارد ريال،هزينه تملك را  ــراي اصفهان را 14 ميلي بانو س
ــزود: كل اين مجموعه  ــوان كرد و اف 84 ميليارد ريال عن
ــت كه در زميني  ــته اس 98 ميليارد ريال هزينه در بر داش
ــي بالغ بر يك هزار و 500  بالغ بر 800 متر مربع و زيربناي

مترمربع  در دو طبقه احداث شده است.
ــه گراني  ــا توجه ب ــن مجموعه را ب ــك اي وي هزينه تمل
ــت و گفت: اين  زمين هاي منطقه رقم قابل توجهي دانس
ــت  مجموعه آغازي خوب براي فعاليت بانوان اصفهاني اس
ــن مراكزي را  ــق بتوانيم چني ــاير مناط و اميدواريم در س

افتتاح كنيم.
ــراهايي در  ــخ به اينكه آيا چنين بانوس جمالي نژاد در پاس
ــش از اين مراكز  ــرد: پي ــود، بيان ك اصفهان ايجاد مي ش
ــتين  ــتيم، اما اين نخس ــي بانوان در اصفهان داش تخصص
بانوسراي اصفهان است كه قصد داريم جهت ايجاد فضاي 
ــاداب و امن براي بانوان در تمامي محالت بانوسرا  آرام، ش
ــافت زيادي را  احداث كنيم چرا كه بانوان نمي توانند مس
ــتفاده  طي كنند و بايد در محالت خود  از اين ظرفيت اس

كنند.
رعايت حقوق اقشـار مختلف جامعـه دربازه زماني 

پنج ساله و يك ساله اولويت برنامه ريزي شهرداري
ــهر اصفهان نيز در  ــوراي اسالمي ش رضا اميني، رئيس ش
اين  در آئين با اشاره به اينكه رعايت حقوق اقشار مختلف 
ــاله در اولويت  ــاله و يك س ــازه زماني پنج س جامعه در ب
سياست هاي برنامه ريزي شهرداري قرار گرفته است، اظهار 
داشت: در اين راستا در حال حاضر تامين خدمات سرانه اي 

بانوان در دستور كار قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه بانوسراي آفتاب به عنوان نخستين پروژه 
از اين دست در شهر اصفهان به بهره برداري رسيده است، 
ادامه داد: اين مركز قرار است به صورت اختصاصي خدمات 

رفاهي و اوقات فراغت را به بانوان ارائه دهد.
ــهر اصفهان در ادامه با اشاره به  رييس شوراي اسالمي ش
اينكه برنامه هاي مراكز فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان 
ــتر سازمان فرهنگي تفريحي  نيز از اين پس با نظارت بيش
شهرداري پيش بيني و اجرايي خواهد شد، اضافه كرد: در 
اين راستا قرار است با توجه به نيازسنجي صورت گرفته در 

صورت نياز نسبت به بهره برداري از پروژه هاي مختلف در 
مناطق اقدام شود.وي همچنين به بهره برداري از پاركينگ 
ــت در خيابان بزرگمهر اشاره كرد و  هوشمند هشت  بهش
ادامه داد: اين پروژه در يك هزار و 200 متر زمين و 12 هزار 
متر زيربنا به بهره برداري رسيده است و با توجه به تجهيز 
شدن به سيستم هوشمند شهروندان مي توانند به محض 

ورود جانمايي خودرو را داشته باشند.
پاركينگ هشت بهشـت گره ترافيكي منطقه سـه 

شهرداري اصفهان را باز مي كند
ــت  ــه راه اندازي پاركينگ هشت بهش ــا بيان اينك اميني ب
ــهيد ــتان ش ــدوده اطراف بيمارس ــره ترافيكي در مح گ
ــزود: محدوده  ــد،  اف ــاز مي كن ــيخ صدوق را ب ــت اهللا ش آي
ــكان و  ــتان محل پارك خوردوي پزش اطراف اين بيمارس
ــدازي اين پروژه  ــت كه با راه ان مراجعه كنندگان بوده اس

گره كور ترافيكي اين نقطه باز شده است.
ــي براي  ــه تخصيص فضاي ــزوم توجه ب ــاره به ل وي با اش
ــاختمان را امري مهم  پاركينگ در هنگام صدور پروانه س
ــذاري جمعيتي به  ــه داد: در حال حاضر بارگ خواند و ادام

ــاز به  ــاخت و س ــي از هزينه هاي س گونه اي كه بايد بخش
ساخت پاركينگ اختصاص يابد و در اين راستا فرهنگسازي 
براي استفاده از اين فضاها نيز بايد در دستور كار مسووالن 
باشد.رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به اينكه 
ــايي نقاط كور ترافيكي پاركينگ هاي  از اين پس با شناس
ــوند، گفت: اين امر در ساماندهي  اصفهان جانمايي مي ش

سفرهاي شهري تاثيربسزايي خواهد داشت.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در مناطق 15 گانه شهرداري 
اصفهان با توجه به نياز محالت، جمعيت و ميزان سفرهاي 
ــره برداري از  ــهري برنامه ريزي براي ارائه خدمات و به ش
ــود، اضافه كرد: در اين راستا فرهنگ  پروژه ها انجام مي ش
هر منطقه يك خدمات نياز به كار كارشناسي دارد و از اين 

رو بايد با توجه به مطالبات نياز محالت را رفع كنيم.
ــهر  ــازي ش ــاره به اينكه مناسب س اميني هم چنين با اش
ــاي مديريت  ــز از اولويت برنامه ه ــردد معلوالن ني براي ت
شهري اصفهان قرار گرفته است، از اين رو مناسب سازي 
در نقاط از قبل ايجاد شده در دستور كار است و براي نقاط 

جديد االحداث نيز اين امر الزامي تعيين شده است.

بهره بردارى از نخستين بـانوسرا و پاركينگ هوشمند اصفهان 

خبرگزارى ايسنا ازمحكوميت يكى از مديران نهاد رياست 
ــته درپى  ــرداده ونوش ــته خب ــورى در دولت گذش جمه
عدم همكارى يكى از مديران نهاد رياست جمهورى در ارائه 
ــتى هيات بازرسى گروه رياست  اسناد و مدارك درخواس
جمهورى، مجلس و واحدهاى تابع، گزارش تخلف نامبرده 
ــازمان بازرسى كل  ــى و قضايى س توسط معاونت سياس
كشور به مراجع قضايى ارسال و وفق ماده 8 قانون تشكيل 

سازمان بازرسى درخواست مجازات شد.
ــت و رد  ــر محكومي ــدوى مبنى ب ــدور رأى ب ــس از ص پ
ــتان تهران،  ــى در دادگاه تجديدنظر اس تجديدنظرخواه
ــاده 8 قانون  ــاراليه به مجازات مندرج در تبصره 1 م مش

تشكيل سازمان بازرسى محكوم شد.
ــى مذكورازمعاونت سابق  الزم به ذكر است برنامه بازرس
مراسم و تشريفات دفتررييس جمهور بوده و مدير نامبرده 
ــناد و  به بهانه هماهنگى با مقامات حقوقى نهاد از ارائه اس

مدارك درخواستى به هيات بازرسى خوددارى كرده بود.
***

ــر از قربانيان تيراندازى  ــامى 14 نف خبرگزارى رويترز اس
چهارشنبه شب كاليفرنيا را منتشر كرده است كه در ميان 

آنان نام يك زن ايرانى نيز به چشم مى خورد.
به گزارش مشرق، در ميان اسامى كشته شدگان، نام يك 
زن ايرانى تبار نيز به چشم مى خورد. اين زن بنتا بت بادال 
ــر و يك دختر) ازخود به جاى  نام دارد وسه فرزند(دو پس

گذاشته است.
بنتا در سال 18 سالگى به آمريكا مهاجرت كرده، ابتدا در 
ــده و بعدا به كاليفرنيا مهاجرت كرده  نيويورك مستقر ش

است.
ــيمى از دانشگاه  ــته ش وى پس از فارغ التحصيلى از رش
ــهر  ــت ش ــا در اداره بهداش ــاى كاليفرني ــى پومون پول

سن برناردينو مشغول به كار شده بوده است.
***

جبهه اعتدال گرايان از رايزنى و هماهنگى  اين جبهه براى 
ــنجانى خبر  ــمى رفس ديدار با على الريجانى و اكبر هاش

داده است.
ــارس آمده  ــزارى ف ــايت خبرگ ــه درس ــن خبر ك در اي
ــس دوره اى  ــوان ريي ــه عن ــور ب ــن صفرپ ــت، محس اس
جبهه اعتدال گرايان درباره آخرين تحركات انتخاباتى اين 
تشكل سياسى گفته: جبهه اعتدال گرايان نمايندگان خود 
را در 25 استان معرفى و كارهاى زيربنايى جهت دهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى را صورت داده است.
وى از رايزنى و هماهنگى ها براى ديداراين تشكل سياسى با 
على الريجانى و اكبر هاشمى رفسنجانى خبر داده و اضافه 
كرده است: رايزنى ها با كانديداهايى كه بحث نامزدى  آنها 
ــت و اطمينان داريم كه از فيلتر شوراى  ــده اس قطعى ش

نگهبان نيز رد مى شوند انجام داده ايم. 

شنيده ها
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صنعت فوالد در سال 93 با ركودي مواجه شد كه همچنان ادامه دارد و بخشي 
از آن حاصل عوامل جهاني و بخشي متاثر از شرايط اقتصاد كشور است . افزايش 
ارزش دالر ، كاهش رشد اقتصادي چين ، تحريم روسيه و تمايل اين دوكشور 
به اضافه اوكراين به صادرات فوالد موجب كاهش قيمت محصوالت فوالدي و 

برهم خوردن توازن در بازار فوالد در منطقه خاورميانه شد. 
ــاص  ــي و اختص ــاي عمران ــه ه ــش بودج ــز ، كاه ــور ني ــل كش در داخ
ــش از 80 درصد كه  ــرفت بي ــا پيش ــاي ب ــروژه ه ــه پ ــاي ب ــن بودجه ه اي
ــاي محصوالت  ــش تقاض ــد و كاه ــوالدي ندارن ــوالت ف ــه محص ــازي ب ني
ــاز  ــاخت و س ــت و س ــش صنع ــود در بخ ــل رك ــه دلي ــوالدي ب ف

بيش از پيش ،  بازار فوالد كشور را با ركود مواجه ساخت . 
ــش فوالد و  ــار در بخ ــش موجودى انب ــث افزاي ــك طرف باع ــن ركود از ي اي
ــاخص هاى بورس را پايين آورده و وضعيت  محصوالت آن شده و از طرفى، ش
توليدكنندگان در تامين منابع مالى خود از بازار سرمايه را با دشوارى روبه رو 

كرده است.
ــت ها ، كمبود  ــه كاهش فروش و نزول قيم ــرمايه به اضاف اين افت در بازار س
ــته كه  برخي از تحليل گران آن  ــازان به همراه داش نقدينگي را براي فوالد س
ــن اينكه به دليل  ــكالت اين صنعت مي دانند . ضم را يكي از بزرگ ترين مش
ــوالد خارج و به ــرمايه از چرخه ف ــوالد و كاهش تقاضا ، س عدم جاذبه بازار ف
فعاليت هاي كوتاه مدت وارد شده و باال بودن نرخ بهره هاي بانكي نيز بر توان 

رقابت فوالدسازان داخلي با رقباي خارجي اثر گذاشته است . 

ــان مي دهد كه در شرايط كنوني بزرگ ترين حمايت  مجموعه اين عوامل نش
ــت كه مانع از واردات بى رويه  از صنعت فوالد كشور، اتخاذ سياست هايي اس
محصوالت توليدى اين صنعت ملى شود .  عالوه بر تعرفه واردات ،  مبحث مواد 
اوليه نيزدركاهش حاشيه سود شركت هاي فوالدي كشور و حتي زيان دهي 
آنها نقش موثري ايفا كرده است كه نيازمند تدابيرفوري و اثربخش است. يك 
ــنگ آهن و زغال سنگ است كه  نكته قابل توجه قيمت مواد اوليه ازجمله س
درسطح بين المللي با افت شديد مواجه شده و ابزارى شده براي توجيه كاهش 
قيمت محصوالت فوالدي ازسوى فوالدسازان خارجي . اين در حالي است كه 
ــازان  ــايرخدمات مورد نيازفوالدس هزينه خريد مواد اوليه، تامين انرژي و س
ــده بلكه همراه با تورم موجود رشد كرده تا جايى كه  داخلى نه تنها كمتر نش
ــوربه جاى سود با زيان مواجه نموده است.  فعاليت اين صنعت را درداخل كش
درچنين شرايطى متاسفانه نه تنها شاهد سياست هاي حمايتي دولت نيستيم 
بلكه با وضع تعرفه براي واردات زغال سنگ، موجب افزايش قيمت تمام شده 

محصوالت فوالدي به ويژه ذوب آهن اصفهان هستيم. 
ــور ازبحران  ــوري وموثر براي برون رفت صنعت فوالد كش عدم اتخاذ تدابيرف
ــتي و ــران را به صنايع فرادس ــن بح ــرعت انتقال اي ــت س كنوني، ممكن اس
ــت خلل درفعاليت ذوب آهن نه  ــايان ذكر اس ــتي افزايش دهد. ش  پايين دس
ــتقيم يا  ــنل آن را بلكه بيش از500 هزار نفر كه به طور مس تنها 20 هزار پرس
غيرمستقيم با اين صنعت در ارتباط هستند دچار مشكالت اقتصادى وشغلى 

خواهد كرد. 

در سال 1392، حدود 94 درصد انرژى مصرفي بخش حمل ونقل در 
زيربخش جاده اى مصرف شده است. 

ــال 1392 نشان  ــي طول عمر ناوگان در س به گزارش تابناك ، بررس
مي دهد در صورت نوسازى ناوگان با طول عمر باالي 20 سال، ميزان 
ــارد و 400 ميليون ليتر  ــاليانه نفت گاز در حدود يك ميلي مصرف س

كاهش مي يابد.
ــط دولت براى هر ليتر نفت گاز 350  براساس قيمت اعالم شده توس
تومان در سال 1392، طبق بررسي مركز پژوهش ها در صورت نوسازى، 
ــده فقط براى مصرف ناوگان بارى حدود 500  صرفه جويي حاصل ش

ميليارد تومان خواهد بود.
ــهم تناژ و تن كيلومتر بار جاده اى حمل شده  آمارها نشان مي دهد س
در حمل و نقل زميني به ترتيب برابر با 92 و 90 درصد و در زيربخش 
ريلي به ترتيب برابر با 8 و 10 درصد بوده است، همچنين سهم مسافر 
ــاى جاده اى و  ــايل نقليه عمومي در زيربخش ه ــده با وس جابه جا ش
ــل زميني بوده ــل و نق ــا 89 و 11 درصد حم ــب برابر ب ريلي به ترتي

است.
ــبت به زيربخش ريلي در حمل بار و جابه جايي  زيربخش جاده اى نس
ــته كه با توجه به نوع بار حمل شده  ــترى داش مسافر سهم بسيار بيش
ــبكه ريلي ــد آن قابل انتقال به ش در بخش جاده اى، حدود 67 درص

است. 
ــبت بار  ــه با ميزان مصرف انرژى به نس ضرورت اين موضوع در مقايس

جابه جا شده در زيربخش هاى جاده اى و ريلي بيشتر نمايان مي شود.

صنعت فوالد منتظرحمايت هاى دولت تدبيرواميد

حمـل و نقـل جـاده اي، 94 درصـد سوخـت را مي بلعد

خبر خبر 

شركت كنندگان كنفرانس رونمايى از قراردادهاى جديد صنعت نفت 
درهفته گذشته براى سرمايه گذارى درصنعت نفت تنها يك شرط و 

آن هم لغو كامل تحريم ها را داشتند.
به گزارش خبرگزارى فارس كنفرانس دو روزه بين المللى رونمايى از 
قراردادهاى جديد صنعت نفت، هفته گذشته با حضور 137 شركت 

بين المللى و تعدادى از مسووالن صنعت نفت برگزار شد.
ــس دو روزه  ــه در اين كنفران ــركت هايى ك ــم ترين ش از جمله مه
حضور داشتند، مى توان به شركت استات اويل نروژ، توتال فرانسه،
ــوى آمريكايى، انى ايتاليا،  بى پى انگليس، شلمبرژر با مليت فرانس

لوك اويل روسيه اشاره كرد.
ــت نفت 50 پروژه  ــووالن صنع در جريان برگزارى اين همايش مس
ــاى جديد صنعت نفت رونمايى كردند كه  نفتى را در قالب قرارداده
از جمله اين طرح ها مى توان به ميدان نفتى و گازى سردار جنگل، 
آزادگان جنوبى،  اليه نفتى پارس جنوبى،ميدان هاى گازى گلشن 
ــپهر، سوسنگرد از جمله اين  و فردوس، ميدان هاى نفتى، جفير، س

طرح ها هستند.
ضمن معرفى كلى اين ميادين از سوى مسووالن صنعت نفت ايران، 
حاضرين و باالخص سرمايه گذاران خارجى بارها از برگزاركنندگان 
ــت كردند كه جزئيات اين ميادين نيز اعالم  اين كنفرانس درخواس
ــووالن صنعت نفت بارها در جلسات مختلف و در طول  شود، اما مس
ــالم مى كردند،  ــد، اع ــت هايى كه در اين كنفرانس برگزار ش نشس
جزئيات تنها براى آن دسته از متقاضيان كه قرار است در مناقصه ها 

شركت كنند، اعالم مى شود.
سرمايه گذارانى كه در اين كنفرانس حضور داشتند اگرچه با رغبت 
درتمام جلسات اين كنفرانس حاضر بودند، اما به طور جد تنها شرط 
حضور در صنعت نفت ايران را لغو كامل تحريم ها عنوان مى كردند.

ــركت توتال به  ــى بخش خاورميانه ش ــوان مثال مدير بازرگان به عن
ــو تحريم ها  ــران در صنعت نفت پس از لغ ــگار فارس گفت: اي خبرن
ــت و توانسته بزرگ ترين پروژه هاى  پيشرفت چشم گيرى كرده اس

نفتى نيز با موفقيت پشت سر گذارد.
ــد زمانى كه در  ــل دارد مانن ــركت توتال نيز تماي ــه داد: ش وى ادام
صنعت نفت ايران فعاليت مى كرد دوباره به ايران بازگردد، اما اين كار 

تنها زمانى محقق مى شود كه تحريم ها لغو شوند.
دراين گزارش آمده : قراردادهاى جديد نفتى كه قرار است موجبات 
ــى فراهم كند،  ــاليان طوالن ــران را براى س ــعه صنعت نفت اي توس
ــووالن كارگروه تدوين  ــى است كه مس داراى نكات و ابهامات اساس
ــن قراردادها را  ــتند، ابهامات اي ــد تاكنون نتوانس قراردادهاى جدي

برطرف كنند. 
دراين مورد  بيژن زنگنه وزير نفت نيزاعالم كرده است، قراردادهاى 

جديد صنعت نفت ايده آل نيست و داراى نواقصى است. 

ــاره به اينكه اقساط ماهيانه طرح  دبير كانون سراسرى انبوه سازان با اش
فروش قسطى مسكن بين 3 تا 3/5 ميليون تومان است، گفت: اين طرح 

براى تمامى سازندگان مسكن اجرا مى شود.
ــيد پورحاجت در گفتگو با مهر درباره طرح فروش قسطى مسكن  فرش
توضيح داد: يكى از شرايط مهم طرح فروش قسطى، حضور بانك مسكن 
به عنوان ضمانت كننده است. اين بانك تاكنون با ضمانت 100 ميليون 
ــازان  ــت در حالى كه انبوه س ــغ هر واحد موافقت كرده اس تومان از مبل
پيشنهاد رقمى باالتر را داده بودند تا قدرت خريد متقضيان افزايش يافته 

و تعداد بيشترى توان ورود به اين طرح را داشته باشند.
ــاط اين طرح براى متقاضيان، افزود: مبلغ قسط هر  وى با اشاره به اقس
ــال  واحد در ماه بين 3 تا 3/5 ميليون تومان با بازپرداخت بين 3 تا 7 س
خواهد بود و مبلغ سود اين اقساط هم 2 درصد باالتر از تورم موجود با 4 
درصد كارمزد بانكى است. در واقع مبلغ قسط كمتر از 3 ميليون تومان 

نمى شود.
دبير كانون سراسرى انبوه سازان با اعالم اينكه اقساط اين وام كه از سوى 
ــازان در اختيار متقاضى قرار مى گيرد، متفاوت از ساير اقساطى  انبوه س
است كه تاكنون پرداخت كرده اند، ادامه داد: بانك مسكن از منابع دولتى 
براى ارائه وام استفاده مى كند در حالى كه بخش خصوصى چنين منابعى 
در اختيار ندارد، بنابراين طبيعى است كه مبلغ اقساط باالتر از وام هاى 

بانك مسكن باشد.
وى با بيان اينكه اقشار متوسط در شهرى مانند تهران حداقل بين يك تا 
دو ميليون تومان اجاره بها پرداخت مى كنند، گفت: بنابراين اين اقشار 
ــاط اين واحد  مى توانند با خريد اين آپارتمان ها، اين مبالغ را براى اقس

پرداخت كنند كه در نهايت هم مالك آن مى شوند.
دبير كانون سراسرى انبوه سازان با تاكيد بر اينكه نمى توان بيش از اين 
به بخش خصوصى براى كاهش اقساط فشار آورد، ادامه داد: ما از دولت 
ــكن  ــه در اين طرح به كمك متقاضيان مس انتظار داريم همان طور ك

آمده ايم، دولت هم نگاه ويژه اى به ما داشته باشد.
ــع اين طرح در آينده مى تواند كمك  پورحاجت با بيان اينكه به طور قط
زيادى به تقويت طرف تقاضا كرده و توليد را تحت تاثير قرار دهد، گفت: 
اميدواريم در شرايط سخت صنعت ساختمان و ركودى كه بر كل اقتصاد 
كشور حاكم  است، اتفاق خوبى براى اين بخش بيافتد. وى همچنين با 
تاكيد بر اينكه اين طرح مخصوص انبوه سازان نيست و مدلى است كه هر 
سازنده اى مى تواند از آن استفاده كند، افزود: زمانى طرح فروش قسطى 
ــت كه به ديگر طرح هاى بانك  ــترى خواهد داش مسكن اثرگذارى بيش

مسكن مانند وام هاى 80 و 60 ميليون تومانى متصل شود.
ــته تاكنون  ــازان از هفته گذش ــرى انبوه س به گفته دبير كانون سراس
جلسه اى براى پيگيرى اجراى طرح فروش قسطى مسكن برگزار نشده 
ــت. باوجود اينكه بانك مركزى موافقت ضمنى خود را براى اجراى  اس
اين طرح اعالم كرده است، اما هنوز زمان و شيوه نامه اجرايى اين طرح 

مشخص نيست.

معرفى 50 طرح نفتى در كنفرانس 
تهران و شرط خارجى ها براى بازگشت

جزئياتى جديد از فروش قسطى مسكن؛

ــاخص هاى تعيين كننده  اقساط ماهيانه 3 ميليون تومانى ــب و كار از جمله ش فضاى كس
وضعيت اقتصادى هر كشور است كه با استناد به آن مى توان 
ــرايط اقتصادى هر كشور  ــى و تجزيه و تحليل ش به بررس
ــورها هرچه  ــب و كار در كش پرداخت. محيط فضاى كس
شفاف تر و رقابتى ترباشد منجر به افزايش سالمت اقتصادى 
كشورها و اتخاذ سياست هاى مطلوب شده و روند بهبودى 

شاخص ها ى اقتصادى را در پى خواهد داشت.
ــوراى  گزارش آمارى جديد مركز پژوهش هاى مجلس ش
ــتان اصفهان در ارزيابى  اسالمى كشور نشان مى دهد اس
ــب و كار ايران در بهار 1394  مولفه هاى ملى محيط كس

از ميان 31 استان در جايگاه 24 كشور قرار گرفته است.
ــد مركز  ــزارش جدي ــراى تهيه گ ــا، ب ــزارش ايمن ــه گ ب
ــادى  ــكل اقتص ــس، 281 تش ــاى مجل ــش ه پژوه
ــط  ــى از محي ــه مل ــد و 21 مولف ــته ان ــكارى داش هم
ــرار گرفته  ــان ق ــى كارشناس ــورد ارزياب ــب و كار م كس
ــود محيط  ــرايط بهب ــزارش ش ــن گ ــاس اي ــر اس اند. ب
ــاهد  ــار 94 ش ــا به ــار 93 ت ــران از به ــب و كار اي كس
4 صدم درصد بهبود بوده است. با وجود سهم 3/57 درصدى 
در توليد ناخالص داخلى بدون احتساب نفت و برخوردارى 
از جايگاه دوم كشور پس از تهران در اين شاخص در زمينه 
ــد مثبت 18  ــب و كار با وجود رش مولفه هاى محيط كس
ــبت به بهار 93 و كسب امتياز 6/57 در  صدم درصدى نس
ــتان اصفهان در جايگاه 24 نسبت به ساير اين ارزيابى اس

استان هاى كشور قرار گرفته است.
ــان به ثبت  ــتان اصفه ــار و ارقام در حالى براى اس اين آم
ــاى بى نظير  ــتان داراى ظرفيت ه ــد كه اين اس مى رس
ــوان يكى  ــت و به عن ــگرى، صنعتى و توليدى اس گردش
ــر دنيا شناخته  ــهرهاى ايران در سراس از مشهورترين ش
مى شود. اصفهان در شرايطى ركود شديد در فضاى كسب 
و كار را پشت سر مى گذارد كه بعد از توافق هسته اى ميان 
ايران و غرب شاهد حضور هيات هاى خارجى براى سرمايه 
گذارى بوده است و فعالين اقتصادى روزهاى بهترى را براى 
ــالمى نويد مى دهند.  ــگ و تمدن ايران اس پايتخت فرهن
روزهايى كه بنا بر گفته كارشناسان اقتصادى چندان دور 
از دسترس نيست.عبدالوهاب سهل آبادى، فعال اقتصادى 
ــتان اصفهان در گفتگو با دنياى  و رييس اتاق بازرگانى اس
اقتصاد و در رابطه با گزارش مركز پژوهش هاى مجلس و 
ركود فضاى كسب و كار در اصفهان مى گويد: فضاى كسب و 
كار مناسب نيست و بايد به دنبال علت هاى اين ركود باشيم. 
وى مى افزايد: استان اصفهان از لحاظ اقتصادى، توليدى، 
ــگرى داراى ظرفيت هاى  ــاورزى و گردش ــى، كش صنعت
منحصر به فردى است كه متاسفانه از تمام پتانسيل هاى آن

ــال گذشته هيچ  ــه س ــت. طى س ــده اس بهره بردارى نش
ــازى در استان اصفهان اجرايى  طرح ساختارى و تحول س
ــتان نيز بيش از  ــت و نهاد بخش خصوصى اس ــده اس نش

ــت اقتصادى  ــاختارى در مديري ــالح س ــه پيگير اص آنك
ــتر وقت خود را صرف سه موضوع بيمه،  استان باشد بيش
ــتانى با  ــت در صورتى كه در اس ــك كرده اس ماليات و بان
ــان دريافت  ــان همچن ــد اصفه ــى مانن ــرايط صنعت ش

كوچك ترين مجوزهاى كسب و كار ماه ها زمان مى برد.
مفاسـد اقتصادى و بى تعهدى شـركت ها بدترين 

مولفه هاى استان
ــد در تهيه اين گزارش 21 مولفه  ــاره ش همان طور كه اش
مورد ارزيابى تشكل هاى اقتصادى قرار گرفته اند. از ميان 
اين 21 مولفه سه مولفه زير ساخت هاى تامين برق، نظام 
توزيع و مشكالت رساندن محصول به دست مصرف كننده 
و زيرساخت هاى حمل ونقل به عنوان بهترين مولفه هاى 
محيط كسب و كار استان و سه مولفه وجود مفاسد اقتصادى 
در دستگاه هاى حكومتى، بى تعهدى شركت ها و مؤسسات 
ــه پيمانكاران و  ــه موقع بدهى خود ب دولتى به پرداخت ب
برگشت چك هاى مشتريان و همكاران بدترين مولفه هاى 

محيط كسب و كار معرفى شده اند.
ــتان اصفهان به ترتيب از  21 مولفه محيط كسب و كار اس

بهترين به بدترين به شرح زير است:
ــكالت  ــرق، نظام توزيع و مش ــاخت هاى تامين ب زير س
رساندن محصول به دست مصرف كننده، زيرساخت هاى 
ــاى خارجى و  ــه خريد كااله ــل، تمايل مردم ب حمل ونق
ــابه، موانع  ــى مش ــوالت ايران ــراى محص ــاى كم ب تقاض
ــوالت و واردات مواد اوليه، تعرفه  تعرفه اى صادرات محص
ــى و رقابت غيرمنصفانه محصوالت  پايين كاالهاى واردات
ــون كار در تعديل  ــازار، محدوديت قان رقيب خارجى در ب
ــت مواد اوليه،  ــروى كار، بى ثباتى در قيم و جابه جايى ني

ــرمايه  ــررات مربوط به توليد و س ــن و مق بى ثباتى قواني
ــاق در بازار داخلى،  ــه كاالهاى خارجى قاچ گذارى، عرض
ــانى، قيمت گذارى  ــارى نيروى انس نرخ باالى بيمه اجب
ــط دولت و نهادهاى  غيرمنطقى محصوالت توليدى توس
ــيدگى مؤثر به شكايت  حكومتى، ضعف دادسراها در رس
ــكل  ــاى قرارداد به انجام تعهدات، مش ها و اجبار طرف ه
دريافت تسهيالت از بانك ها، توليد كاالهاى غيراستاندارد، 
ــبتا بدون محدوديت آن به بازار، اعمال  تقلبى و عرضه نس
تحريم هاى بين المللى عليه كشورمان، ضعف بازار سرمايه 
ــرمايه از بازار  ــد و نرخ باالى تأمين س در تأمين مالى تولي
ــتريان و همكاران،  ــت چك هاى مش ــمى، برگش غير رس
ــات دولتى به پرداخت به  ــركت ها و مؤسس بى تعهدى ش
ــد اقتصادى  موقع بدهى خود به پيمانكاران، وجود مفاس
در دستگاه هاى حكومتى. در اجراى پايش محيط كسب 
ــادى باالترين  ــكل اقتص ــتان اصفهان با 11 تش و كار، اس
ــتان ها داشته است.  ميزان مشاركت را نسبت به ساير اس
تشكل هاى انجمن صنفى كاميونداران نجف آباد، انجمن 
ــى كارفرمايان  ــن صنف ــان، انجم ــران صنايع اصفه مدي
ــن صنفى  ــان، انجم ــرب اصفه ــه غ ــل درچ ــل ونق حم
شركت هاى خدمات مشاوره جنوب استان اصفهان، كانون 
مديران ماشين ساز صنايع فلزى استان اصفهان، اتحاديه 
ــان، انجمن صنفى  ــتان اصفه تعاونى هاى توليد مرغ اس
مهندسان مشاور استان اصفهان، انجمن تخصصى صنايع 
ــتان اصفهان، اتاق بازرگانى،  همگن برق و الكترونيك اس
ــتان  ــاورزى اصفهان، اتاق تعاون اس صنايع، معادن و كش
ــا اين مركز آمارى  ــتان اصفهان ب اصفهان، اتاق اصناف اس

همكارى داشته اند.

بازاركسب وكار اصفهان درتب ركود و انفعال مى سوزد

ــان اتحاديه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده  ــتناد ماده (6) آيين نامه اجرايى نحوه برگزارى انتخابات هيات مديره و بازرس به اس
22 قانون نظام صنفى)، بدينوسيله به اطالع اعضاى اتحاديه صنفى فروشندگان پوشاك و كيف و كفش شهرستان لنجان مى رساند 
داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان اتحاديه، مى توانند حداكثر ظرف مدت 15 روز (بدون احتساب روزهاى تعطيل) از روز 
دوشنبه مورخ 1394/9/9 تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1394/10/1 جهت ثبت نام و تكميل پرسشنامه مربوط، با در دست 
داشتن اصل و تصاوير: پروانه كسب، شناسنامه، كارت ملى، مدرك تحصيلى و نيز دو قطعه عكس 6×4 شخصا به دفتر هيات اجرايى 
برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى مستقر در اداره صنعت، معدن و تجارت به نشانى خيابان وليعصر – كوچه وصال – ساختمان 
اصناف – طبقه سوم و يا به دفتر اتحاديه واقع در خيابان وليعصر – جنب موسسه چهارده معصوم مراجعه و مدارك خود را ارائه نمايند.

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان
 اتحاديه هاى صنفى شهرستان لنجان 

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان 
هيات اجرايى برگزارى انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاى صنفى شهرستان لنجان 

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آيين نامه هاى اجرايى نحوه برگزارى انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاى صنفى 
1-داوطلب شدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات 
كشورى در انتخابات هيات مديره اتحاديه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پيش از ثبت نام در انتخابات مى باشد.

(تبصره 6 ماده 22 قانون)
2- عضويت افراد در هيات مديره، بيش از دو دوره متوالى و يا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 6 ماده 6 آيين نامه اجرايى)

ــاى داراى كمتر از 1000 واحد صنفى خواهد بود.(ماده  3- تعداد اعضاى هيات مديره، 5 نفر اصلى و 2 نفر على البدل براى اتحاديه ه
22 قانون)

4- همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هيات مديره، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) برگزار مى شود.(ماده 
23 قانون)

ــو، كمتر از ده نفر و تعداد  ــراى اتحاديه هاى صنفى داراى كمتر از هزار نفرعض 5- چنانچه تعداد داوطلبان عضويت در هيات مديره ب
داوطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد. مهلت ثبت نام حداكثر براى دو نوبت متوالى به مدت ده روز تمديد مى گردد و چنانچه پس از 

آن، تعداد داوطلبان ثبت نام شده كمتر از نصاب ياد شده باشند، نسبت به ادغام اتحاديه اقدام خواهد شد.(ماده 7 آيين نامه اجرايى)

ــاد و التزام به  ــران 2- اعتق ــالمى اي 1-تابعيت جمهورى اس
جمهورى اسالمى ايران 3- نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر 
4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى 

افالس
ــاد 7-  ــتهار به فس ــدم اعتياد به مواد مخدر 6- عدم اش  5- ع
داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم (براى افراد فاقد سابقه 

عضويت در هيات مديره) 8- حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 
سال 9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم (پروانه كسب معتبر 
ــى نگرديده،  ــخ اعتبار آن منقض ــت كه تاري دائم، مجوزى اس
ــود را به غير  ــداده و واحد صنفى خ ــغل ن صاحب آن تغيير ش
واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفى فعال و مكان آن تغيير 

نيافته باشد) 10- وثاقت و امانت 

شرايط داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرس 

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 52224913 دفتر هيات اجرايى تماس حاصل فرماييد.
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عكس روز  

دريچه

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به توقف 
توليد سالح شكارى از سال 92 از تالش سازمان حفاظت 
ــل و نگهدارى  ــر پروانه «حم ــت براى تغيي محيط زيس
ــالح شكارى»  ــكارى» به پروانه « نگهدارى س ــالح ش س
ــب آن محدوديت  ــت با تصوي ــر داد و افزود: اميد اس خب
ــكارى و حفظ بهتر حيات وحش  ــال ح هاى ش در تعداد س

ميسر شود.
سرهنگ حميدرضا خيلدار، با اشاره به اينكه توقف توليد 
اسلحه شكارى، شناسنامه كارى خانم ابتكار است، گفت: 
طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است تعداد 
ــكارى را با توجه به توان اكولوژيكى كشور  سالح هاى ش
ــت تعديل  ــازمان حفاظت محيط زيس ــخيص س و با تش

كند. 
بر اساس اين قانون فرماندهى يگان حفاظت محيط زيست 
ــازمان  ــت س ــنهادى را تهيه كرده و در اختيار رياس پيش

حفاظت محيط زيست قرار داد.
ــال نامه اى به  ــى ارس ــال 92، ط ــان هم در پايان س  ايش
ــف  ــوع توق ــاتى، موض ــزارى جلس ــاع و برگ ــر دف وزي
ــه مطرح  ــن وزارتخان ــا اي ــكارى را ب ــلحه ش ــد اس تولي

كرد.
توليد اسلحه ورزشى به جاى سالح شكارى

ــكارى  ــالح ش ــان اينكه در حال حاضر توليد س وى با بي

ــورت گيرد  ــم توليدى ص ــر ه ــزود: اگ ــده، اف متوقف ش
ــكارى افرادى  ــالح ش ــدود و براى تعويض س در حد مح
ــالح آنها امكان تعمير ندارد. در  است كه مجوز دارند و س
حال حاضر وزارت دفاع سالح ورزشى را جايگزين سالح 
ــازمان حفاظت  ــكارى كرده و آن را توليد مى كند. س ش
ــت به طور كلى جلوى واردات و توليد سالح  محيط زيس

شكارى را گرفته است.
ــازمان حفاظت  ــر اينكه س ــا تاكيد ب ــرهنگ خيلدار ب س
ــكار گونه ها است،  محيط زيست در پى محدود كردن ش
اظهار كرد: فرماندهى يگان حفاظت محيط زيست نامه اى 
ــالح  ــر پروانه « حمل و نگهدارى س درباره ضرورت تغيي
شكارى» به پروانه « نگهدارى سالح شكارى» به رياست 
ــعى داريم اين موضوع در  ــال كرد و س ــازمان ارس اين س

مجلس نيز مطرح و پذيرفته شود.
تعيين محـدوده جغرافيايـى در مجوزهاى جديد 

شكار
ــاره به اينكه  ــت با اش فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
ــتن پروانه  ــود، افراد با همراه داش اگر اين روال محقق ش
ــالح مى توانند در يك منطقه  شكار و پروانه نگهدارى س
ــور يابند،  ــكار حض ــازه زمانى مقرر براى ش خاص و در ب
ــدارى  ــه نگه ــده پروان ــورت دارن ــن ص ــت: در اي گف
ــتان و منزل خود مى تواند اسلحه  ــكارى در اس سالح ش

ــرد، غير مجاز و  ــالح ف را نگهدارد، در غير اين صورت س
غير قانونى خواهد بود و امكان توقيف آن وجود دارد.

به گفته سرهنگ خيلدار، سازمان حفاظت محيط زيست 
در بحث حقوقى موضوع پروانه نگهدارى به جاى حمل و 
نگهدارى سالح شكارى ورود كرده و اميد است با تصويب 
ــال ح هاى شكارى ميسر  شدن آن محدوديت در تعداد س

شود.
ــد بر اينكه  ــت با تاكي فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
ــكارى  ــالح ش ــى از تهديدات حيات وحش، وجود س يك
ــى افراد  ــت، گفت: برخ ــت مردم اس ــش ازحد در دس بي
ــته و ــكارى پدر يا پدربزرگ خانواده را برداش ــالح ش س

ــوند، در صورتى كه اين  ــكار وارد طبيعت مى ش  براى ش
ــه حمل و  ــه پروان ــى ك ــت و تنها كس ــى اس ــر قانون غي
ــتفاده از آن را  ــت حق اس ــم اوس ــالح به اس نگهدارى س

دارد.
ــيون  ــه حمايت كميس ــاره ب ــا اش ــدار ب ــرهنگ خيل س
ــتگاه قضا  ــوراى امنيت كشور و دس ــالح و مهمات ش س
ــرد: در حال حاضر  ــان ك در اين باره، در خاتمه خاطرنش
ــه صيد  ــاز اقدام ب ــكار مج ــالح ش ــر متخلفى كه با س ه
غيرمجاز كند، با ارسال نامه مى توانيم پروانه شكار و سالح 
ــالح  ــد از آن هم هرگز نمى تواند س او را باطل كنيم و بع

بخرد.

تعيين شرط جديد درصدور مجوز اسلحه شكار

با  اين 6 حيـوان جنگـل هاى آمـازون آشنـا شويد
ــود دارند  ــيار زيادى وج ــات بس ــازون حيوان ــاى انبوه آم در جنگل ه
ــر ديده  ــتند و كمت ــب هس ــيار عجي ــى بس ــا برخ ــان آنه ــه در مي ك

شده اند.

ــى  نات حيوا ــن  تري ــب  عجي از  ــود  موج  6 ــب  مطل ــن  اي در   
ــى  ــمـا معرف ــه ش ــد را ب ــى كننـ ــى م ــازون زندگـ ــه در آمـ ك

مى كنيم.

ــام دارد كه  ــازون « آراپايما» ن ــتيپ ترين ماهى هاى آم يكى از خوش
100 كيلوگرم وزن و 2 متر طول دارد. 

ــيارى  ــت، ولى بس ــدر خطرناك نيس ــان ها آنق ــراى انس اين ماهى ب
ــى  ــن ماه ــازون از اي ــى آم ــى زمين ــى و حت ــودات درياي از موج

مى ترسند.
ــت و بايد اين نكته  ــه بدن براق اين ماهى جذاب اس  چهره خاص و البت
ــت و  ــده اس ــاخته ش ــتخوان س ــز بدانيد كه زبان اين ماهى از اس را ني

هر موجودى را دو ثانيه اى نابود مى كند.

آراپايما 

قورباغه شيشه اى

ــه و همچنين  ــن گونه هاى قورباغ يكى از عجيب تري
ــت.  ــه اى اس ــات، قورباغه شيش ــمى ترين حيوان س
همان طوركه از اسم آن مشخص است بدن اين حيوان 
ــت كه تمامى ارگان هاى داخلى  به اندازه اى نازك اس
ــت و حتى نحوه پمپاژ كردن قلبش  بدنش نمايان اس
نيز قابل مشاهده است. اين قورباغه يكى از سمى ترين 
گونه هاى حيوانى است كه در دنيا وجود دارد. سم اين 
ــت كه مى تواند به راحتى يك  قورباغه به اندازه اى اس

انسان بالغ را بكشد.

آنـاكـونـدا 

ــما بسيار  اگر از مارها خوش تان نمى آيد، اين گزينه براى ش
ترسناك خواهد بود، زيرا يكى از بزرگ ترين مارهاى دنيا را در 
آمازون خواهيد ديد. آناكوندا يك مار پيتون غول پيكر است 
ــود و هميشه بى وقفه  ــدش متوقف نمى ش كه هيچ گاه رش
ــت. اين مار مى تواند به 6 متر طول  در حال بزرگ شدن اس
ــمى نيست، اما  ــد. البته اين مار س و 250كيلوگرم وزن برس
ــكار پيچيده و او را له مى كند و  ــيوه خاص خود دور ش به ش
ــيارى  ــان هاى بس با يك حركت او را مى بلعد. تا به حال انس

به دست اين مار كشته شده اند.

حشره كله بادام زمينى خفـاش مـاهى گيـر پـوتـو

ــا نام  ــاى آمازون ب ــا، در جنگل ه ــاى دني ــره ه ــب ترين حش ــى از عجي يك
ــيارى از دانشمندان را مبهوت  كله بادام زمينى وجود دارد. اين حشره كه بس
خود كرده است كله اى به مانند غالف بادام زمينى دارد و البته بسيار بى دفاع 

است و به راحتى توسط حشرات بزرگ تر شكار مى شود.

خفاش ها گونه هاى مختلفى دارند كه هر مورد داراى قابليت ها و توانايى هاى 
خاص خودشان هستند. يكى از اين خفاش ها به ماهيگير شهرت دارد و حرفه 
اصلى اش گرفتن ماهى هاى روى سطح آب است. اين پرنده تنها گونه خفاش 

است كه قابليت ماهيگيرى دارد.

ــه در تمام طول  ــت ك ــيار كوچك در جنگل هاى آمازون اس پوتو نام يك موجود بس
ــتتار مى كند كه اصال قابل  روز درباالى يك شاخه مرده مى نشيدند و به گونه اى اس
تشخيص نيست. او در همان حالت از حشرات ريزى كه در اطرافش وجود دارند تغديه 

مى كند و در دنيا بيشتر به خاطر حالت تنبل گونه و استتار بى وصفش معروف است.
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گـزارش زاينـده رود از رونـد صعـودى مصرف سـيگارو  زاينده 
سودهاى سرشارحاصل ازفروش آنرود

هفته گذشته شبكه دوسيما دربخش خبربيست وسى گزارشى از 
روند توليد وعرضه سيگار دركشورپخش كرد كه دراين گزارش مديرعامل شركت 
دخانيات كشور ضمن ارائه آمارتكان دهنده از افزايش واردات غيرقانونى درمواجه 
با رشد تصاعدى مصرف سيگاربا اظهارناخرسندى از وضعيت موجود، برخى رقباى 

خارجى دربازارداخل را تهديد به لغو مجوز فعاليت كرد.
ــين برخوردارچندى پيش نيزدرگفتگو با روزنامه دنياى اقتصاد با اعالم  محمدحس
ــور كاهش يافته و واحدهاى توليد سيگار در  ــيگار دركش اين خبركه توليد انواع س
ــدن مواد اوليه تنها با 30 درصد ظرفيت  كشور به دليل كمبود نقدينگى و وارد نش
ــاخت هاى توليد  ــاده نبودن زيرس ــتند، دليل اين كاهش را آم ــغول هس خود مش
درداخل دانست وگفت: همواره نسبت به خصوصى سازى انتقاد داريم؛ هرچند كه 
ــازى صورت نگرفته و به عنوان رد ديون بوده كه در  درشركت دخانيات خصوصى س
ــازى شركت دخانيات ابتدا بايد  اختيار صندوق قرار گرفته است. براى خصوصى س
بسترالزم فراهم شود سپس دولت مى تواند با قيمت مناسب اين شركت را دراختيار 

بخش خصوصى قرار دهد.
ــت  ــركت دخانيات درگفتگو با روزنامه دنياى اقتصاد اظهاركرده اس مديرعامل ش
ــش حاكميتى آن از  ــه و فقط بخ ــرى صورت گرفت ــذارى دخانيات بى مه : در واگ
ــا كاالى قاچاق در اختيار مركز  جمله مجوز واردات، توليد، توزيع، فروش، مبارزه ب
ــت. از آنجا كه بخش فروش شركت همواره  برنامه ريزى و نظارت گذاشته شده اس
ــت داديم و در مقابل شركت هاى  ــتورى عمل مى كند بازار را از دس به  صورت دس
ــازار مصرف  ــا بازاريابى اصولى ب ــدند و ب ــركت دخانيات) بزرگ ش ديگر(رقباى ش
ــال هاى متمادى از روش هاى صحيح  ــركت ها طى س ــت گرفتند. اين ش را به دس
ــركت  ــفانه ش ــتفاده كردند، اما متاس ــترى يابى به صورت عمده و مويرگى اس مش
ــت كه به  ــت داد؛ اين در حالى اس ــازار را از دس ــودن ب ــه علت دولتى ب دخانيات ب
ــتريان تغيير يافته و به  ــت آوردن بازار مصرف زمان مى طلبد، چراكه ذائقه مش دس
ــوق داده شده ــركت ها يا كاالهاى قاچاق س ــتفاده از محصوالت ساير ش سمت اس

 است.
ــيگاررا توليد برمبناى  ــود سرشاردود شدن س ــتفاده حداكثرى از س وى راهكاراس
سفارش وبازاريابى اصولى دانسته وخاطرنشان كرده است: اگر كاهش توليد داشتيم 
ــار را به روز كنيم. اما زمينه  به اين علت بود كه موجودى انبار را كاهش داديم تا انب
افزايش توليد را فراهم خواهيم كرد. براساس آمارها طى 8 ماهه منتهى به آبان ماه 
امسال 5 ميليارد و 400 ميليون نخ سيگار توليد شد. در همين حال، برنامه شركت 
دخانيات توليد 10 ميليارد نخ تا پايان سال جارى است و با برنامه ريزى هاى صورت 
گرفته سال آينده جهش توليد را تجربه خواهيم كرد.برخوردار درباره كيفى سازى 
سيگارهاى توليدى نيزگفته است :سيگار جزو كاالهاى مضر محسوب مى شود، اما 
درهرصورت از بازارمصرف برخوردار است و براساس مسووليت اجتماعى كه برعهده 
داريم بايد محتواى داخل سيگار را تحت كنترل درآوريم. تالش هاى زيادى به منظور 
كاهش قطران و نيكوتين محصوالت مان در حال انجام است كه مى توان از روش هاى 
ــيگار (عملى كه با وارد كردن هوا در مسير دود  افزايش طول فيلتر، ونتيالسيون س
ــود)، تنوع توتون هاى استفاده شده در خرمن  سيگار موجب رقيق شدن دود مى ش
ــتفاده كرد. ضمنا سيگارهاى جديد درحال طراحى  و استفاده از دمار مرغوب تر اس
نيزتماما از قطران و نيكوتين پايينى برخوردارهستند.درهمين زمينه دكترسيارى 

معاون بهداشت وزارت بهداشت از سود 400 درصدى براى قاچاقچيان سيگار خبر 
داده و گفته است : سيگار در ايران از 3 روش تأمين مى گردد كه شامل توليد داخل، 
ــيگارهايى كه به صورت  ــور وارد مى شود و س ــيگارى كه با مجوز از خارج از كش س
ــيگارهايى كه با مجوز وارد كشور مى شوند  قاچاق وارد كشور مى شوند كه البته س
ــورما هر دو كار را با هم انجام  ــركت بين المللى هستند كه دركش درانحصارچند ش
ــود حاصل از فروش دخانيات در ايران  مى دهند علت آن هم اين است كه ميزان س

بسيار باال است  ونظارت ها ضعيف وتنبيهات بى اثراست.
ــركت دخانيات درحال حاضر  ــت طبق آماراعالم شده ازسوى رييس ش گفتنى اس
حدود 39 تا 40 درصد از 67 ميليارد نخ سيگارمصرفى كشور از محل كاالى قاچاق 
ــركت خارجى فعال در كشور از جمله  ــود. اين در حالى است كه دو ش تامين مى ش
BAT و GTI معادل 15 ميليارد نخ توليد مى كنند. درهمين حال واردات رسمى 
سيگار به كشور حدود 16 ميليارد نخ است؛ بنابراين سهم قاچاق به كشور 24 ميليارد 

نخ است.
ــته ودرمصاحبه اى كه ازاخباربيست وسى شبكه دو سيما  برخوردارى ، هفته گذش
پخش شد شركت خارجى سوم فعال در بازارسيگارداخل را با اين ادعا كه به كارتوليد 
درداخل ازكشورطبق قرارداد منعقده نمى پردازد وبا وسوسه سود بيشتراجناس خود 
ــوز فعاليت دراين حيطه تهديد كرده  را ازمبادى غيرقانونى وارد مى كند به لغو مج
ــركت  ــيگار را براى ش ــل از توليد هرنخ س ــص حاص ــان درآمد خال بود.كارشناس
ــن درآمد درمقابل  ــى مى كنند كه اي ــل صد درصد ارزياب هاى توليد كننده حداق
ــت  ــيگاربا قيمت هايى بين دويس ــون نخ س ــت ميلي ــرف روزانه حدود دويس مص
ــب اينكه برخى  ــى كند جال ــى را وارد جيب آنها م ــغ نجوم ــان مبال تا پانصد توم
ــه بازارقاچاقى مى  ــوده ورو ب ــم راضى نب ــود كالن ه ــدگان به اين س ازتوليد كنن
ــت.از طرفى  ــده اس ــه ازآن چهارصد درصد ارزيابى ش ــودهاى حاصل آورند كه س
ــيگار و تنباكو به عنوان دومين علل مرگ و مير درجهان  ــمى س طبق آمارهاى رس
ــاالنه جان 6 ميليون نفردرجهان را مى گيرد. يعنى  ــت. سيگارس شناخته شده اس
ــاالنه حدود ــزار نفر و س ــه بيش از 15 ه ــك نفر، روزان ــال حاضرهر6 ثانيه ي درح

 6 ميليون نفر براثراستعمال دخانيات جان خود را ازدست مي دهند.
ــت كه ازلحظه  ــت اما حقيقت اين اس ــخت و البته كه دردناك اس باورش شايد س
شروع  تا پايان خواندن اين گزارش حداقل شش انسان براثرمصرف اين ماده افيونى 
ــت دادند حاال بايد ديد مسووالن ناظرو دست اندركاران  وپولسازجان خود را از دس

اين بازارچقدربه مسووليتى كه دارند ودرآمدى كه كسب مى كنند بها مى دهند.
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ــر زنده طبيعت با  ــال، جلوه گر تصاوي فصل پاييز يكى از زيباترين فصول س
ــان ها  ــت و انس برگ هايى به رنگ طاليى، زعفرانى، قهوه اى، ارغوانى و ...اس
دراين ايام، زيباترين و شگفت ترين تصاويررنگارنگ را در قاب هستى مشاهده 
ــك، همه مردم به ويژه جوانان در طاليى ترين وزيباترين  مى كنند.بدون ش
فصل سال، عالقمندند تا لحظاتى را با نگاه عميق به درختان با برگ هاى زرد و 
نارنجى به تماشاى طبيعت بنشينند.گرچه گذراز زيردرختان پاييزى و البه الى 
برگ هاى طاليى آن در پارك  ها و حاشيه خيابان ها بسيارخوب و لذت بخش 
ــت اما راه رفتن از ميان برگ هاى برزمين ريخته آن به دليل پنهان شدن  اس
چاله هاى حاشيه پارك ها و خطرات ناشى از افتادن درآن، و همچنين نشستن 
انبوه گرد وخاك و آلوده شدن به انواع زباله هاى ديگركه در البه الى آن قرار 
گرفته، گاهى آسيب هايى را براى گذركنندگان از اين مسيرها به همراه دارد.
چندى قبل درخبرى آمده بود كه شهردار بجنورد براى استفاده شهروندان 
ــان در فصل پاييز،  ــذت قدم زدن دربرگ هاى زرد درخت از فضاى پاييزى و ل
دستورممانعت از جمع آورى برگ هاى زرد درختان را از يكى از خيابان هاى 
ــتين باردرشهر بجنورد ــت.در اين اقدام كه براى نخس ــهر صادركرده اس ش
ــهر مردم را به راه رفتن روى  ــهردارى با نصب بنرى درسطح ش  روى داد، ش
ــرى نيزدراين زمينه  ــه طرح هاى ديگ ــوت و اعالم كرد ك برگ درختان دع
ازسوى شهردارى درپارك شهر بجنورد دردست اجراست تا شهروندان از اين
 محيط ها استفاده كنند.يك شهروند بجنوردى مى گويد، گرچه نماى پوشيده 
از برگ زرد درختان زيبايى خاصى را دارد اما جمع شدن زياد برگ درختان 
ــاندن چاله هاى داخل پارك موجب آسيب  در محوطه پارك ها عالوه برپوش
ديدن برخى از افراد و به ويژه كودكان شده است.يك كارشناس محيط زيست 
ــم زيبايى كه دارند اما در  نيزدراين ارتباط مى گويد: برگ هاى پاييزى به رغ
كوتاه مدت، لطافت و زيبايى اوليه خود را براثر برخورد با زمين و عابرين از دست 
مى دهند، به همين دليل بايد از محيط هايى مانند پارك ها حتما جمع آورى 
شوند.رييس كميسيون خدمات و زيست شهرى شوراى شهر بجنورد اظهار 
مى كند كه پرشدن چاله ها و جوى ها از برگ درختان ممكن است به آسيب 
ديدن برخى از افراد رهگذر منجرشود.باغچقى آلودگى باقى ماندن برگ هاى 
درختان درمحيط پارك ها را مورد تاكيد قرار داد و افزود: باقى ماندن برگ ها 
در محيط باغات به دليل تبديل شدن نهايى آن به كود مورد نياز براى درختان و 
زمين هاى زراعى مانعى ندارد اما اين موضوع در مورد پارك ها صدق نمى كند و 
شهردارى بايد نسبت به جمع آورى به هنگام آن از پارك ها و حاشيه خيابان ها 
ــد با وجود تاكيدات ايمنى وبهداشتى كارشناسان  اقدام كند.  به نظرمى رس
ــهردارى ها درسالم وشاد نگه  سالمت ومحيط زيست اما اقدامات ابداعى ش
ــتفاده ازچهارفصلى كه خوشبختانه دراغلب  داشتن روحيه شهروندان دراس
مناطق شهرى ايران قابل لمس ومشاهده است امرى  نكو وقابل تقديراست 
كه مى تواند با همكارى سايرنهادها رضايت وسرزندگى بيشترشهروندان را 

به دنبال داشته باشد.   

 پاييز؛ 
زيباترين و شگفت ترين قاب هستى

رييس كل دادگاه هاى عمومى و انقالب تهران با 
اشاره به تشكيل يك مجتمع ويژه قضايى مى گويد 
كه براى رفاه حال افراد دوجنسيتى، اين اشخاص 
مى توانند با مراجعه به اين مجتمع قضايى، روند 

تغيير جنسيت خود را پيگيرى كنند.
ــى رييس كل  ــرق، عباس پوريان به گزارش مش
ــران گفت: با  ــى و انقالب ته ــاى عموم دادگاه ه
ــرى  ــبى، يك س ايجاد مجتمع قضايى امور حس
ــاى افراد  ــاص از جمله پرونده ه ــاى خ پرونده ه
ــيت  ــت تغيير جنس ــيتى كه دادخواس دوجنس
ــى در  ــان همگ ــر رفاهش ــه خاط ــد، ب مى دهن
ــزود: در  ــود.وى اف ــيدگى مى ش اين مجتمع رس
ــت ها در  ــوع دادخواس ــيدگى به اين ن واقع رس
ــود كه ما يك  ــف و پراكنده ب مجتمع هاى مختل
ــد و همه ــاد كرديم تا پراكنده نباش مجتمع ايج
ــه صورت  ــن مجتمع ب ــد و در اي ــا برون  يك ج
ــم  ــيدگى شود.هرمافروديس تخصصى به آن رس
ــكال  ــى اختالل و اش ــودن، نوع ــى ب يا دوجنس
ــرد مبتال، ــدن ف ــت. يعنى در ب ــك اس آناتومي

ــس مونث و مذكر  ــى هر دو جن  اندام هاى جنس
ــتگاه خارجى  ــت دس وجود دارد. مثال ممكن اس
تناسلى شخص، مردانه باشد اما ارگان هاى زنانه 
مثل رحم و تخمدان نيز در بدن او به شكل ناقص 
وجود داشته باشد. چنين فردى دوجنسى قلمداد 
ــى از حيث ارگانيسمش  ــود.فرد دوجنس مى ش
ــت و نمى داند كه  دچار نوعى ابهام جنسيتى اس
ــى ها معموال عقيم هم زن است يا مرد. دوجنس

 هستند.
طبق يك آماردركشورآمريكا از هردو هزار كودك 

؛ يك نفر دو جنسه به دنيا مى آيد.
ــعى ــتند س ــار اين عارضه هس ــرادى كه دچ اف

 مى كنند با عمل هاى جراحى خود را ازاين حالت 
ــيت  ــرده وتبديل به موجودى با يك جنس رها ك
ــى هاى اين  ــه دليل پيچدگ ــوند ولى ب خاص ش
مسئله كه از زمان شكل گيرى جنين دررحم مادر 
ــكى به طور  تا تولد اتفاق مى افتد هنوز علم پزش
صد درصد وقطع يقين به درمان كامل آن دست 

نيافته است.

اخيرا تصويرى از يك راننده تاكسى، با 
اطالعيه اى خاص درماشينش درفضاى 

مجازى منتشر شده است.
ــى  ــوع رانندگ ــم از ن ــى آن ه  رانندگ
تاكسى، شغلى است كه خيلى ازجوانان 
ــغول  ــه آن مش ــروزى ب ــى و ام قديم
هستند وجزء يكى از پراسترس ترين و 
ــغل ها است چراكه  سرسام آورترين ش
ــهروند آن هم  بايد هرروز با چند ده ش
با عقايد و افكار مختلف درارتباط باشد 
ــغل هايى است كه  و در واقع يكى از ش
ــا اكثر مردم ــترى ب ارتباط كالمى بيش

 دارد.
ــى وجود دارند  ــن راننده هاي در اين بي
كه دركنارهم صحبتى با مردم، وجدان 
ــان نيززبان زد عام وخاص  مردانگى ش
ــه يكى  ــاال، مربوط ب ــت. تصويرب هس
ازهمين راننده هاى با وجدان است كه 

درشهرهاى شلوغ  و پرازدحام امروز ما 
درحال مسافركشى است. با اين حال او 
اصالت انسانى، ايرانى واسالمى خود را 
ــب حالل راه  ازياد نبرده و درعين كس
ــنودى  ديگرى نيز براى رضايت وخش

خداى خود يافته است.

دريچه

فرهنگ و محبت را درخود بجوييم كمك ويژه دستگاه قضايى به دوجنسه ها

ــاون، كار و رفاه اجتماعى با  مديركل دفتر بيمه هاى اجتماعى وزارت تع
ــاره به جزئياتى از نظام چنداليه تامين اجتماعى كه به عنوان يكى از اش
 مهم ترين برنامه هاى رفاهى دولت دربرنامه ششم توسعه دنبال مى شود 
ــتند در اليه  اظهار كرد: جمعيت زيرخط فقر كه در معرض مخاطره هس
ــاماندهى،  ــاعدت نظام چنداليه قرار مى گيرند.گرجى پور گفت: س مس
يكپارچگى و همسويى صندوق هاى بيمه و نظام رفاه را درنظام چنداليه 
مى توان مشاهده كرد. اصالح فرآيندها و ساختارها و ارتباط عمودى و افقى 
سيستم ها در اين نظام تعريف مى شود و هراليه پازل هاى مختلفى دارد كه 
ارتباط قطعات پازل ها و سطوح دراليه هاى مختلف اين نظام معنا مى يابد 
و همه چيز دراين چارچوب به صورت عملياتى تعريف مى شود.مديركل 
دفتر بيمه هاى اجتماعى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان اينكه از 
جمله اهداف نظام چنداليه آن است كه منابع عمومى بيشتر به اليه هاى 
ــود اظهار كرد: براى حل اين موضوع تعامالت با سازمان  پايين تزريق ش
مديريت هم شكل گرفته است.وى در پاسخ به اينكه پوشش بيمه اى افراد 
جامعه در اليه مساعدت نظام چنداليه به كدام بيمه گر سپرده مى شود؟ 
ــاعدت فقط « بيمه »  نيست. دو راهبرد اصلى  عنوان كرد: بحث اليه مس
مشاركتى و راهبرد مساعدتى يا غيرمشاركتى در نظام جامع رفاه و تامين 
اجتماعى وجود دارد.مديركل دفتر بيمه هاى اجتماعى وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى ادامه داد: راهبرد مشاركتى همان پوشش بيمه اى است 
كه در اليه هاى باالتر نظام چنداليه دنبال مى شود و راهبرد غيرمشاركتى 

همين اليه مساعدتى است.
ــد و اظهار كرد:  ــاره به ضرورت مديريت مخاطرات تاكي گرجى پور با اش
موضوع مديريت مخاطرات در اليه مساعدت مورد تاكيد است. متاسفانه 
جمعيت فقير در مخاطره است، نياز معيشتى دارد، شغل ندارد و سالمتش 
در خطر است و اصطالح هزينه هاى كمرشكن برايش مفهومى ندارد چرا 
كه كمرش زيربار مشكالت شكسته است و نمى تواند براى امور ضرورى 
چون درمان هزينه كند. اين گروه جمعيتى زير خط فقر قرار دارد و نيازمند 
حمايت مستقيم دولت است.وى افزود: دراليه مساعدتى دو سطح معين 
شده است. درسطح اول اشخاصى قرار دارند كه مادام العمر بايد حمايت 
شوند. فرد سالمند يا معلول ذهنى، حركتى و جسمى از اين جمله اند. در 
سطح دوم اشخاصى قرار دارند كه مى توانند با دريافت آموزش  و تزريق 
منابع وارد چرخه توانمندسازى شده و با راه انداختن يك كار به خودكفايى 
ــد وارد راهبرد  ــى توانن ــب درآمد م ــند. اين گروه به تدريج با كس برس
ــده و حق بيمه بپردازند. به طوركلى افراد بيمه مى شوند تا  مشاركتى ش
ريسك هاى آينده زندگى را با مشاركت خودشان پوشش دهند.مديركل 
ــاه اجتماعى درپايان ــاون، كار و رف ــاى اجتماعى وزارت تع دفتر بيمه ه
 صحبت هاى خود خاطرنشان كرد: به طور كلى مسووليت سياست گذارى 
ــت، وزارت رفاه و نهادهاى حمايتى عمده مانند  و اجراى اين طرح دردول
بهزيستى و كميته امداد هستند. البته دراليه مساعدت ساير خيريه ها و 
سازمان هاى مردم نهاد نيز فعال هستند. متاسفانه يكى ازمشكالتى كه 
داريم جزيره اى عمل كردن همين نهادهاست كه بايد تمركز بيشترى پيدا 

كرده و الزم است متولى سياستگذارى به رفع همپوشانى ها كمك كند.

ــواده نهاد  ــان و خان ــت امور زن ــزى معاون ــى و برنامه ري ــاون هماهنگ مع
رياست جمهورى با اشاره به دو معيار معاونت براى حمايت از سمن هاى زنان، 
گفت: عملكرد در راستاى راهبردهاى معاونت امور زنان يكى از معيارهاست.

ــاركت اقتصادى  ــزود:  افزايش مش ــن دو معيار اف ــژادى  درباره اي اطهره  ن
ــت. ــاى معاونت امور زنان اس ــواده از راهبرده ــان خان زنان و تحكيم بني

ــمن هاى زنان  ــان براى حمايت از س ــن معيار معاونت زن وى درباره دومي
ــت كنند تا  ــتان خود بايد فعالي ــاله اس ــمن ها براى حل مس نيز گفت: س
ــژادى، با توجه  ــه گفته ن ــان بينجامد.ب ــتان ش به بهبود وضعيت زنان اس
ــه،  امكانات  ــكل بودج ــواره با مش ــازمان هاى مردم نهاد هم ــه س به اينك
ــكارى يكديگر  ــا هم ــمن ها ب ــار داريم س ــتند انتظ ــان روبه رو هس و زم
ــترى را  ــد افراد بيش ــرايط مى توانن ــد. در اين ش ــى را انجام دهن اقدامات
تحت پوشش قرار دهند عالوه بر آن بيشتر مى توان اميد داشت كه مشكالت 
ــود.وى در پايان در پاسخ به اين پرسش كه چقدر زنان در استان ها حل ش

 جناح سياسى سمن ها در حمايت معاونت امور زنان از آن ها تاثير دارد، تاكيد 
كرد: نگاه سياسى سمن ها به هيچ وجه بر حمايت ما از آنها تاثيرى ندارد بلكه 

براى ما مهم است كه آنان واجد معيارهاى مورد نظرباشند.
ــازمان هاى مردم نهاد جوانان است به  گفتنى است سمن كه مخفف نام س
سازمان هايى گفته مى شود كه براى انجام فعاليت و ارائه خدمات داوطلبانه 
در عرصه هاى تربيتى جوانان با مشاركت جوانان و بر اساس مديريت جوانان 
با استناد به  موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى و در اجراى مصوبه شماره 7862 ت 31281 هـ مورخ 

8/5/1384 هيات محترم وزيران فعاليت مى نمايد .
اهداف زيرجهت تاسيس يك سمن از سوى وزارت ورزش وجوانان 

كه متولى اصلى اين سازمان مردمى است اعالم شده است :
1) فراهم ساختن شرايط تجربه زندگى و تقويت روحيه مسووليت پذيرى ، 
وظيفه شناسى و پيشتازى جوانان در پيشبرداهداف ملى و آرمانى. 2)  فراهم 
ــاركت فعال و مؤثر جوانان در صحنه هاى فرهنگى و  ــرايط مش ساختن ش
اجتماعى. 3) توسعه نقش جوانان در سازندگى كشور و استفاده بهينه از منابع 
ــعه فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى كشور.  انسانى جوانان براى تحقق توس
ــير سازندگى و 4) پرورش روح خالقيت و هدايت قوه ابتكار جوانان در مس

ــالمى. 5) فراهم ساختن شرايط و  ــى جامعه اس  رفع نيازمندى هاى اساس
امكانات الزم براى بهره گيرى از استعداد هاى فطرى و توانايى هاى انسانى 
در دوران جوانى.6) فراهم ساختن زمينه هاى جامعه پذيرى و شيوه هاى 
وفاق و سازگارى جوانان با همساالن و محيط اجتماعى در جريان زندگى. 
ــاركت عمومى در فعاليت هاى فرهنگى و  ــرايط مش 7)  فراهم ساختن ش

اجتماعى جوانان
برخى وظايف سمن ها به اين شرح است :

 جمع آورى كليه اطالعات تخصصى پيرامون موضوع فعاليت سمن مربوطه 
با استفاده از كمك هاى دولت و مردم و همكارى اعضا، عضو گيرى منطبق 
ــنامه و موضوع تخصصى فعاليت سمن، شناسايى  با شرايط و ضوابط اساس
نيروهاى مستعد و معرفى و تقدير از آنها و طراحى فعاليت هاى نو درمراحل 

رشد سمن به منظور تحقق اهداف و جذب جوانان بيشتردرعرصه فعاليت .

معاونت امور زنان از چه سمن هايى جمعيت زيرخط فقر،زيرچترحمايت 
حمايت مى كند؟

خبرخبر

ــكل  ــد مش ــكن، ازدواج و...؛ چن ــكارى، مس بي
ــراغ داريد كه پيش پاى جوانان  بزرگ ديگر س
ــت با عزم  ــورمان جاخوش كرده و مى بايس كش
مسووالن رفع شود؟ به نظر شما مسووليت اصلى 
شناسايى و رفع اين مشكالت بر عهده كدام نهاد

 است؟
به گزارش «تابناك اجتماعى»، چند سال پيش، 
درست زمانى كه دولت مردان روى طرح كاهش 
بدنه دولت كار مى كردند و تجميع وزارت خانه 
ــتند، وزارت خانه اى  ــتور كار داش ــا را در دس ه
ــد كه همگى در تشكيل آن هم عقيده  متولد ش
بودند چراكه به نظر مى رسيد با شكل گيرى اين 
ــكالت جامعه  وزارت خانه، بخش بزرگى از مش
ــت و حل و فصل  ــرار خواهد گرف مورد توجه ق

خواهد شد.
ــكل گيرى وزارت ورزش و جوانان بر مبناى  ش
چنين هدفى بود؛ توجه به مقوله مهم ورزش در 
باالترين سطح اجرايى و از آن مهم تر، توجه به 
امور جوانانى كه پيك جمعيتى كشور را به خود 
ــور به دست  اختصاص داده اند و همه آينده كش

ــد.با اين رويكرد توقع  ايشان ساخته خواهد ش
مى رفت كه مشكالت عديده بخش ورزش ذيل 
ــده و در وزارت خانه  ــكالت جوانان ديده ش مش
نوظهور تمام توجهات به جوانان معطوف شود. 
ــكالت عديده پيش  جوانانى كه مى بايست مش
روى شان به كمك اين نهاد عالى اجرايى كاهش 
يافته و مقدمات درخشيدنشان فراهم شود؛ چه 
در زندگى و چه در ورزش (هم از نوع عمومى و 

هم از نوع قهرمانى).
ــت چند سال از  ــت كه با گذش اين در حالى اس
ــوح مى توان ديد  ــكل گيرى اين نهاد، به وض ش
ــش بزرگى از  ــان بخ ــه وزارت ورزش و جوان ك
مسووليت خود را ناديده گرفته و تنها در زمينه 
ورزش فعاليت مى كند. آنقدر كه نيم نگاهى به 
ــت از آن دارد كه  ــايت اين وزارت خانه حكاي س
ــوان روى خروجى  هيچ مطلبى در ارتباط با ج
آن ديده نمى شود و صرفا مطالب ورزشى در آن 

درج شده است.
ــزرگ الزم  ــراف ب ــراى درك اين انح ــه ب البت
ــى اين  ــگاه اينترنت ــه پاي ــا ب ــت كه لزوم نيس

ــوان با اندكى  ــر بزنيم بلكه مى ت وزارت خانه س
ــا اطالعات  ــيو اخبار ي ــه آرش ــل و رجوع ب تام
عمومى مان درباره فعاليت هاى اين وزارت خانه 
ــادگى دريابيم كه وزارت ورزش و جوانان  به س
ــود در دولت دهم و چه در  چه در دوران عمر خ
ــال و چند ماهى كه از عمر دولت يازدهم  دو س
ــته، جز ورزش به مقوله ديگرى نپرداخته گذش

 است.
ــه از اصرار دولت مردان و  اتفاقى به غايت تلخ ك
ــابقه  نمايندگان مجلس به انتخاب وزيرى با س
ــى براى هدايت اين نهاد مهم و پيرو آن،  ورزش
معطوف شدن تمركز وزير به موضوعات ورزشى 
ــى رخ دادن آن پى برد تا  ــه چراي هم مى توان ب
جاى تعجب نداشته باشد كه ببينم وزير وزارت 
ورزش و جوانان بارها و بارها درباره مديرعامل، 
هيات مديره، مربيان و حتى داورى هاى مرتبط 
ــهور هم اظهار نظر كرده  با تيم هاى فوتبال مش
اما موتورهاى جست وجوى قدرتمند اينترنتى 
ــم دار از وى در ــه اى ني ــراى يافتن كارنام هم ب

 حوزه جوانان، عاجزند!

سيگارها براى كه دود مى شوند؟!

دست كم نيمى از اين وزارت خانه را 
بايد  برچيد!
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سریال سازی در تلویزیون های مش��هور و پربیننده جهان غرب 
راهی است قطعی به س��وی برندس��ازی. به بیان دیگر در شکل 
حرفه ای تولید ی��ک مجموعه تلویزیونی، فوندانس��یون دقیقی 
که در پس زمینه آن مطالعه و پژوهش��ی گس��ترده توسط یک 
گروه منس��جم از طراحان قصه و سناریست ها مطابق با اهداف و 
سیاستگذاری های بلندمدت شبکه مربوطه وجود دارد پی ریزی 

 می شود
و عموما طراحی صورت گرفته برای س��اخت حداقل پنج فصل 
است تا اثر خلق شده براس��اس برنامه ریزی ها و زیرساخت های 
جامعه شناسانه و روان شناسانه تبدیل به یک برند بین المللی شود

و عالوه  بر مخاطبان شبکه، طیف وسیعی از بینندگان جهانی از 
فرهنگ های مختلف را با خود همراه کند که اغلب، این پیش بینی 
محقق شده و خروجی کار عمدتا با اس��تقبال کثیر تماشاگران 

مواجه  می شود.
اما در عین حال اگر در مسیر پخش، مدیران و صاحبان تلویزیون 
مزبور به این نتیجه برسند که در نیل به اهدافشان موفق نبوده اند و 

مجموعه تولید شده در نگاه عمو می شکست خورده است.
پخش آن را متوق��ف می کنند حتی اگر بخ��ش قابل توجهی از 
قسمت های فصل اول آن باقیمانده باش��د به این ترتیب توفیق 
سیزن نخست یک سریال زمینه را برای ادامه آن در فصول بعدی 

فراهم  می کند
در نتیجه سریال سازی در اشل اس��تاندارد آن به معنای ساخت 
یک اثر دنباله دار با تعداد قسمت های باال به شکل پیوسته نیست 
الگویی که در تلویزیون ایران از ده��ه 70 مورد توجه قرار گرفته 
و موفقیت هایی را نیز در پی داشته اس��ت که ماحصل آن آثاری 
چون »آیینه عبرت«، »روزگار جوانی«، »کاکتوس«، »پایتخت«، 

»هوش سیاه«، »ستایش« و... بوده است.
البته این نکته را باید در نظر داشت که هیچ یک از این مجموعه ها 
با هدف ادامه دار بودن تولید نشده اند اما اقبال عمو می مخاطبان، 
سازندگان را برآن داشت تا فصل های بعدی را نیز روانه آنتن کنند

که به دلیل بازخوردهای مثبت، اثری چون پایتخت تا سری چهارم 
ادامه یافت و حتی احتمال ساخت ورژن های بعدی آن نیز وجود 
دارد و اثری همچون هوش سیاه که آوازه آن در آن سوی مرزها 
نیز پیچیده اس��ت در صورت ادامه  می تواند به یک برند پلیسی 

بین المللی تبدیل شود.
اما در این میان نیز برخی توفیق فصل یک را تکرار نکردند و پرونده 

فصول بعدی نیز برای همیشه بسته شد.
در این میان بحث سریال های طنز 90 شبی چیز دیگری است. 
از س��ال های پایانی دهه 70 سیاس��ت های تلویزیون بر ساخت 
طنزهای اپیزودیک هر ش��بی که مخاطبان را با خود همراه کند 
قرار گرفت که این شکل از سریال س��ازی هر چند با وقفه هایی، 

به طور جسته و گریخته تا به امروز ادامه داشته است.
کما این که ش��کل دیگری از تولی��د برای این آثار تعریف ش��د: 
پخش همزمان ... به این معنا که پس از ساخت تعداد محدودی 
از قسمت ها عموما مطابق با یک فصل پخش آن آغاز  می شد و به 
مرور با توجه به جنس واکنش های مثبت و منفی بینندگان قصه 

یا به همان شکل ادامه پیدا  می کرد
یا دستخوش تغییرات اساسی  می شد و همین رویه سبب  می شد 

تا مخاطب تا پایان با داستان، فضاسازی و کاراکترها همراه شود.
اما در سال های اوج آثار کمدی بلندمدت، تولید اولین اثر ملودرام 
س��ریال با روایتی تلخ آن هم در 80 قسمت یک ریسک بزرگ از 
منظر جذب بیننده محسوب  می شد و فیلمساز توانمندی چون 

س��یروس مقدم با خلق »نرگس« با وجود حواشی پدید آمده و 
برخی ضعف ها نه تنها شکس��ت نخورد بلکه توانس��ت انبوهی از 

تماشاگران ایرانی را با این اثر همسفر کند.
قص��ه ای دنبال��ه دار به قل��م مس��عود بهبهانی نیا با س��اختاری 
غیراپیزودیک که برخالف آثار طنز امکان تغییرات اساس��ی در 
س��اختمان آن وجود نداش��ت ولی تلویزیون در اولین حرکت با 

موفقیت مواجه شد.
در طول یک دهه ای که از ساخت نرگس  می گذرد ملودرام های 
متعددی در مجموعه معاونت سیما تولید شدند که عمدتا تعداد 
قسمت های آنها از 50 فراتر نمی رفت اما پس از ده سال این شب ها 
شاهد پخش اولین اثر نمایشی صد قس��متی تلویزیون هستیم 
مجموعه ای با عنوان »کیمیا« این بار هم به قلم مسعود بهبهانی نیا.

کیمیا نیز باوجود این که طوالنی ترین مجموعه داستانی سیما تا 
به امروز است، اما همچون نرگس از فرمول های امتحان پس داده 

جهانی تبعیت نکرده است.
این س��ریال در س��ه فصل متوالی تولید و تصویرب��رداری تمام 
قسمت های آن به اتمام رسیده است با این تفاوت که این سریال 
از منظر پروداکش��ن، حجم داس��تان ها و داس��تانک های درهم 
تنیده، تعدد شخصیت ها و مقاطع تاریخی مختلف قابل مقایسه با 

هیچ یک از درام های شاخص تلویزیون تا به امروز نیست.
کیمیا قصه تطور نس��ل ها در خالل حوادث سیاسی � اجتماعی 
یک کشوردر طی سه دهه است: انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی 

و دوران حاضر.
با محوری��ت خانواده پارس��ا در هس��ته مرک��زی و آدم هایی از 
جنس های مختلف که به واس��طه اتفاق��ات وکنش های متعدد 
با این خانواده گ��ره  می خورند و دختری که قرار اس��ت از ورای 

 دردانگ��ی و دخترانگی و سرخوش��ی جوانی رفت��ه رفته به بلوغ
 رسد.

به تعبیر دیگر کیمیا در داستان کیمیا عالوه برآن که یک روایتگر 
از آنچه که بر او گذش��ته اس��ت در جایگاه ناظر، فراز و فرودهای 
 س��رزمین و انس��ان های س��رزمینش را از گذر س��ال ها نظاره

  می کند.
این س��ریال، طبیعتا به دلیل ش��اخص بودنش از منظر کشش 
دراماتیک و تعدد قس��مت ها مانند هر اثر بحث برانگیز دیگری از 
ابتدای پخش تا به اینجا ب��ا واکنش های مثبت و منفی متفاوتی 

مواجه بوده است.
عالوه بر ابعاد محتوای��ی و تکنیکی و ایرادهای��ی که به طراحی 
فضاهای شهری گرفته شده )که به بخش عمده آن به نبود یک 
شهرک س��ینمایی و اس��تودیوی مجهز برای بازس��ازی مقاطع 
مختلف تاریخی برمی گردد و چندان متوجه گروه تولید نیست( 

برخی به جذابیت و عدم جذابیت کار اشاره  می کنند.
اما آنچه مس��لم اس��ت از دو ویژگی این اثر نمایش��ی تا به امروز 
نمی توان چشم پوشی کرد نخست آنکه کیمیا در جذب مخاطبان 
تا به اینجا نسبتا موفق عمل کرده است دوم این که بیننده با اثری 
مواجه است که یکسونگرانه به سراغ حوادث تاریخی و کاراکترها 

نرفته است.
فرخ پارس��ا که مبارزه با قاچاقچیان مرزی از افتخ��ارات دوران 
خدمتش اس��ت در مقطعی به دلیل نجات خواهرزاده اش بیژن 
از اعدام به ناچار از عبور یک محموله بزرگ قاچاق چشم پوش��ی 

 می کند.
تنفر مهری از شهرام کامفر به دلیل شغل و نوع شخصیتش همواره 
به بدترین شکل ممکن بروز  می کند، اما وقتی آرش از نفوذ پدرش 

اس��تفاده کرده و از دستگیری کیمیا توس��ط ساواک جلوگیری 
 می کند، مهری سکوت  می کند.

نکون��ام در مق��ام صاحب یک کتابفروش��ی پذی��رای تفکرات و 
نگرش های مختلف در محل کتابفروشی است مباحثات سیاسی 
و ایدئولوژیک که در جاهایی به نظر  می رسد با ممیزی تلویزیون 

نیز مواجه  می شود.
نگاه معتدالنه نکونام و فرزندش پیمان به شخصیت ها و حوادث 
 در اوج روزهای پیروزی انقالب اس��ال می  به خوبی پرداخته شده

 است.
ش��هرام کامفر با وجود آنک��ه از عناص��ر جنایتکار رژیم اس��ت 
اما در عی��ن حال به بی��ژن که عقای��د کمونیس��تی او به خوبی 
 مشهود است، هش��دار  می دهد که مردم ایران در هیچ شرایطی 
اعتقادات شان را کنار نمی گذارند و در این انقالب مرد می جایی 

برای او و هم مسلکی هایش وجود ندارد.
 همچنی��ن در می��ان انبوه م��ردم و جوانان��ی که ب��رای دفاع از

 استقالل و رسیدن به آزادی در مقابل گلوله ها شجاعانه  می ایستند 
کسانی هم هستند که به منافع شخصی خود  می اندیشند و اینکه 
 چگونه با تغییر حکوم��ت آنها نیز به مدد س��الح ریا رنگ عوض 

کنند.
به بیان دیگر نویسنده تالش کرده تا عالوه بر تاکید بر حضور اقشار 
مردم از طیف ه��ای اجتماعی مختلف در رس��یدن به یک هدف 
واحد تعریفی چند بعدی از شخصیت هر یک از آنها ارائه دهد در 
عین این که شیوه روایت استفاده شده غلوآمیز نیست و در بحث 
کارگردانی و بازی گرفتن از بازیگران تالش شده تا جنسی از یک 

زندگی طبیعی ترسیم شود.
اما در این میان نکاتی نی��ز وجود دارد که در داس��تان ابتر باقی 
می ماند همچون ش��بهاتی که درخص��وص حادثه آتش گرفتن 

سینما رکس آبادان پاسخ داده نمی شود
در حالی که با توجه به ابعاد اجتماعی ماج��را که تعداد زیادی از 
مردم بیگناه، سبعانه قربانی شدند باید بیشتر مورد الیه کاوی قرار 
 می گرفت همچنین وضعیت پذیرفته ش��دن یا پذیرفته نشدن 

استعفای فرخ تا این فصل از مجموعه روشن نمی شود.
نکته بارزتر آنکه به غیر چند نوار س��خنرانی حض��رت امام)ره(، 
چند کتاب که بین کیمی��ا، نرگس و پیمان رد و بدل  می ش��ود 
 جلسات کیمیا و دوستانش در خانه معلم کیمیا در خرمشهر که

 به منظور روش��نگری درباره رژیم تش��کیل  می شود ریشه های 
خیزش همگانی ملت برای س��رنگونی حکومت پهلوی ترس��یم 

نمی شود.
حال آن که انگیزه مردم برای این رستاخیز عام باید به مراتب بیش 
از آنچه که می بینیم در قالب داستان محوری و قصه های فرعی 

بازگو  می شد.
به هر حال فصل انقالب اسال می این مجموعه 100 قسمتی با تمام 
نقاط مثبت و منفی اش به اتمام رسید حال باید دید فصل جنگ 
تحمیلی و حمله عراق به خرمشهر و همچنین دوران معاصر با چه 
نگاه و تحلیلی در بوته تفسیر نویسنده و کارگردان قرار گرفته اند 
 و آیا بیننده ثاب��ت این اث��ر آن را تا پایان همراه��ی خواهد کرد 

یا نه.
ولی قدر مس��لم نیت خالصانه تیم س��ازنده و مجموعه معاونت 
س��یما در به تصویرکش��یدن مقاطعی از تاریخ ام��روز که برای 
نس��ل چهارم انقالب ک��ه بر بخش عم��ده ای از ابع��اد آن واقف 
 نیستند بر کس��ی پوشیده نیست و شایس��ته خدا قوت و خسته

 نباشید.

ایـن خـاک کیـمیـاسـت
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در خیال بسیاری از مردم عادی پرداختن به  فلس��فه برابر است با وارد شدن 
به حوزه مسائلی دشوار و کسالت بار که نه تنها گرهی از دغدغه ها و مشکالت 
 زندگی روزمره آدمی نمی گش��اید، بلکه با طرح مس��ائلی پیچی��ده و بغرنج 
گره بر گره ذهن آدمی افزوده و او را در چرخه بی پایان و کسالت بار پرسش های 

بی پاسخ و بال استفاده گرفتار می سازد.
این موضع گیری در برابر فلسفه اما چندان هم بیراه نیست! چراکه تا پیش از 
ظهور فالسفه معاصر پرداختن به فلسفه تنها و تنها دغدغه انسان های خاصی 
بود که به غرق شدن در مفاهیم پیچیده فلسفی عشق می ورزیدند و تالشی هم 
برای ساده س��ازی این مفاهیم نمی کردند تا باعث نزدیک کردن مردم عادی 

به این عرصه شود.
بر همین اساس بس��یاری از متفکران و اندیشمندان نیز همچون مردم عادی 
بر این مساله تاکید کردند که یافتن پاسخ پرسش هایی همچون اینکه جهان 
از ابتدا کی و چگونه ش��کل گرفته؟ عنصر زمان چه معنایی در ساختار جهان 

هستی دارد؟ عاقبت جهان هستی چه خواهد شد؟
چنین نگاهی به فلسفه رفته رفته باعث شد تا برخی از فیلسوفان معاصر که از 
ذوق نویسندگی و داستان سرایی نیز برخورداراند، دست به کار شده و آثاری را 

در رابطه با نحوه بهره مندی ملموس و کاربردی از فلسفه تالیف نمایند.
 در میان نویس��ندگان ایرانی و غربی ک��ه پیرو این نگاه هس��تند می توان به

 » مصطفی مستور « ، »  اریک امانوئل اشمیت« و »آلن دوباتن« اشاره کرد.
» آلن دوباتن« نویسنده ، فیلسوف و مجری تلویزیون ساکن بریتانیاست که 
تحصیالت آکادمیک خود را در رشته فلسفه تا مقطع دکتری ادامه داده و آثار 
برجسته ای از او همچون  تسلی بخشی  های فلسفه ، هنر سیر و سفر و پروست 
چگونه می تواند زندگی ش��ما را دگرگون کند در ایران ترجمه و منتشر شده 

است.
جستارهایی درباب عشق

اما جس��تارهایی در باب عش��ق عنوان تازه ترین اثر دوباتن است که در بهار 
سال جاری توسط مترجم برجسته و شناخته ش��ده، » گلی امامی « ترجمه 
و از سوی انتش��ارات نیلوفر راهی بازار کتاب ش��د. دوباتن در این کتاب یکی 
از اصلی ترین و چالش برانگیزترین موضوعات زندگی بش��ر، یعنی »عشق« 
را مورد کنکاشی فیلس��وفانه قرار داده و در نهایت یافته های خود را در قالب 
 داس��تانی س��اده و قابل فهم روایت کرده اس��ت. این نویس��نده که در کتاب

 »تسلی بخشی های فلسفه« خوانندگان خود را به تورقی دلچسب و شیرین در 
احوال برخی از فالسفه فراخوانده بود اینک قهرمان داستان خود را در این کتاب 
که توسط  اول شخص مفرد روایت می شود مردی جوان قرار داده که در حین 
سفر در هواپیما دلباخته زنی جوان می شود. دوباتن تالش دارد تا ضمن اینکه 
خواننده را با تشریح جزئیات جذاب روند عاشق شدن به دنبال خود می کشاند، 
او را در جریان اشتباهات و تصورات نادرستی که می تواند منجر به تبدیل یک 

رابطه عاشقانه به حس انزجار و حتی نفرت شود قرار دهد!
دوباتن در خالل روایت این داستان خواننده را متوجه این مساله می کند که 
فرد فرد انسان ها بی آنکه بدانند و یا بی آنکه بخواهند، با فلسفه زندگی می کنند 
و چنانچه تالشی در تصحیح فلسفه غلط زندگی شان نداشته باشند الجرم به 
آسانی زندگی شان را باخته اند! از س��وی دیگر نویسنده در این کتاب انگشت 
اشارت خود را در یافتن منبع اصلی مش��کالت و رنج های آدمی، نه به سمت 
دیگری، بلکه به سوی خود او نش��انه رفته و صمیمانه از او می خواهد تا برای 
کاستن رنج هایش و برای دمی زیباتر به زندگی نگریس��تن، نه در پی کشف 
مسائل بغرنج فلسفی باشد و نه از ناتوانی در درک آنها از خود ناامید شود و تنها 
خودش را و ذهنیاتش را تغییر دهد. در آیینه بنگرد و آنچه را به عینه می بیند 

مورد کنکاش و شناخت قرار دهد و خود را بشناسد.

آذر و دی آغاز فص��ل جدید برگزاری کنسرت هاس��ت و پایتخت طی این دوماه 
میزبان اجراهای هنرمندان در سبک های مختلف است.

با پایان ماه محرم و صفر؛ گروه های مختلف کنسرت های خود را در تهران روی 
صحنه می برند. و  تاپایان دی ماه کنسرت های خود را در سبک  های مختلف برای 

مخاطبان روی صحنه می برند.
کنسرت گروه پیکالویه

گروه پیکالویه؛ یکشنبه )۶ دی ماه( در دو سانس 7 و 9: ۳0 شب در برج آزادی 
روی صحنه می رود. در کنس��رت جدید گروه پیکالویه آثار پ��اپ راک به زبان 
فرانسوی اجرا می ش��وند. بخشی از این کنس��رت به اجرای قطعات جدید گروه 
اختصاص دارد. بهای بلیت این کنسرت از ۴5000 تومان تا 55000 تومان تعیین 

شده است و بلیت فروشی آن در سایت ایران کنسرت صورت می گیرد.
کنسرت گروه هم آوایان

گروه موسیقی »هم آوایان« ۶، 7 و 8 دی ماه با آواز محمد معتمدی اجرای جدید 
خود را برگزار می کند. این در حالی اس��ت که رپرتوار این کنسرت کامال جدید 
است و مانند اجراهای دو سال قبل که اثر »باده تویی« و موسیقی آذری را شامل 

می  شد، اختصاص ندارد. بلیت فروشی این کنسرت هنوز آغاز نشده است.
کنسرت ارکستر رتوریک

ارکستر رتوریک؛ سه شنبه )۲۴ آذرماه( از ساعت 9 شب  در فرهنگسرای نیاوران 
 روی صحنه می رود تا آثاری از موسیقی کالسیک و موسیقی فیلم را به رهبری

 رضا مریوند اجرا کند. در این کنس��رت فرید لطفی کنس��رت مایستر و مسعود 
نوروزی سولیست ویولن است. قیمت بلیت این کنسرت ۴5000 تومان تعیین 

شده است و بلیت های آن در سایت ایران کنسرت به فروش می رسد.
کنسرت کر فلوت تهران

گروه کر فلوت تهران؛ 17 و 18 دی ماه در تاالر رودکی به سرپرستی فیروزه نوایی و 
رهبری سعید تقدسی روی صحنه می رود. مدیر هنری این گروه سهیل کوشان پور 
و مدیر اجرایی احسان تارخ است. کنسرت این گروه از ساعت 8 شب آغاز می شود 

و بهای بلیت آن 50000 و ۶0000 تومان تعیین شده است.
کنسرت آذربایجانی، حرکات آیینی )رقص لزگی(

گ��روه آذربایجانی رق��ص لزگی؛ چهارش��نبه 9 دی ماه از س��اعت 9 ش��ب در 
فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود. در این کنسرت موسیقی آذربایجانی به 
همراه حرکات نمایشی آذربایجانی اجرا می شود. مهمان ویژه این کنسرت و تکنواز 
باغاره وحید اسداللهی است. همچنین سامان علوی )گارمون( و رضا اسداللهی 
)ناغازه و پرکاشن( در این کنسرت اجرای موسیقی را برعهده دارند. بلیت کنسرت 
70000 تومان تعیین شده است و در عالقمندان برای تهیه آن می توانند به سایت 

ایران کنسرت مراجمعه کنند.
کنسرت پویان آزاده

این کنسرت یکشنبه )۶ دی ماه( از ساعت 8 شب در تاالر رودکی برگزار می شود و 
به اجرا و تفسیر پیانو کالسیک ایرانی اختصاص دارد. پویان آزاده دکترای موسیقی 
خود را از دانش��گاه مارتین لو تر آلمان دریافت کرده و از شاگردان جواد معروفی 
است. بهای بلیت کنسرت ۴0000 تومان و 50000 تومان تعیین شده است و در 

سایت ایران کنسرت به فروش می رسد.
کنسرت های ویژه بانوان

سیمین غانم، گروه کالیوه و گروه راستان در دی ویژه بانوان روی صحنه می روند. 
کنسرت گروه راستان 11 دی ماه با خوانندگی فاطمه ساغری در فرهنگسرای 

نیاوران برگزار می شود.
 سیمین غانم نیز طی سه اجرا )18 دی، ۲۴ دی و ۲5 دی( قطعاتی خاطره انگیز 

را برای مخاطبانش در تاالر وحدت روی صحنه می برد. 
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موافقت وزیر ارشاد با واگذاری شرکت چاپ و انتشارات

مستند بودن، سینمای ایران را جذاب کرده است

خبر خبر 

مستندساز انگلیس��ی گفت: مهم ترین ویژگی فیلم های برتر سینمای 
ایران که سبب جذابیت آنها شده، مستند بودن آنهاست.

کیم النگینوتو که با فیلم مس��تند ش��کارچی رویا در بخش روزگار ما 
نهمین دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت حضور دارد، درمورد 
برگزاری این دوره جش��نواره بین المللی س��ینماحقیقت اظهار کرد: با 
اینکه تاکنون سفری به ایران نداشتم، ولی عاشق ایران هستم و احساس 
 می کنم جش��نواره س��ینماحقیقت هم نکات جذابی برای من داشته 

باشد.
به گزارش روابط عمومی س��ینما حقیقت، وی درباره نحوه آش��نایی با 
سینمای مستند ایران گفت: از سینمای ایران فیلم های مستند خوبی 
دیده ام، اما بیشتر عالقه ام به سینمای داستانی و روایت گر ایران است؛ 
آثاری مانند خانه دوست کجاست عباس کیارس��تمی و فیلم بی نظیر 
جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی. این مستند ساز ادامه داد: آنچه این 
 دوفیلم را بیش از حد جذاب کرده،عالوه بر روایت و بازتاب احساس��ات

 منحصر به فرد توسط کاراکترها،  ویژگی مستند بودن آنهاست؛ تمامی 
این فیلم ها به نوعی از دل سینمای مس��تند ایران بیرون آمده اند و به 

واسطه همین ته مایه مستند، جذاب و دلنشین شده اند.

النگینوتو خاطرنش��ان کرد: از ابتدای گفت و گو قصد داشتم که درباره 
سینماحقیقت صحبت کنم، ولی کلیت بخش��یدن پیرامون این مساله 
کاری دشوار است! نمی توانم درباره مس��اله ای به صورت قطعی بیانیه 
صادر کنم، همین را بگویم که زندگی مانند بهترین فیلم ها ضد و نقیض 

و گمراه کننده است.
ای��ن فیلمس��از درب��اره موض��وع مس��تند ش��کارچی روی��ا ک��ه در 
جش��نواره س��ینماحقیقت روی پرده م��ی رود، گفت: ش��کارچی رویا 
 فیلمی اس��ت درباره رازهایی که بس��یاری از خانواده ه��ا آن را پنهان 

می کنند.
  این داس��تان توس��ط برن��دا مای��ر پ��اول قهرم��ان داس��تان روایت

  می شود. وی با کنجکاوی در خیابان های ش��یکاگو با مردم گفت و گو 
می کند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، 
نهمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم مس��تند ایران سینماحقیقت 
را طی روزهای ۲۲ ت��ا ۲8 آذرم��اه 1۳9۴ و با ش��عار حقیقت بهترین 
راهنماست در س��ینما فلسطین و س��ینما سپیده ش��هر تهران برگزار 

خواهد کرد.

علی جنتی پس از ارسال نامه ش��رکت تعاونی لیتوگرافان مبنی بر واگذاری 
ش��رکت چاپ و انتش��ارات به این تعاونی ، ضمن موافقت با کلیت واگذاری، 
دستور بررس��ی و طی ش��دن روند واگذاری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی را 

صادر کرد.
غالمرضا شجاع، مدیرعامل ش��رکت تعاونی لیتوگرافان، با اش��اره به ارسال 
نامه ای به وزیر ارش��اد و تقاضای واگذاری شرکت چاپ و انتشارات وابسته به 
سازمان اوقاف گفت: خوشبختانه وزیر ارش��اد با این تقاضا موافقت کرده و  با 
نظر موافق این نامه را به اداره کل حقوقی وزارتخانه ارجاع و دستور پیگیری و 
بررسی داده است.وی ادامه داد:  برای قیمت گذاری نیز قرار است اداره حقوقی 
وزارت ارشاد با سازمان خصوصی س��ازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط 

برقرار کرده و طبق روال عادی کار دنبال شود.
شجاع تصریح کرد:  آماده همکاری با هر شرکت تعاونی در حوزه صنعت چاپ، 

نشر و مطبوعات سراسر کشور در این زمینه هستیم.
شرکت س��هامی چاپخانه از توابع وزارت اطالعات و جهانگردی سال 1۳۴۴ 
متولد شد. این ش��رکت که بعدها سازمان چاپ و انتش��ارات نام گرفت. پس 
از پیروزی انقالب اس��المی در ش��مار س��ازمان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی درآمد و اینک نیز در زمره شرکت های وابس��ته به سازمان اوقاف و 
امور خیریه قرار گرفته است.خانه نخست شرکت در زیرزمین ساختمانی در 
میدان حسن آباد واقع بود اما به تدریج رشد کرد و بالید و با تهیه دستگاه های 

لیتوگرافی، چاپ و صحافی پیشرفته، در سال 1۳۶7 به خانه کنونی خویش 
واقع در کیلومتر 5 ابتدای جاده مخصوص کرج کوچید.چاپ چندین میلیون 
جلد کتاب برای ناشران کش��ور، کسب عنوان ناش��ر برگزیده نمایشگاه های 
بین المللی کتاب در چندین دوره و انتش��ار چندین عنوان از کتاب هایی که 
موفق به دریافت عنوان کتاب برگزیده سال شده اند، از زمره فعالیت های ثبت 

شده در کارنامه این شرکت بوده است.

آغاز فصل برگزاری کنسرت ها؛
اجرای هنرمندان راک، 

کالسیک و محلی در تهران

مروری بر کتاب »جستارهایی درباب عشق«

عشق تان را به فلسفه بسپارید!

خبر 

جواد رضویان که این روزها مش��غول بازی در س��ریال »در حاشیه ۲« به 
کارگردانی مهران مدیری است، در ویژه برنامه سالگرد شبکه سه حاضر شد 
و پس از پخش کلیپی از سریال های طنز این شبکه، با بیان اینکه »این روزها 
جای رضا عطاران در تلویزیون خالی است«، یادآور شد که تمام مجموعه های 

طنزی که در آنها بازی کرده  است را دوست دارد.
جواد رضوی��ان و مهران غفوریان جمعه، 1۳ آذر ماه به مناس��بت بیس��ت 
و دومین س��الگرد تأسیس شبکه س��ه س��یما در برنامه »گلخانه« حضور 
 پیدا کردند ت��ا پرونده مجموعه های طنز این ش��بکه را بررس��ی کنند و از 

خاطرات شان از بازی در این مجموعه های طنز سخن بگویند.
جای رضا عطاران در تلویزیون خالی است

 رضویان که این روزها مش��غول بازی در س��ریال »در حاش��یه ۲« است،
 پس از پخش کلیپی درباره سریال های طنز ش��بکه سه سیما که طی ۲۲ 
سال گذشته روی آنتن رفته است، با بیان اینکه این روزها جای رضا عطاران 
در تلویزیون خالی است، ادامه داد: من تمام مجموعه هایی که در آنها بازی 

کرده ام را دوست دارم.
او با بیان اینکه ۲۲ سال پیش من کارم را با شبکه سه آغاز کردم، یادآور شد: 
اولین مجموعه ای که در آن نقش آفرینی کردم »لبخند سوم« بود که برای 

آن هفت هزار تومان حقوق می گرفتم.
این بازیگر طنز تلویزیون درباره ی نسل جدید بازیگران طنز تلویزیونی بیان 
کرد: کوتاهی از ما بوده است که تیم جوان و جدید معرفی نکردیم. سن نسل 

ما باال رفته است و دیگر نمی توانیم نقش های جوان را بر عهده بگیریم.
رضویان در پاس��خ به این س��وال که تجربه کار در شبکه س��ه سیما به چه 
صورت بوده است، توضیح داد: من فکر می کنم تمام شبکه های تلویزیونی 
 تالش خودشان را کرده اند؛ برای مثال همان گروهی که »پاورچین« را در 
شبکه پنج کار کرد، سال بعد »نقطه چین« را در شبکه سوم سیما به روی 
آنتن برد.بازیگر سریال های »پاورچین« و »در حاشیه« خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر باید مردم را به هر قیمتی خنداند؛ البته این کار بس��یار سخت 
است. این روزها کافی است یک سر به شبکه های اجتماعی بزنید تا ببینید 
این مردم خودشان چقدر طناز هس��تند و دیگر خنداندن آنها کار ساده ای 
نیست.او همچنین درباره برنامه تلویزیونی »سه شو« اظهار کرد:  این برنامه 
یک کار پایان هفته ای است که آخر هفته مهمان خانه های مردم خواهیم بود. 
همچنان مردم می توانند در استعدادیابی و ثبت نام این برنامه شرکت کنند 

ولی روند تست گیری و مصاحبه به بعد از آذر موکول خواهد شد.
کار کردن برای سلیقه امروز مردم سخت است

همچنین مهران غفوریان درب��اره اولین حضور خود به عن��وان کارگردان 
در برنامه ه��ای تلویزیونی اظهار کرد: من با برنامه »گل ه��ا« 77، 78 و 79 
کارگردانی را در تلویزیون آغاز کردم و بعد هم مجموعه های »این چند نفر« 

و »زیر آسمان شهر« را به روی آنتن شبکه سه سیما بردم.
بازیگر سریال »در حاشیه« با بیان اینکه شبکه سه بانی ساخت سریال های 
کمدی شبانه در تلویزیون بوده است، افزود: این زحمتی بود که شبکه سه 

کشیده است و من از اینکه در این شبکه کار کنم بسیار خوشحال می شوم.
او با بیان اینکه خدا را شکر می کنم از اینکه می توانم مردم را بخندانم، ادامه 
داد: کار کردن و برنامه ساختن برای سلیقه امروز مردم بسیار سخت است. 
این روزها اگر با نویسندگان طنز صحبت کنید، دیگر فرصت کار کردن ندارند 

و سرشان خیلی شلوغ است.

جواد رضویان: 

جای عطاران در تلویزیون خالی است
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اخبار کوتاه اخبار کوتاه

 مدیر عامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور 
با بیان اینکه هیچ طرح زیربنایی حمل ونقل پیش از بهره برداری واگذار 
نمی شود، گفت: طرح  های » راه آهن قزوین � رشت � انزلی � آستارا«، 
»راه آهن اصفهان � ش��هرکرد � اهواز« و »راه آهن جوین � اس��فراین � 
شیروان � چناران« از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی تأمین مالی 

می شود.
علی ن��ورزاد، درباره انتقال برخی طرح  های ریلی از ش��رکت س��اخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور به ش��رکت راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران گفت: هی��چ طرحی را ب��ه راه آهن واگ��ذار نکرده ایم و 
صحبت هایی که در این زمینه مطرح ش��د، مربوط به طرح هایی است 
که ساخت آنها به پایان رس��یده و برای بهره برداری به شرکت راه آهن 

منتقل شده  است. 
در واقع طرح هایی چون »راه آهن بم � زاهدان« و » راه آهن اینچه برون« 
که در مرحله بهره برداری قرار دارد و دیگر کاری برای اتمام آنها نداشتیم 
به شرکت راه آهن واگذار شده  است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به تأکیدات دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خارج نشدن 
هیچ پروژه زیربنایی حمل و نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کش��ور، افزود: طرح هایی که به بهره برداری می رس��د اگر 
 در بخش ج��اده، آزادراه و بزرگراه باش��د، تحویل س��ازمان راهداری و 
 حم��ل و نق��ل ج��اده ای می ش��ود و اگ��ر در بخ��ش راه آهن باش��د، 

تحویل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران می شود.

مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
از اجرای طرح مبارزه با جوندگان مضر در ش��ش ه��زار هکتار از مزارع 

کشاورزی استان خبر داد.
ابراهیم ش��یرانی با اعالم این خبر اظهار داشت: هر ساله خسارت های 
فراوانی در مزارع آبی و دیم و باغات به دلیل جوندگان مضر به کشاورزان 

و بهره برداران وارد می شود.
 وی اف��زود: در ط��رح مب��ارزه ب��ا جون��دگان مض��ر ب��ا راهنمای��ی 
و نظارت کارشناس��ان واح��د حفظ نباتات و ب��ا اس��تفاده از 12 هزار 
 کیلوگرم طعمه مس��موم با آف��ت جوندگان )موش( در س��طح باغات 
 و مزارع کش��اورزی تم��ام شهرس��تان های اس��تان مب��ارزه به عمل 

آمد.
شیرانی ادامه داد: بیش��ترین میزان مبارزه در شهرستان های لردگان، 

شهرکرد و سامان انجام شد.
 س��االنه در چهارمح��ال وبختی��اری بی��ش از ی��ک میلی��ون و 
 500 ه��زار ت��ن محص��والت باغ��ی، زراعی، دام��ی و ش��یالت تولید
  می شود و سطح زیرکشت استان 270 هزار هکتار با 60 هزار بهره بردار

 می باشد.

 ابوالقاس��م رس��تگار، مدی��رکل کمیته ام��داد ام��ام خمینی)ره(
 استان چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه 100میلیون تومان 
 ب��رای درم��ان مددجویان بیم��ار اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
 اختص��اص یافت��ه اس��ت، اظه��ار داش��ت: ای��ن اعتبار ک��ه برای 
س��ه ماهه س��وم س��ال اس��ت در اختیار بیماران نیازمند اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گذاش��ته می ش��ود.وی افزود: هم اکنون در 
 اس��تان چهارمحال و بختیاری بیش از 2۴0 بیم��ار نیازمند وجود 

دارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: هم اکنون همه هزینه های درمانی بیماران نیازمند استان 
چهارمحال و بختیاری که مددجوی کمیته امداد هس��تند پرداخت 

می شود.
ابوالقاسم رستگار اظهار داشت: در تالش هستیم با انجام طرح های 
حمایتی مشکالت بیماران نیازمند استان را کم کنیم تا درمان آنها 

بدون هیچ دغدغه ای انجام شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان چهارمحال و بختیاری 
 عنوان کرد: هم اکنون مبلغ یکصد هزار تومان ب��ه ازای هر یک ماه

 به حس��اب بیماران نیازمند واریز می شود که این مبلغ برای هزینه 
های مراقبت از بیماران واریز می شود.

 مدیر روابط عمومي دانش��گاه علوم پزش��کي ش��هرکرد، از اع��الم فراخوان 
 مقاله نویسي با موضوع نماز در اس��تان خبر داد و گفت: نماز و سبک زندگي 
 در آیینه قرآن، احادیث و فرهنگ س��ازي اقامه نماز در س��یره پیامبر )ص( 

از جمله محورهای این فراخوان است.
عباس بحریني، مدیر مرکز روابط عمومي و اطالع رساني دانشگاه علوم پزشکي 
شهرکرد گفت: فراخوان مقاله نویسی با موضوع نماز در راستاي توسعه و ترویج 

فرهنگ نماز و با همکاری ادارات، سازمان و نهادها توزیع شد.
وی بابیان اینکه )30 آذر( سال جاری آخرین مهلت ارسال آثار می باشد افزود: 
عالقه مندان جهت شرکت در این همایش مي توانند مقاالت خود را با موضوع 
مقاله نویسی نماز به دبیر خانه همایش )روابط عمومي و اطالع رساني دانشگاه 

علوم پزشکي شهرکرد( ارسال کنند.
 مدیر مرکز روابط عمومي و اطالع رس��اني دانش��گاه علوم پزشکي شهرکرد 
 نماز و س��بک زندگي در آیینه ق��رآن و احادیث، فرهنگ س��ازي اقامه نماز 
در سیره پیامبر )صلی اهلل علیه و آله وس��لم( و ائمه معصومین )علیه السالم( 
و نماز تعاون را از جمله محورهای فراخوان مقاله نویس��ی با موضوع نماز در 

استان اعالم کرد.
بحریني، روحیه شرکت در کار گروهي، نماز بندگي و خانواده، نماز و امنیت 
 فردي و اجتماعي، نماز و اصالح الگوي مصرف، نقش نماز در هش��ت س��ال 
 دفاع مقدس و نقش نم��از در تربیت فرزندان را از دیگ��ر محورهای فراخوان 

مقاله نویسی با موضوع نماز برشمرد.

تامين مالي ساخت 3 طرح ريلي از 
محل تسهيالت صندوق توسعه ملي

طرح مبارزه با جوندگان مضر 

۱۰۰ميليون تومان برای درمان 
مددجويان بيمار، اختصاص يافت

اعالم فراخوان مقاله نويسی 
با موضوع نماز

مفادآرا
9/269 آگهی موضوع ماده 3 قانون وم��اده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفات مالکان��ه وبالمع��ارض متقاضی��ان محرز گردیده اس��ت 
لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تس��لیم وپس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی ش��ماره 10266 هیأت : آقای علی اکبر س��المی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 497 و خانم زهرا سالمی بیدگلی فرزند محمد شماره 
شناس��نامه 7379  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 155 
مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا از شماره 5 و قسمتی از مشاعات 
پالک 499 اصلی واقع در اماکن بخش س��ه حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از غبدالقدار سالمی
2( رأی ش��ماره 10306 هیأت : آ خانم کبری اوقانی فرزند ارباب علی 
شماره شناسنامه 1928  ، شش��دانگ  یکباب مغازه به مساحت 89/93 
مترمربع ش��ماره پالک 2 فرعی مجزا از پالک 1173 و 1174 و 1176 
اصلی واقع در اماکن بخش س��ه ح��وزه ثبت��ی آران و بیدگل.مالکیت 

مشاعی
3( رأی ش��ماره 10310 هیأت : خانم کبری اوقان��ی فرزند ارباب علی 
ش��ماره شناس��نامه 1928 و خانم منصوره اکرمی��ان آرانی فرزند 
عزیزاله خان ش��ماره شناس��نامه 8146 و خانم اعظم اکرمیان آرانی 
فرزند عزیزاله خان شماره شناسنامه 206 و خانم آذر اکرمیان آرانی 
فرزند عزیزاله خان شماره شناسنامه 40654 و خانم ناهیده اکرمیان 
آرانی فرزند عزیزاله خان شماره شناس��نامه 41227 و خانم اشرف 
اکرمیان آرانی فرزند عزیزاله خان ش��ماره شناس��نامه 298 و خانم 
مروارید اکرمیان آرانی فرزند عزیزاله خان شماره شناسنامه 421 و 
خانم بهیه اکرمیان آرانی فرزند عزیزاله خان ش��ماره شناسنامه 356 
)هرکدام یک سهم از 14 سهم( و آقای حشمت اله اکرمیان آرانی فرزند 
عزیزاله خان شماره شناسنامه 209 و آقای نصرت اله اکرمیان آرانی 
فرزند عزیزاله خان ش��ماره شناس��نامه 91 و آقای عزت اله اکرمیان 
آرانی فرزند عزیزاله خان شماره شناس��نامه 44 )هرکدام دو سهم از 
 14 سهم( ، ششدانگ  یکبابخانه و مغازه به مساحت 402/81 مترمربع

 شماره پالک 1 فرعی مجزا  از پالک 1176 اصلی واقع در اماکن بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. وراث مرحوم عزی��ز اله اکرمیان و کبری 

اوقانی
4( رأی شماره 10302 هیأت : خانم س��یده معصومه شریفیان آرانی 
فرزند صادق شماره شناسنامه 392  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
323/63 مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا از پالک 1176 اصلی واقع 
در اماکن بخش س��ه حوزه ثبتی آران و بیدگل.وراث مرحوم عزیز اله 

اکرمیان و کبری اوقانی
5( رأی شماره 10525 هیأت : خانم فاطمه شکیبا فرزند اسداله شماره 
شناسنامه 39  ، شش��دانگ  یکباب س��اختمان به مس��احت 151/10 
مترمربع شماره پالک 8128 فرعی مجزا از شماره 729 فرعی از پالک 
2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
6( رأی شماره 10524 هیأت : خانم رضوان آسوده آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 203  ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 18/5 
مترمربع شماره پالک 8129 فرعی مجزا از شماره 573 فرعی از پالک 
2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
7( رأی ش��ماره 10397 هیأت : آقای حس��ین محبوب��ی فرزند جواد 
شماره شناسنامه 1250119693 و خانم زهرا رحیمی فرزند پنجعلی 
شماره شناسنامه 6190056849  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 123/80 مترمربع شماره پالک 2670 فرعی مجزا از شماره 
6 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش س��ه حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد حقیقت
8( رأی ش��ماره 10520 هیأت : آقای حجت انیسی آرانی فرزند حسین 
شماره شناس��نامه 10994 و خانم لیال دالوریان آرانی فرزند ماشااله 
ش��ماره شناس��نامه 11929  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 70/86 مترمربع ش��ماره پالک 1685 فرعی مجزا از شماره 
169 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دش��ت بخش سه حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حجت انیسی
9( رأی ش��ماره 10534 هیأت : آقای حس��ین محلوجی بیدگلی فرزند 
علی اکبر شماره شناسنامه 53 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 
مترمربع ش��ماره پالک 285 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دس��تجرد و غیاثیه بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از هادی حمید پناه
10( رأی شماره 10411 هیأت : آقای عباس سلطانی ابوزیدآبادی فرزند 
علی شماره شناسنامه 64 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 268/80 
مترمربع شماره پالک 3898 فرعی مجزا از شماره 3260 و 3261 فرعی 
از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.عباسعلی رشیدی و سکینه حمرائی
11( رأی ش��ماره 10496 هیأت : آقای محسن س��لمانی فرزند سلمان 
شماره شناسنامه 2559 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 220 مترمربع 
شماره پالک 1356 فرعی مجزا از ش��ماره 152 فرعی از پالک 2809 
اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مصطفی سرفرازی
12( رأی ش��ماره 10413 هی��أت : آقای س��ید جمال حس��ینی فرزند 
 سید حس��ین ش��ماره شناس��نامه 70464 ، شش��دانگ  یکباب انبار

 مصالح فروش��ی به مس��احت 6010 مترمربع ش��ماره پالک 5374 
 فرعی مج��زا از ش��ماره 122 فرعی از پ��الک 2840 اصل��ی واقع در

 ریگستان دیم کار آران بخش س��ه حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت 
مشاعی

13( رأی شماره 10497 هیأت : آقای مهدی حاجی زاده بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 9594 ، شش��دانگ  یکباب مغازه به مساحت 
32/35 مترمربع شماره پالک 5369 فرعی مجزا از شماره 205 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش سه حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس اجدادی
14( رأی ش��ماره 10528 هیأت : آقای عباس س��رمدی بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 8884 و خانم زینب وحیدنژاد فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 304  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
210/70 مترمربع شماره پالک 5349 فرعی مجزا از شماره 695 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش سه حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

15( رأی ش��ماره 10530 هیأت : خانم زینب س��ادات حسینی بیدگلی 
فرزند سید اکبر شماره شناس��نامه 9001  ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 142/07 مترمربع ش��ماره پالک 5376 فرعی مجزا از شماره 
599 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 
س��ه حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از نعمت اله یزدان بخت و تاج 

مظلومی
16( رأی شماره 10531 هیأت : آقای سید مهدی زهری بیدگلی فرزند 
سید احمد شماره شناس��نامه 1950 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
174/50 مترمربع شماره پالک 5373 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش سه حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی ناظمی
17( رأی ش��ماره 10532 هیأت : آقای محمد ح��داد زاده نیری فرزند 
عباسعلی شماره شناسنامه 210 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 
457 مترمربع شماره پالک 5371 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش سه حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین حاجی بابازاده
 18( رأی ش��ماره 10535 هی��أت : آق��ای حس��ین مندعل��ی زاده 
 آران��ی فرزند علی��ل اکب��ر ش��ماره شناس��نامه 8051 ، شش��دانگ

  یکب��اب کارگاه به مس��احت 201/50 مترمربع ش��ماره پالک 5375 
 فرعی مج��زا از ش��ماره 138 فرعی از پ��الک 2840 اصل��ی واقع در 
ریگستان دیم کار آران بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

حیدر کوزه پز
19( رأی شماره 10402 هیأت : خانم فاطمه جندقیان  فرزند حسینعلی 
شماره شناس��نامه 7558  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 91/75  
مترمربع شماره پالک 5370 فرعی مجزا از شماره 558 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش سه حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت مشاعی
20( رأی شماره 10401 هیأت : خانم فاطمه فائضی آرانی فرزند هاشم 
شماره شناس��نامه 645  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 124/40  
مترمربع ش��ماره پالک 5372 فرعی مجزا از شماره 59 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش سه حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
21( رأی شماره 10266 هیأت : آقای احمد سلطانی نوش آبادی فرزند 
رحمت اله شماره شناس��نامه 19  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
159/50  مترمربع شماره پالک 3780 فرعی مجزا از شماره 321 فرعی 
از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از عزیزاله صالحی نوش آبادی
22( رأی ش��ماره 10269 هیأت : آقای قاس��م مومن زاده فرزند احمد 
شماره شناس��نامه 459  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 116/75  
مترمربع شماره پالک 3778 فرعی مجزا از شماره 834 و 2432 فرعی 
از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمد صادق چاوشی
23( رأی شماره 10259 هیأت : آقای علی غفاری فرد فرزند غالمحسین 
شماره شناسنامه 42  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120  مترمربع 
شماره پالک 3781 فرعی مجزا از شماره 1702 و 1704 و 2516 فرعی 
از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسین رعیت
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 94/9/15

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/10/1
عباس عباس زادگان -رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

اطالعیه
8804002127000053/1 ش��ماره بایگان��ی  ش��ماره پرون��ده:
پرونده:8800054 ش��ماره آگهی ابالغیه:139403802127000043 
در موضوع پرون��ده اجرایی به ش��ماره بایگان��ی 8800054 له بانک 
صادرات شعبه اصفهان و علیه ناصر همت بدینوسیله به ورثه مرحوم 
ناصر همت اعالم می دارد مورث شما مبلغ نهصد و شصت و نه میلیون 
ریال از تسهیالت بانک صادرات اصفهان اس��تفاده نموده که در قبال 
استفاده از تس��هیالت مذکور تمامت شش��دانگ قطعه زمین بانضمام 
جاده متروکه ش��ماره 313 فرعی واقع در زره��ه 19 اصلی بخش یک 
ثبتی ش��هرضا که بانضمام پالکهای 5و2و3و300 جمعا تش��کیل یک 
واحد گاوداری را می دهد با کلیه متعلقات و منضمات در آن اعم از چاه 
موتوری و ساختمانهای موجود در آن و تمامی ماشین آالت تاسیسات 
اعیانی تجهیزات و ملزومات در محل اجرای طرح با قید به اینکه آنچه هم 
بعدا در محل اجرای طرح به وجود آید و موجود گردد ملکی مورث شما 
به موجب سند رهنی 55643 مورخ 1384/02/03 دفتر 17 اصفهان در 
رهن بانک مذکور قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی و باستناد 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت بستانکار تقاضای صدور اجراییه توسط 
دفترخانه تنظیم کننده س��ند را نموده که اجراییه ب��ه مبلغ یک میلیارد 
و چهارصد و پنج میلی��ون ریال تا تاری��خ 1387/12/30 بابت اصل و 
اجور عقب افتاده از این تاریخ به بع��د روزانه مبلغ پانصد و هفده هزار 
و ششصد و هش��تاد و پنج ریال به آن اضافه می گردد صادر و به این 
اجرا ارسال و پرونده تحت ش��ماره بایگانی 8800054 تشکیل گردید 
و اجراییه از طریق انتش��ار در روزنامه به مورث شما ابالغ شده است 
سپس بانک بس��تانکار درخواس��ت ارزیابی مورد رهن نموده که در 
تاریخ 1394/8/12 کارشناس رسمی داگستری در معیت مامور اجرا و 
یا معرفی نماینده بانک به محل مورد رهن مراجعه و نسبت به ارزیابی 
اقدام که تاکنون نظریه کارشناس��ی به این اجرا ارائه نش��ده است این 
اطالعیه جهت اطالع به وراث مرحوم ناصر هم��ت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درجه و منتشر می گردد.یوسفیان – مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی شهرضا 
مزایده

9/268 اجرای احکام شورای حل اختالف اردس��تان در نظر دارد در 
اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالس��ه 55/94 مدنی ش که به موجب 
آقای جواد ملکی فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ 11/809/300 
ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له آقای  حسین ایراندوست 
فرزند عزت ا... و پرداخت مبلغ 490/000 ریال نیم عشر هزینه اجرا در 
حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه  اقدام به معرفی اموال 
نموده است لذا اموال توقیفی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش 
می رس��اند. هفتاد عدد کارتن آجر دوغ آبی هر کدام به مبلغ 150/000 
ریال. سینک ظرف شویی به مبلغ 2/000/000 ریال. بیست و شش متر 
موزاییک به مبلغ 2/500/000 ریال. متقاضیان خرید می توانند در روز 
مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال 
مذکور را که آگهی مالحظه نمایند اموال فوق به ش��خصی واگذار می 
گردد که باالترین پیش��نهاد را ارائه نماید برنده مزای��ده باید کل بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به واحد اجرای احکام تسلیم نماید. تاریخ 
مزایده:94/9/29 ساعت 9صبح. مکان مزایده:واحد اجرای احکام حقوقی 
دادگستری اردستان.م الف:818 اجرای احکام حقوقی مجتمع شماره 

یک شهرستان اردستان

خدابخش م��رادی، مع��اون سیاس��ی، امنیتی و 
اجتماع��ی اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری 
 گف��ت: خبرن��گاران در ایج��اد فض��ای آرام 
در حوزه ه��ای آگاهی بخش��ی، اطالع رس��انی 
در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری ت��ا ام��روز 
 نق��ش موثر داش��ته اند.وی با اش��اره ب��ه 26 آذر، 
آغاز ثبت نام از کاندیدهای مجلس خبرگان رهبری 
و 28 آذر زمان ثبت نام برای دهمین دوره انتخابات 
 مجلس شورای اسالمی افزود: در این انتخابات ما 
س��ه دی��دگاه را دنب��ال می کنی��م، اول دیدگاه 
ام��ام )ره( ک��ه فرمودن��د: »می��زان رای مل��ت 
اس��ت«؛ نگاه رهبر معظم انقالب اس��المی ایران 
ک��ه رای را حق الن��اس دانس��تند و ن��گاه س��وم 
 فصل الخط��اب ب��ودن قان��ون در هم��ه مراح��ل

 اس��ت. ای��ن مس��وول ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه 
س��تاد انتخاب��ات ه��م در ش��هرکرد و ه��م در 
تش��کیل  اس��تان  9گان��ه   شهرس��تان های 
شده اس��ت،عنوان داش��ت: پیش بینی می کنیم 

انتخاب��ات امس��ال ب��ه ص��ورت نیمه مکانی��زه 
انجام ش��ود ب��ه همی��ن دلیل س��عی ش��ده که 
تم��ام امکان��ات الزم اع��م از س��خت افزاری 
 و نرم اف��زاری خ��اص ای��ن فرآین��د فراه��م

 ش��ود. مرادی خاطرنش��ان کرد: خبرن��گاران در 
ایجاد ش��ور، نش��اط، بسترس��ازی ب��رای حضور 
حداکثری مردم، ش��نیدن دیدگاه ه��ای مختلف 
و... نق��ش به س��زایی دارن��د و ما ب��اور نداریم که 
فض��ای انتخابات��ی فضایی پ��ر تنش و هم��راه با 
چالش ه��ای قوم��ی باش��د، بلک��ه باید بس��تری 
برای وحدت هرچه بیش��تر مردم ش��ود و س��عی 
 ش��ود به اختالفات قوم��ی و قبیل��ه ای دامن زده

 نشود.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
چهارمحال و بختیاری با بی��ان اینکه چهار حوزه 
انتخاباتی ش��هرکرد، بروجن، ل��ردگان و اردل در 
این اس��تان هس��تند گفت: ما به دنبال انتخاباتی 
آرام، و به دور از تخریب هستیم که این امر با کمک 
خبرنگاران، خبرگزاری ها و مطبوعات امکان پذیر 

است.
وی تصری��ح کرد: نبای��د فضای ی��اس و ناامیدی 
در جامع��ه ایج��اد ش��ود، چراک��ه جامع��ه را به 
س��مت خم��ودی س��وق می ده��د در حالی که 
 نظام جمهوری اس��المی ای��ران نظام��ی بالنده و 
روبه رش��د اس��ت؛ البت��ه نبای��د فق��ط تعریف و 
تمجی��د باش��د، بلک��ه اگ��ر انتقادی هم هس��ت 
منصفانه و س��ازنده باش��د چون نیاز امروز جامعه 
ما محبت، م��ودت، امی��د و... اس��ت تا به رش��د 
متعالی برس��د. مرادی با اش��اره به اینکه مدیران 
 دس��تگاه های اجرای��ی ح��ق صحب��ت ک��ردن 
له یا علی��ه هیچ یک از کاندیده��ا را ندارند مگر در 
وقت آزاد و بدون اس��تفاده از عناوین و پست های 
اداری ادامه داد: طی بخش��نامه ابالغ��ی به همه 
ادارات و س��ازمان ها مقرر ش��د ک��ه هیچ کدام از 
مدیران دستگاه های اجرایی و اداری حق استفاده 
از تجهیزات س��ازمان متبوع در حمایت از کاندید 

خاصی را ندارند.

معـاون استانـدار:

انتخـابات بايـد آرام و به دور ازتخـريب 
برگـزار شـود

ش��هردار ش��هرکرد گف��ت: ۴00 نیروی انس��انی 
خدمات��ی، س��تادی و 50 دس��تگاه ماش��ین آالت 
برف روبی در راس��تای پاکس��ازی معابر پوشیده از 
برف و رفع آب گرفتگی ها در شهرکرد در نظر گرفته 

شده است.
نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار داش��ت: با توجه به 
نزدیک ش��دن فصل زمس��تان مجموعه شهرداری 
شهرکرد و سازمان های تابعه برای مواجهه با سرما و 
بارش برف در مرکز استان از آمادگی الزم برخوردار 

است.
وی افزود: به همی��ن منظور ۴00 نیروی انس��انی 

خدمات��ی، س��تادی و 50 دس��تگاه ماش��ین آالت 
برف روبی در راستای پاکسازی معابر در نظر گرفته 

شده است.
 ش��هردار ش��هرکرد با بیان اینک��ه به ان��دازه کافی 
شن و نمک در انبارهای ویژه ای نگهداری شده است، 
گفت: هم اکنون بیش از 30 مخزن ش��ن مخلوط با 
نمک به منظور پخ��ش در معابر حادثه خیز و لغزنده 

شهری در سطح معابر شهری نصب شده است.
غالمیان دهکردی با اش��اره به دیگ��ر فعالیت های 
 س��تاد مدیری��ت بح��ران ش��هرداری ش��هرکرد، 
اضافه ک��رد: الیروبی مس��یل ها، ه��رس درختان، 

لکه گی��ری معاب��ر، ترمی��م ترانش��ه ها،جمع آوری 
نخاله ه��ای س��اختمانی، آم��وزش ش��هروندان و 
آماده باش وسایط حمل و نقل عمومی شهر به منظور 
س��رویس دهی به ش��هروندان از دیگر فعالیت های 
در حال انجام س��تاد مدیریت و بحران ش��هرداری 

شهرکرداست.
شهردار ش��هرکرد همچنین از همشهریان خواست 
در هنگام بارش برف از پارک کردن خودرو در امتداد 
خیابان ها خ��ودداری و در راس��تای انجام خدمات 
مناس��ب با اکیپ ه��ای برف روبی این ش��هرداری 

همکاری کنند.

 آمادگی 4۰۰ نيروی خدماتی و 5۰ دستگاه ماشين برف روب
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بازده سيستم هاى گرمايشى 
خورشيدى با سطوح نانوساختار 

افزايش يافت
 محققان دانشگاه صنعتى اصفهان موفق به ساخت آزمايشگاهى سطوح 
ــتم هاى گرمايش  ــده اند كه كابرد اصلى آنها در سيس جاذب نورى ش

خورشيدى است و باعث افزايش بازده اين سيستم ها مى شود.
ــترس است و مى تواند به عنوان  انرژى خورشيد به طور فراوان در دس
ــوخت هاى فسيلى شود.  يكى از منابع انرژى تجديدپذير جايگزين س
به عنوان مثال استفاده از انرژى خورشيد در قالب حرارت جذب شده 
مى تواند در سيستم هاى نورى، حرارتى به كار گرفته شود. مهم ترين 
ــه نياز به  ــت ك ــمت اين تجهيزات بخش جذب كننده  نور آن اس قس
ــياه دارد. براى تصور يك سطح جاذب به سادگى  يك سطح جاذب س
ــى رنگى تيره را در آفتاب تابستان در نظر گرفت كه با  مى توان يك ش

گذشت زمان مى تواند از جذب نور خورشيد بسيار داغ شود.
ــدف از اين  ــن طرح گفت: ه ــى از محققان اي ــه ابراهيمى، يك فاطم
ــياه با خواص بهينه به  ــطح جاذب س ــاخت يك س ــى س كار پژوهش
ــيدى بوده كه اين بخش توسط  منظور كاربرد در كلكتورهاى خورش
رسوب دهى يك فيلم نانوساختار روى زيراليه هاى فلزى ايجاد شده 

است.
ــطوح در مقياس  ــد اين س ــتيابى به تولي ــورت دس ــزود: درص وى اف
صنعتى مى توان از آنها در شركت ها ى توليدكننده  آبگرمكن و حمام 

خورشيدى و سيستم هاى گرمايشى ساختمان استفاده كرد.
ــش هاى «لكترولس نيكل- فسفر سياه»، داراى  ابراهيمى افزود: پوش
خواص نورى مطلوب و در نتيجه كاربرد گسترده در زمينه  كلكتورهاى 
ــتند، به همين دليل در اين طرح سعى در بهينه سازى اين  نورى هس
پوشش ها شده است. در اين راستا سطوح نانوساختارى سنتز شد كه 
ــتم هاى  ــر، راندمان كارى سيس با افزايش ميزان جذب و كاهش نش

خورشيدى را افزايش مى دهد.
به گفته  اين محقق، براى بيشينه ساختن كارايى كلكتورها، صفحات 
جاذب بايد منتخب طيفى باشند و به عبارتى جذب بااليى در ناحيه  نور 
خورشيدى (5/2-3/0 ميكرومتر) و نشر پايين در ناحيه  اشعه  مادون 
قرمز (25-5/2 ميكرومتر) داشته باشند. صفحات توليد شده در اين 

كار به خوبى از اين ويژگى برخوردارند.
ــت، پس از ــه اين خصوصي ــتيابى ب ــن كار تحقيقاتى براى دس در اي

 آماده سازى اوليه سطح آلومينيوم، پوشش «الكترولس نيكل- فسفر» 
ــياه بر روى آن ها قرار گرفت. در ادامه جهت  سياه و پوشش آندايز س
ــاختار آلومينا و نيكل- فسفر به  ــش دو اليه  نانوس بهينه سازى پوش
ــى با ضخامت هاى  ــيله  فرايند آندايز، اليه  نانومتخلخل آلوميناي وس

مختلف روى سطح اوليه ى نمونه ها تشكيل شد.
سپس نمونه ها در حمام «الكترولس» قرار گرفتند تا پوشش دوم روى 
نمونه ها تشكيل شود. ساختار سطوح جاذب نهايى به كمك آزمون هاى 
ــى، پراش پرتو X و آزمون EDS مورد  ميكروسكوپ الكترونى روبش

ارزيابى قرار گرفته است.

اخباركوتاه

ــيما مى تواند به  ــگاه هيروش ــمند جديد محققان دانش فناورى هوش
مهندسان در توليد خودروهاى ايمن، سبك و دوستدار محيط زيست 

كه دى اكسيدكربن كمترى توليد مى كنند، كمك كند.
محققان اصالحات ظريفى بر روى روش هاى تشكيل  فلز انجام داده اند 
كه به آنها اجازه داد از مشكلى به نام  «برگشت فنرى» جلوگيرى كنند.
ــودرو براى كمك به  ــترده اى در اجزاى خ  فوالد پرقدرت به طور گس
ــدون افزايش وزن بدنه به كار مى رود. اين  مقاومت آن در برابر ضربه ب
ــت زيرا خودروهاى سبك،  فلز از مزاياى بالقوه محيطى برخوردار اس

سوخت كمترى مصرف كرده و از اين رو، انتشار گاز كمترى دارند.
 مشكل اصلى در شكل گيرى پرسى اين ورقه هاى فوالد، برگشت فنرى 
بسيار زياد آنهاست. در اين حالت، فوالد پس از فشرده يا كشيده شدن، 

تمايل دارد به حالت اوليه خود بازگردد.
 يك مثال ساده برگشت فنرى، شكاف كوچكى است كه در زمان خم 
كردن ورقه فوالد از وسط توسط انگشتان و سپس آزادسازى آن باقى 

مى ماند.
 روش جديد توانسته بهترين نتايج را از زاويه برگشت فنرى ارائه دهد 

و اين برگشت را تقريبا به صفر برساند.

ــاده بر اسمارت ــى با نصب اپليكيشنى س  كاربران عالقه مند به نقاش
 فون ها مى توانند به صورت ديجيتالى نقاشى كنند.

نقاشى، يكى از لذت هاى هنرى است كه طرفداران بسيارى را به خود 
ــتفاده از اسمارت ــت. اما در عصر فناورى، كاربران با اس جلب كرده اس
 Painter .فون هاى شان مى توانند ديجيتالى و هوشمند نقاشى كنند 
ــمارت فون ها است كه  ــوى Corel براى اس Mobile برنامه اى از س
ــى ديجيتال را در  ــيار حرفه اى براى نقاش مجموعه اى از ابزارهاى بس

اختيار كاربرانش قرار مى دهد.
كاربران با نصب اين برنامه يك بوم نقاشى در اختيار خواهند داشت كه 
با كمك آن مى توانند به نقاشى هاى بسيار حرفه اى بپردازند. اگر جزو 
عالقه مندان به هنر و لذت نقاشى باشيد با كمى صبر و حوصله مى توانيد 

طرح هاى زيبايى را خلق كنيد.
 Paint ، Eyedropper،  Paint ــه از ابزارهاى اين برنامه مى توان ب
ــاره كرد كه از قابليت هاى متفاوتى  Bucket، Eraser و  Crop اش
مانند Rotate ، Flip، Skew، Apply Perspective برخوردار شده 
تا تبديل به برنامه بى نظيرى شود. قابليت هايى مانند مديريت اليه ها نيز 

مى تواند طراحى و نقاشى راحت ترى را در اختيار كاربرانش قرار دهد.
ــخه رايگان مى تواند نقاشى هاى كاربران  Painter Mobile در نس
ــتيبانى كرده و خروجى ــل پش ــن 1024؟1024 پيكس را تا رزولوش

 منحصر به فردى داشته باشد. اين برنامه قلم هاى الكترونيكى اسمارت 
ــى ديجيتالى  ــتيبانى كرده و كاربران مى توانند به نقاش فون را نيز پش

بپردازند. اين برنامه از پلتفورم هاى اندرويد پشتيبانى مى كند.

فناورى جديد 
براى ساخت اين خودروها

هوشمند نقاشى كنيد

ــدن به  ــو همزمان با نزديك ش  كمپانى ياه
روزهاى پايانى سال 2015 ميالدى 10 كلمه 
ــده در حوزه  ــتجو ش برتر و پرمخاطب جس

فناورى و تكنولوژى را منتشر كرد.
روزهاى دسامبر به معناى شمارش معكوس 
ــوب  ــال ميالدى محس ــان يك س براى پاي
ــال  ــوند و نگاهى به وقايعى كه در س مى ش
ــت مى تواند مفيد باشد. ياهو در  جارى گذش
جديدترين گزارش خود به انتشار 10 كلمه 
برتر و جستجو شده در حوزه فناورى در سال 
2015 ميالدى پرداخته كه جالب توجه است.

ــر دنيا به جستجوى كلمات  كاربران از سراس
مورد نظر خود در موتور جستجوهايى مانند 
ــا ... مى پردازند تا  گوگل، ياهو، بينگ بنگ ي
ــال كلمات پرمخاطب با توجه به  در پايان س

تعداد دفعات جستجو اعالم شوند. 10كلمه پرمخاطب 
فناورى در سال 2015 ميالدى به ترتيب عبارتند از :

 Apple iPhone6
ــه اول كلمات  ــت رتب اين محصول كمپانى اپل توانس
ــالدى را به خود  ــال 2015 مي ــتجو در س مورد جس

اختصاص دهد.
 Microso� Windows 10 

ــافت  ــتم عامل مايكروس ــخه از سيس جديدترين نس
ــد و ــاه جوالى عرضه ش ــدوز 10 كه در م ــى وين يعن

ــيارى را به راه انداخت، توانست در   سر و صداهاى بس
رده دوم قرار بگيرد.

 iphone  7
محصول آينده اپل در حالى با شايعات بسيارى روبه رو 
ــده كه هنوز هيچ اعالم رسمى از سوى اين كمپانى  ش
مبنى بر مشخصات سخت افزارى يا ظاهرى آن منتشر 
نشده است. اما بازار داغ شايعات باعث شده تا محصول 
ــال  ــومين كلمه پرمخاطب س آينده اپل تبديل به س

2015 شود.
Samsung Galaxy S  6 

ــون و  ــمارت ف ــارى اس ــال ج ــونگ در س سامس
ــرد اما  ــازار فناورى ك ــيارى را وارد ب ــوالت بس محص
ــت  ــان Samsung Galaxy S6 توانس ــن مي در اي

نگاه هاى بسيارى را به خود جلب كند.
Apple Watch  

ــام اپل  ــمند اپل با ن ــاعت هوش اولين س
ــروش ترين ــدر پرف ــا در ص ــه تنه واچ ن

ــمند قرار گرفت بلكه  ــاعت هاى هوش  س
توانست در رده اسامى پرمخاطب جستجو 

شده قرار بگيرد.
 iPhone  5

ــل در ــرى از اپ ــول ديگ ــم محص بازه
ــتجو شده قرار   محبوب ترين كلمات جس

گرفت.
 iPad Air 2

تبلت كمپانى اپل با ظاهرى زيبا و متفاوت 
توانست عالوه بر فروش قابل توجه در ميان 

كاربران نيز محبوب شود.
Z  Xbox One

ــافت يكى ديگر از كلمه هاى ايكس باكس مايكروس
 پر مخاطب در سال جارى بوده است.

 PlayStation 4
محصول جديد سونى توانست توجه گيمرهاى بسيارى 
ــود قابل توجهى را براى اين  را به خود جلب كرده و س

كمپانى به دنبال داشته باشد.
Amazon Kindle 

اين محصول آمازون نيز با صفحه نمايشى با رزولوشن 
قابل توجه و امكانات ويژه توانست نگاه عالقه مندان به 

كتاب را برانگيزد.

فقدان سند مالكيت 
9/267 شــماره:1394/04/142563-1394/9/10 نظــر به اينكه ســند مالكيت 
ششدانگ قطعه زمين معروف محمد صالن پالك ثبتى شــماره 89 فرعى از 51 
اصلى واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتى نطنز ذيل ثبت 3112 در صفحه 117 
دفتر امالك جلد 17 به نام فاطمه زارع نسرانى به شماره چاپى مسلسل 859435 
ثبت و صادر و تسليم گرديده به موجب سند انتقال شماره 1385/09/15-78377 
دفترخانه شــماره 7 نطنز به خانم فاطمه زارع نسرانى فرزند خسرو انتقال يافته 
سپس نامبرده با ارائه درخواست كتبى به شماره وارده 94040952619228-

1394/08/26 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلى كه امضاء شــهود آن ذيل 
شماره 61197 الى 61199-1394/08/26 به گواهى دفترخانه 7 نطنز رسيده است 
مدعى است كه سند مالكيت آن به علت جابجايى مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنى سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك 
اصالحى ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى چنانچه كســى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده مســترد گردد: بديهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صورت سند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 

الف:273 مجتبى شادمان رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)
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پرونده:8900400200400058 آگهى مزايده پرونده اجرايى كالسه:8900121 
شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم با مساحت 123/91 مترمربع 
كه مقــدار 1/43 مترمربــع آن تراس مســقف و 6/74 مترمربع آن پيشــرفتگى 
در فضاى كوچه اســت قطعه چهــارم تفكيكى پــالك 4859/256 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به انضمام ششــدانگ پاركينگ شــماره يك به مساحت 11/05 
واقع در طبقه همكف و ششــدانگ انبارى شماره 4 به مســاحت 3/76 مترمربع 
واقع در پشــت بام به آدرس: اصفهان – خيابان شــيخ صدوق شمالى – كوچه 
خرم – پالك25 كه سند مالكيت آن در صفحه 402 دفتر 15 فرعى امالك ذيل ثبت 
شماره 3211/1724 با شماره چاپى 589170 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شماال ديوار و پنجره است به فضاى كوچه شرقا اول ديواريست به فضاى كوچه 
دوم ديوار به ديوار پالك 17 فرعى سوم در 5 قســمت كه قسمتهاى اول و سوم 
جنوبى است و پنجم شمالى است ديوار و درب اســت به راه پله چهارم ديوار به 
ديوار پالك 16 فرعى جنوبا در 8 قسمت كه قسمتهاى دوم و ششم غربى و قسمت 
چهارم مورب شرقى است و هشتم مورب غربى است ديوار كوتاه تراس ديوار و 
پنجره اســت به فضاى حياط غربا اول ديوارى به پالك 6 فرعى دوم ديواريست 
به فضاى كوچه حدود انبارى: شــماال ديوار اشتراكى اســت با انبارى شماره 2 
شرقا ديواريست به پشــت بام جنوبا ديوار و درب است به پشت بام غربا ديوار 
اشتراكى است با انبارى شماره 3 حدود پاركينگ شماال خط مستقيم مفروض به 
محوطه پاركينگ شرقا خط مستقيم مفروض اســت به پاركينگ شماره و جنوبا 
در سه قسمت كه قسمت دوم شرقى است به ديوار آپارتمان منهاى شصت غربا 
در 2 قسمت كه قسمت اول مورب شمالى است به ديوار آپارتمان مذكور كه طبق 
نظر كارشناس رســمى آپارتمان مذكور در طبقه ســوم داراى ديوارها از نوع 
آجرى و سقفها تيرچه بلوك و دربهاى داخلى چوبى با چهارچوب فلزى و دربهاى 
خارجى آلومينيومى و درب ورودى آپارتمان چوبى و پنجره هاى داخلى چوب 
و آهن و پنجره هــاى خارجى از نوع آلومينيوم و نازك كارى داخلى ســاختمان 
گچبرى و رنگ و روغن و پوشــش كف ســاختمان از نوع ســراميك و سيستم 
گرمايش پكيچ و رادياتور و سيســتم سرمايش كولر و آشــپزخانه اپن و كاشى 
كارى شده داراى كابينت ام.دى.اف و شــيرآالت و ساير امكانات و داراى حمام 
و دستشــويى و نمايى خارجى ساختمان سنگ تيشه اى ســفيد و نماى خارجى 

ديوارهاى حياط آجرنما و داراى انشــعابات آب و برق وگاز و ساختمان داراى 
سه واحد آپارتمان و بدون آسانسور مى باشد و واحد مورد نظر داراى سه اتاق 
خواب مى باشد ملكى آقاى غالمعلى فرزانه وشــاره كه طبق سند رهنى شماره 
148921-87/03/21 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانك ملى اصفهان (شــعبه 
اصفهان) واقع مى باشــد و طبق اعــالم بانك مدت بيمه نامه ســند رهنى فوق تا 
95/07/01 مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 94/10/15 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقى – چهارراه اول 
خيابان الهور به مزايده گذارده مى شــود. مزايده از مبلغ پايه 4/092/000/000 
ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته 
مى شود.الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها 
باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از 
اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن 
آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مســترد مى گردد ضمنًا اين آگهى در يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/09/15 درج و منتشر مى گردد و در 
صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. توضيحًا جهت شركت

 در جلســه مزايــده مبلــغ ده درصــد از پايــه مزايــده طى فيــش مخصوص 
اداره اجــرا بــه همــراه تقاضــاى كتبــى و ارائــه كارت شناســايى 
معتبــر الزامــى اســت. ضمنــًا برنــده مزايــده بايــد كل مبلــغ خريــد 
مخصــوص فيــش  طــى  روز  همــان  ادارى  وقــت  پايــان  تــا  را 

 در حساب اداره ثبت اســناد و امالك ســپرده نمايد.م الف:22274 اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان 

مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)
شــماره   139403902004000205 آگهــى: شــماره   8 /444
پرونده:139404002004000013 آگهى مزايده پرونده اجرايى كالسه:9400032 
پنج دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مســكونى داراى پالك 8098 فرعى 
مجزى شده از 14915 اصلى به مساحت ششــدانگ 108/45 مترمربع واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان بــه آدرس: اصفهان – پل ســرهنگ – خ.معراج – خ.عباس 
آباد – بن.بست ابوذر – پالك شمالى 147 كه سند مالكيت آن در صفحه 330 دفتر 
45 امالك ذيل ثبت شماره 9587 با شماره چاپى 760765ب/91 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شــماال ديوار به ديوار به طول 11/95 متر به خانه جزء پالك 116 
فرعى از اصلى مرقوم باقيمانده شرقا درب و ديواريست به طول 9 متر به كوچه 
جنوبا ديوار به ديوار به طول 12/15 متر به خانه پالك مرقوم غربا ديوار به ديوار 
به طول 9 متر به خانه پالك مرقوم كه طبق نظر كارشــناس رسمى پالك فوق به 
صورت يك باب منزل مسكونى در يك سقف و نيم با ديوار باربر و سقف آهنى با 
طاق ضربى احداث شده است كه در ضلع شمال و شرق اعيانى دارد و مساحت 
عرصه در حدود 108 مترمربع و مساحت اعيانى در حدود 102 مترمربع است و 
داراى 2 خواب با سرويس بهداشتى كه كف خوابها سراميك و ديوارها نقاشى با 
طرح كنيتكس است كف هال و پذيرايى سراميك ديوارها نقاشى شده و سقف با 
گچ برى معمولى اجرا شده است آشپزخانه كف سراميك ديوارها كاشى و كابينت 
هاى نصب شده از جنس فلزى مى باشد كف حياط موزاييك حياطى و ديوارها نما 
آجرى با تلفيقى از سراميك است سيستم سرمايش كولرآبى و سيستم گرمايش 
بخارى مى باشد ملكى خانم زهره پورقاسم كه طبق سند رهنى شماره 143703-

93/02/21 دفترخانه 90 اصفهان در رهن آقاى مرتضى شكرانى كوشكى واقع مى 
باشد و ملك فوق فاقد بيمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز يك شنبه مورخ 
94/10/20 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
شــرقى – چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى شود. مزايده از مبلغ 
پايه 1/100/000/000 ريال شــروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت 
پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى 

كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده است. ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنًا 
اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/09/15 درج 
و منتشر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. 
توضيحًا جهت شركت در جلســه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طى فيش 
مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى 
است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى 
فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد.م الف:22827 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى 

9/173 شــماره:1394/37/140555-1394/9/7 چون تحديد حدود ششــدانگ 
يك قطعه ملك مزروعى پــالك 1677 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهســتان 
گرمســير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســن ناجى 
زواره فرزند على مدد و غيره در جريان ثبت اســت به علت اينكه قبال تحت پالك 
ثبتى 1614 اظهار و آگهى شــده و اظهارنامــه ثبتى آن اصالح گرديــد اينك بنا 
به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك 1677 مرقوم در روز چهارشــنبه مورخه 1394/10/09 از ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لــذا به موجب ايــن آگهى به كليه 
مالكين و مجاوريــن اخطار مى گردد كه در ســاعت و روز مقــرر در اين آگهى 
در محل حضور يابنــد و اعتراضــات مالكين مجــاور مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلــس تحديدى تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد

.معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستى با تقديم 
دادخواست به مراجع ذيصالح قضايى گواهى تقديم دادخواست اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايد.تاريخ انتشار:1394/09/15 
م الف:816 ذبيح ا... فدايى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

حصر وراثت
ــت به  ــرح دادخواس ــماره 3 به ش ــنامه ش ــى داراى شناس ــاس كامران ــاى عب 9/174 آق
ــوده و چنين  ــر وراثت نم ــت گواهى حص ــن دادگاه درخواس ــة 272/94ش2 از اي كالس
ــنامه 124 در تاريخ 94/8/17  ــور ومكانى بشناس ــادروان ماهرخ على پ توضيح داده كه ش
ــت  ــوت آن مرحوم منحصر اس ــه ورثه حين الف ــدرود زندگى گفت ــگاه دائمى خود ب اقامت
ــبت با متوفى  ــوم ماهرخ على پور نس ــن و مرح ــه كامرانى فرزند مرحوم حس به:1- فاطم
ــرخ على پور  ــن و مرحوم ماه ــى فرزند مرحوم حس ــكينه كامران فرزند ش.ش 15، 2- س
ــن و مرحوم  ــى فرزند مرحوم حس ــد ش.ش 6، 3- گل بانو كامران ــى فرزن ــبت با متوف نس
ــى فرزند مرحوم  ــرا كامران ــد ش.ش 252، 4- زه ــبت با متوفى فرزن ماهرخ على پور نس
ــاس كامرانى  ــد ش.ش 5، 5- عب ــبت با متوفى فرزن ــن و مرحوم ماهرخ على پور نس حس
ــد ش.ش 3. اينك با  ــبت با متوفى فرزن ــن و مرحوم ماهرخ على پور نس فرزند مرحوم حس
ــى  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس ــريفات مقدماتى درخواس انجام تش
ــرف يك ماه ــر آگهى ظ ــد از تاريخ نش ــا وصيتنامه از متوفى نزد او باش اعتراضى دارد و ي

ــعبه دوم حقوقى شوراى  ــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:272 ش  به ش
حل اختالف اردستان 

ابالغ وقت رسيدگى
ــتى مبنى  ــه 636/94 خواهان عليرضا دهقان دادخواس 9/227 در خصوص پرونده كالس
ــيدگى براى مورخه  ــت وقت رس بر مطالبه به طرفيت محمدرضا صابرى تقديم نموده اس
ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب  94/10/20 ساعت 4 تعيين گرديده اس
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
ــماره يك شوراى حل اختالف  اتخاذ مى شود. م الف:23569 شعبه 26 حقوقى مجتمع ش

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــتى مبنى  ــه 637/94 خواهان عليرضا دهقان دادخواس 9/228 در خصوص پرونده كالس
ــت وقت رسيدگى براى مورخه  بر مطالبه به طرفيت غالمحسين ده پرور تقديم نموده اس
ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب  94/10/20 ساعت 5 تعيين گرديده اس
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
ــماره يك شوراى حل اختالف  اتخاذ مى شود. م الف:23570 شعبه 26 حقوقى مجتمع ش

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/229 شماره ابالغيه:9410106836300663 شماره پرونده:9409986836300189 
ــتى به طرفيت  ــعبه:940887 خواهان نرگس محمدنصارى دادخواس ــماره بايگانى ش ش
خوانده نجم محمدنصارى به خواسته اذن در ازدواج تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
ــتان اصفهان واقع  ــعبه 3 دادگاه خانواده شهرس ــيدگى به ش اصفهان نموده كه جهت رس
ــترى كل استان اصفهان  ــهيد نيكبخت ساختمان دادگس در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش
ــيدگى آن  ــده كه وقت رس ــت گردي ــه 9409986836300189 ثب ــه كالس ــاع و ب ارج
ــت به علت مجهول المكان بودن خوانده  ــاعت 12:00 تعيين شده اس 1394/10/20 و س
ــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى  و درخواست خواهان/ش
ــار  ــتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتش ــور مدنى و دس و انقالب در ام
ــه دادگاه مراجعه و  ــاد آن ب ــالع از مف ــر آگهى و اط ــده پس از نش ــود تا خوان آگهى مى ش
ــت و در وقت  ــت و ضمائم را درياف ــخه دوم دادخواس ــود نس ــانى كامل خ ضمن اعالم نش
مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:22380 شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/230 در خصوص پرونده كالسه 940642 خواهان رضا موسوى امين دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفيت صادق قنبرى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/21 
ساعت 12ظهر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
ــى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از  خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرس
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 
ــود.م الف:24700 شعبه 8  ــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش وقت رسيدگى ابالغ ش

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9 شــماره ابالغيــه: 9410100350508541 شــماره پرونــده:  /244
9409980350500607 شماره بايگانى شــعبه: 940667 خواهان/شاكى سيد 
حامد مير محمد صادقى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم مهدى خسروى به 
خواسته مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت تاخير 
تاديه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان، طبقه يك اتاق 
شــماره 105 ارجاع و به كالســه 9409980350500607 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/10/16 و ســاعت 9:00 تعيين شده اســت. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده آقاى مهدى خســروى فرزند خليل و درخواست خواهان/ 
شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 21902 شعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان

ياهو اعالم كرد؛

10 كلمه پرمخاطب فناورى در سال 2015

ــاخت نمونه اوليه برف پاك كن هايى شد كه مى تواند تمام   يك مخترع ايرانى موفق به س
زواياى شيشه را در مدت كوتاهى تميز كند.

عليرضا ميرحبيبى، مخترع «برف پاك كن هاى ارتجاعى» گفت: حدود صد سال است كه 
تمام برف پاك كن ها به همين شكل مانده اند و اينها به صورت زاويه اى شيشه هاى خودرو 

را تميز مى كنند.
وى با اشاره به معايب برف پاك كن هاى فعلى اظهار داشت: برف پاكن هاى فعلى قسمت 
هاى كنارى و وسط شيشه خودرو را به هنگام بارانى و برفى بودن هوا به صورت كامل تميز 
ــرار مى گيرد كه  ــه ق نمى كنند و زمانى كه برف پاك كن كار نمى كند طورى روى شيش

قسمتى از ديد راننده و كمك راننده را مى گيرد.
ميرحبيبى با اشاره به برف پاك كن هاى ابداعى خود، افزود: اين برف پاكن طورى طراحى 
ــمت چپ حركت مى كند به  ــمت راست به س ــكل از يك تيغه است و از س شده كه متش

طورى كه تمام سطح شيشه را در مواقع بارش باران و برف تميز مى كند.

ــطح ديد راننده و كمك راننده را در عرض 3 الى 4 ثانيه  به گفته وى، اين  تيغه مى تواند س
تميز كند.

وى عنوان كرد: اين تيغه مى تواند زمانى كه شرايط آب و هوايى خيلى بارانى يا برفى باشد، 
ــمت راننده را در مدت زمان كوتاهى 2 بار تميز و بعد از آن يك پيمايش  به صورت ويژه س

سراسرى در عرض شيشه انجام دهد. اين عمليات مى تواند برعكس تنظيم شود.
وى با بيان اينكه اين برف پاكن نمونه خارجى ندارد، گفت: تيغه اين برف پاك كن، كشويى 
و ارتجاعى است و با توجه به ذوزنقه اى بودن شيشه خودرو ها و كاركرد اين برف پاك كن، 
مى توان گفت تمام زواياى شيشه تميز مى شود. همچنين اين تيغه طورى بر روى عرض 
شيشه خودرو قرار مى گيرد كه جلوى ديد راننده را نگيرد. وى تاكيد داشت: از اين برف پاك 

كن مى توان در خودرو، كشتى، هواپيما و انواع خودروها استفاده كرد.
همچنين اين طرح ثبت اختراع شده و به تاييد سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى نيز 

رسيده است.

توسط يك مخترع ايرانى؛
نسل جديد برف پاك كن هاى خودرو ساخته شد
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یک کارشناس مسوول بهداش��ت حرفه ای گفت: با تولد هر نوزادی 
 در شهرستان اردس��تان والدین بس��ته آموزش��ی تربیت فرزند را

به صورت رایگان دریافت می کنند.
مرتضی عابدان زاده اظهار کرد: از ابتدای مهرماه با تولد هر نوزادی 
 در شهرستان اردس��تان ش��امل اردس��تان، زواره و مهاباد والدین

این بس��ته آموزش��ی را به صورت رایگان دریافت می کنند، البته با 
توجه به اینکه ساالنه به طور متوسط 500 تولد در سطح شهرستان 
 رخ می ده��د ادامه این کار من��وط به حمایت دس��تگاه های دولتی 

است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دوران کودک��ی مهم تری��ن بخ��ش تربیتی 
انس��ان اس��ت، اضافه ک��رد: ش��خصیت ف��رد ت��ا هفت س��الگی 
ش��کل می گیرد ب��ه گون��ه ای ک��ه صفات��ی ک��ه طی ای��ن مدت 
 در ک��ودک پدی��د می آی��د عمدت��ا ت��ا پای��ان عم��ر همراه ب��ا او 

 خواهد ماند.
 با فرض آنکه آموزش و پرورش کار خود را در بخش تربیت به درستی 
انجام دهد، اما متاس��فانه در کش��ور این بازه زمانی بدون متولی و 
متصدی است، یعنی هیچ ساز و کاری برای آموزش والدین در ارتباط 

با نحوه تربیت فرزندان تا 7 سالگی وجود ندارد. 
 از ای��ن رو بر آن ش��دیم تا به منظ��ور آموزش والدی��ن در خصوص 
نحوه تعامل و برخورد با فرزند، یک بسته آموزشی طراحی کنیم که 

از بدو تولد نوزاد به والدین شهرستان اردستان داده شود.
وی افزود: محتویات این بسته ش��امل یک لوح فشرده دربردارنده 
سخنرانی روانشناسان برجسته کش��ور در خصوص مسایل تربیتی 

است. 
هم چنین به واس��طه اینکه 40 ال��ی 50 درصدد م��ادران کودکان 
خود را با ش��یر مادر تغذیه نمی کنند یک بروش��ور ش��یر مادر در 
 خصوص فواید و اهمیت ش��یر مادر در این بسته آموزشی گنجانده 

 شده است.
 هم چنین کتابی در خصوص تربیت فرزند از تولد تا 12 سالگی در 

این بسته قرار داده شده است.
این کارشناس مس��وول بهداش��ت حرفه ای اضافه کرد: کتاب های 
موجود در خصوص تربیت فرزند در بازار، صرفا علمی اس��ت و برای 

زنان خانه دار کمتر کاربردی است. 
بخش��ی از هزین��ه این ط��رح توس��ط ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرس��تان اردس��تان تامین شده اس��ت و بخش��ی دیگر با کمک 
 خیرین و نیز همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهدای بنجیره تامین

 شده است.
عابدان زاده اظهار کرد: نیاز به انجام چنین طرحی در س��طح کشور 
احساس می شود یعنی باید وزارت ارشاد و وزارت بهداشت با تشکیل 
گروه کارشناسی، یک بسته آموزشی علمی و کارشده تهیه کنند و 

به همه والدین که صاحب فرزند می شوند هدیه دهند.

اجرای طرح اعطای بسته آموزشی 
تربیت فرزند در اردستان

وحام��ي  تری��ن س��رمایه  مه��م   
درمدیری��ت ش��هري  ش��هرداري 
حمای��ت آحادمردم اس��ت. مهندس 
 رحی��م جافري ب��ا بی��ان این مطل��ب گف��ت: تکمیل 
پروژه هاي نیمه تمام ، به دس��ت آوردن اعتمادمردمي 
 راب��ه دنب��ال خواهدداش��ت وي درادامه اف��زود: عدم 
به نتیجه رس��اندن وتکمیل پروژه هاتبدی��ل به نگراني 
وناراحت��ي م��ردم خواهدشدوخوش��حالي وح��اوت 
ش��یریني مردم بابت اجراي پروژه ه��ا تبدیل به  تلخي 
 وناامیدي مردم مي گردد.شهردارشهرضا، جامعه امروزرا
 جامع��ه ای   پویاوهدفمنددانس��ت گف��ت: یک��ي از

پیچیدگ��ي هاومه��م تری��ن وخطیرترین مس��وولیت 
 درمدیریت ش��هري مس��اله به روزبودن واس��تفاده از
تکنولوژي هاي روزدرراس��تاي اداره جامعه مي باش��د.

وي درادام��ه افزود: نیازهاي جامعه ام��روزي بانیازهاي 
گذشته متفاوت است بنابراین شهرداري بایدسیستمي 
زنده وپویاداش��ته باش��ددرغیراین ص��ورت دروظایف 
خودموفق نخواهد شد.وي بااش��اره به وظایف مدیریت 
ش��هري گفت:  بابررس��ي هاي به عمل آمده شهرداري 
 137 موردوظیف��ه خدم��ات ش��هري راعه��ده دار
 م��ي باش��دکه درراس��تاي ایجادمحیط��ي ام��ن و

قاب��ل قب��ول ب��راي ش��هروندان بایدب��ه کارگرفت��ه 
ش��ود.وي س��پس اف��زود: اگردروظای��ف کوتاه��ي 

وب��ه آن عم��ل نکنی��م موج��ب پایم��ال ش��دن 
ش��هري  درامرخدم��ات  ش��هروندان   حق��وق 
 م��ي گردد.جاف��ري در راس��تای اجرای��ي نم��ودن

 اصل 44 قانون اساس��ی دررابطه باامورش��هري گفت: 
دررابطه بااجرایي شدن این اصل اقداماتي درامورخدمات 
 ش��هري انج��ام گرفته ول��ي به معن��اي واقع��ي هنوز

نتوانس��ته ایم به اه��داف کل��ي برس��یم. وي درادامه 
افزود:واگ��ذاري به بخ��ش خصوصي م��ي تواندنظارت 
مارابرامورباالوکاه��ش هزین��ه هاراب��ه دنبال داش��ته 
باشدوباالبودن نظارت دقیق باعث ارتقاء کیفیت وکاهش 

هزینه هامي شود.
وي تفکیک کامل زبال��ه ازمبدا رایک��ي ازاقدامات مهم 
خدمات ش��هري دانس��ت وگفت: باآم��وزش هاي الزم 
 زباله درحدممکن درمبداء جداوپسماندتربه کانال زباله

 انتق��ال م��ي گرددتابتوانی��م اس��تحصال گازو ورمي 
کمپوست وسایرمشتقات ازشیره زباله رابه دست آوریم.

وي درادامه افزود: اعتقادداریم باشهرهاي مبارکه ودهاقان 
دررابطه بااحداث کارخانه کود کمپوست به یک نتیجه 
 مطلوب برس��یم وبرنامه تفکیک زباله از مبدا به عنوان 
برنامه کوتاه مدت  و احداث کارخانه کود کمپوس��ت به 
عنوان برنامه میان مدت  برای شهرداري این شهرستان 

مطرح مي باشد.
 شهردارش��هرضا،رهاکردن وع��دم مدیری��ت دررابطه 

بامحی��ط زیس��ت راخیان��ت ب��ه آین��دگان دانس��ت 
وگفت:مابایددررابطه بامساله پس��ماند بهترین طریق 
 ممکن رامدیریت کنیم واگرمدیریت پسماندرابه شکل و

ش��یوه اي ک��ه درقان��ون آم��ده اس��ت انج��ام ندهیم 
موردبازخواس��ت آین��دگان قرارخواهی��م گرف��ت 
وع��دم مدیری��ت صحی��ح درای��ن رابط��ه خیان��ت 
ب��ه آن��ان ومحی��ط زیس��ت اس��ت وبایدتم��ام 
ب��ه  زبال��ه  باتفکی��ک  خودرادررابط��ه   اهتم��ام 
خ��رج دهیم.جافري به تکمی��ل پروژه هاي دردس��ت 
 اقدام ش��هرداري ش��هرضا اش��اره نمودوگفت تکمیل 
 پ��روژه ه��اي ب��اغ مل��ي ، ب��اغ بان��وان ، برج عس��کرو

میدان فروش دام ازاولویت هاي این ش��هرداري است و 
امیدواریم تاپایان سال جاري بتوانیم آنهاراتکمیل وپروژه 
امام علي )ع( وسایرپروژه هاي دیگرکه مصوب گردیده را 

متناسب بابودجه مالي به انجام برسانیم.
جافري بااشاره به توسعه فضای سبز شهری گفت: ارتقای 
 کیفیت و کمیت فضای سبز ش��هری یکي ازمقوله هاي 
قابل توجه است و سرانه فضای سبز شهری شهرضا نسبت 
به سرانه فضاي سبزکشوري نزدیک است و باید این سرانه 
افزایش پیدا کند. وي درادامه افزود: س��رانه فضای سبز 
 ایده آل در کشور 15 متر است و میانگین کشوری حدود
 7 مت��ر اس��ت و س��رانه فض��ای سبزش��هرضا 10 متر

 مي باشدکه تاسرانه ایده آل کشوري فاصله داریم.

نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس ش��ورای اسامی 
گفت: با دستور وزیر بهداشت و درمان تا قبل از 22 بهمن 
و ایام اهلل دهه فجر تجهیزات پزشکی بیمارستان منظریه 

خمینی شهر تحویل شهرستان خواهد شد.
 محس��ن صرامی اظهار کرد: در هفته گذش��ته جلسه ای 
 مش��ترک ب��ا حض��ور مس��وولین وزارتخانه، دانش��گاه

 علوم پزشکی استان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
با موضوع تجهیز بیمارستان منظریه خمینی شهر برگزار 

و تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارس��تان منظریه تصویب 
رسید.وی با اش��اره به برگزاری جلسات متعدد مقدماتی 
 و اولیه دراین رابطه گفت: کارشناس��ان استان اصفهان و 
وزارت بهداش��ت و درمان در حال بررسی نهایی هستند، 
تاش می کنی��م همزمان با تحویل بیمارس��تان منظریه 
توس��ط وزارت راه و شهرس��ازی تجهیز این بیمارس��تان 
 نی��ز انج��ام ش��ود.نماینده م��ردم خمینی ش��هر در

 مجلس شورای اسامی تصریح کرد: با توافق کمیسیون 

 بن��د 20 دانش��گاه عل��وم پزش��کی اس��تان و وزارتخانه
دس��تگاه  ی��ک  اختص��اص  مج��وز  ش��د   مق��رر 
ام.آر.آی بیمارس��تان منظری��ه ص��ادر و تحوی��ل 
 شهرس��تان ش��ود. ای��ن دس��تگاه ب��ا هزین��ه بال��غ 
5 میلیارد تومان با دس��تور وزیر بهداشت و درمان تحویل 

بیمارستان منظریه خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین مجوز یک دستگاه الپاراسکوپ و 
چهار دستگاه دیالیز و چهار دستگاه یونیت دندانپزشکی 
برای بیمارستان منظریه درخواس��ت شده که امیدواریم 
همزمان با تجهیزات دیگر وارد شهرس��تان شود.صرامی 
در پایان تاکید ک��رد: اعتقاد داریم ب��ا همدلی و همراهی 
مسووالن استان و شهرستان مشکات حل خواهد شد و 
همدلی و همزبانی مسووالن استان و شهرستان، آسایش و 

رفاه مردم را به همراه خواهد داشت.

ابالغ وقت رسیدگی
ش��ماره   9410106825306266 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /231
پرونده:9409986825300634 شماره بایگانی شعبه:940717 خواهان/شاکی 
سید مصطفی باقری دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم امیرحسین یاردوستی 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان ارجاع و به کالسه 9409986825300634 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/10/20 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:24390 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/232 در خصوص پرونده کالس��ه 1199/94ش1 خواهان مهین دخت رفیعی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت محمود محبان تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخه 94/10/20 ساعت 11صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:24648 ش��عبه اول حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای ح��ل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره   9410100351505766 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /233
پرونده:9409980351500464 شماره بایگانی شعبه:940518 خواهان/شاکی 
امیر سرلک دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم حسین محمودی اسفاندرائی 
و حسین قصابی س��ینی و نوید ا...دادی و س��هراب اورک و افشین محمدی به 
خواسته مطالبه خسارت دادرس��ی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و دستور 
موقت تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه 9409980351500464 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 94/10/20 و ساعت 8صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر 

گردند.م الف:23646 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/260 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 940919 خواهان رحم��ت ا.. مصدق 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید محمدرضا مدنی تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 94/10/15 س��اعت 11صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:24342 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/261 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 940858 خواهان ش��هال حقیقی زاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سیروس طهماس��بی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 94/10/15 س��اعت 10صبح تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود.م الف:23589 شعبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/262 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 175/94 خواه��ان توحید ی��ک رنگی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت خدیجه قائدی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 94/10/15 ساعت 11صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:23592 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/263 در خصوص پرونده کالس��ه 608/94 خواهان محمود توالیی طوقچی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��عید جعفری تقدیم نموده است وقت 
رس��یدگی برای مورخ 94/10/15 س��اعت 17:30  تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف:23610  شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100351307851 ش��ماره پرون��ده:  /234
9409980351300622 شماره بایگانی شعبه: 940642 خواهان محمد شریفی 
اصفهانی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان جعفر کیانی و حس��ین جعفری به 
خواسته تس��لیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی منقول و تامین خواسته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 
دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان، خ چهارباغ باال، 
خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 
421 ارجاع و به کالس��ه 9409980351300622 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/10/19 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده جعفر کیانی و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
 آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مق��رر ف��وق 
جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 22372 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ

9 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100351206817 ش��ماره پرون��ده:  /235
9409980351200596 شماره بایگانی شعبه: 940669 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: سید محمد باقری فرزند سید رضا به نش��انی اصفهان، پروین، خیابان 

معراج، نرس��یده به چهارراه گاز، آهن آالت باقری به کدپس��تی 8191864435 
تاریخ حضور 1394/10/19 ش��نبه س��اعت: 8:30 محل حض��ور: اصفهان، خ 
چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 4 
اتاق شماره 425 علت حضور در خصوص دعوی جواد آرزومند به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. ضمنا به پیوست 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد. م الف 21894 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/236 در خصوص پرونده  کالس��ه 940942 خواهان نابغ��ه نجم صدری با 
وکالت منصوره صالحپور دادخواستی مبنی بر تحریر و ترکه به طرفیت آقای 
1- بهاء الدین 2- نظام الدین3- نجم الدین 4- علی اکبر 5- عاطفه همگی با شهرت 
نجم صدری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/19 ساعت 
8/30  صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب  در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 24698 مدیر دفتر شعبه هفتم 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100351307899 ش��ماره پرون��ده:  /237
9409980351300565 شماره بایگانی ش��عبه: 940578 خواهان علیرضا الم 
کرمانی دادخواستی به طرفیت خوانده غالمعلی جعفری نیسانی به خواسته تامین 
خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به 
کالسه 9409980351300565 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/10/19 
و ساعت 9:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 22373 شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/238 در خص��وص پرون��ده  کالس��ه 94-1391 خواه��ان مه��ران صانعی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه به طرفیت 1- کیخس��رو احم��دی 2- آذردخت 
صفاقهفرخ��ی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ��ه 94/10/19 
س��اعت 11 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواه��ان مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، 
شعبه اول ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواست و 
 ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 24668 مدیر دفتر شعبه ششم شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/239 در خص��وص پرون��ده  کالس��ه 94-1393 خواه��ان مه��ران صانعی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- الهام شاملی کازرونی 2- ابوالفضل 
حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/19 ساعت 11/30 
صبح تعیین گردیده با توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، ساختمان صبا، 

پالک 57 کد پس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان، شعبه اول 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف 24667 مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
9 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100376602080 ش��ماره پرون��ده:  /240
9309980351300617 شماره بایگانی شعبه: 940634 تجدید نظرخواه: شرکت 
صنایع ماشین ابزار سازی دادخواس��تی به طرفیت تجدید نظر خوانده محسن 
مارانی به خواسته تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه 456 مورخ 1394/3/25 
صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان استان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 26 دادگاه تجدید 
نظر استان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال، چهارراه نظر، مجتمع 
دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9309980351300617 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/10/19 و س��اعت 9 تعیین شده است. 
به لحاظ اینکه تجدید نظر خوانده حس��ب گواهی مامور ابالغ در آدرس اعالمی 
شناس��ائی نگردیده اس��ت و به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده و 
درخواست تجدید نظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 24738 

شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/241 در خصوص پرون��ده  کالس��ه 940888 خواهان آقای س��یدعلیرضا 
مرتضوی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت آقای علی شریفی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/19 ساعت 9  صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف 24702 مدیر دفتر ش��عبه هشتم مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/242 در خصوص پرونده  کالس��ه 940937 خواهان آقای احمدرضا کاظمی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی به طرفیت آقای امین جمشیدی، 
فتح اله خالدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/19 ساعت 
8/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف 23586 مدیر دفتر ش��عبه 14 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی احضار

9/243 آقایان 1- مجتبی محمدی – امید معینی- جالل تقیان- وحید عباسی منبی 
بر اخالل در نظم اقتصادی کشور از طریق عضویت در شرکتهای هرمی مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 940443 ک 120 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 94/10/19 ساعت 12 ظهر تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد لذا حسب ماده قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م الف 

23031 مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو اصفهان 

شهردار شهرضا:

جامعه امروز ما باید 
جامعه ای پویا و هدفمند باشد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس خبر داد:
 آغاز تجهیز بیمارستان منظریه 
با دستور وزیر بهداشت و درمان

پخت دو تن حلوی نذری 
در یزدل آران و بیدگل

آغاز خرید تضمینی سیب زمینی 
در گلپایگان

وجود امنیت، بسترساز امیدواري، 
حضور و مشارکت مردم است

   م��ردم روس��تای ی��زدل از تواب��ع آران و بی��دگل ب��ه نی��ت علم��دار کرب��ا
 حضرت ابوالفضل)ع( دو تن حلوای نذری پختند.

مس��وول برگزاری ای��ن  آیین س��نتی گفت: س��ابقه پخ��ت حلوای ن��ذری در 
روس��تای ی��زدل ب��ه بی��ش از 100س��ال قب��ل برمی گردد.مه��دی توحیدی 
گفت: م��ردم روس��تای ی��زدل از ابت��دای ماه مح��رم بنا ب��ر یک آیین س��نتی 
هزینه های پخ��ت این حل��وا را جم��ع ک��رده و در ده��ه آخرماه صفر نس��بت 
 ب��ه پخ��ت آن اق��دام می کنن��د.وی اظه��ار ک��رد: ب��رای پخ��ت ای��ن حل��وا 
 500 کیلوگ��رم آرد گن��دم،250 کیل��و گ��رم ش��کر و 70 کیلوگ��رم  روغ��ن

 استفاده شده است.

رییس تعاون روستایی شهرستان گلپایگان گفت: از اولین روز آذر ماه تا پایان آن 
خرید تضمینی سیب زمینی آغاز شده است و احتمال تمدید زمان آن وجود دارد.
 س��ید صادق صادقی اظهار کرد: در شهرس��تان گلپایگان 140 هکت��ار از اراضی

زیر کشت سیب زمینی است که 110 هکتار آن متعلق به شرکت سهامی زراعی 
است و 30 هکتار مابقی به سایر افراد تعلق دارد، هم چنین تا کنون شخصی برای 
فروش تضمینی سیب زمینی خود مراجعه نکرده است.وی ادامه داد: سیب زمینی 
سال جاری کشاورزان در بسته بندی توری با حداکثر وزن 30 کیلوگرم، مرغوب، 
س��الم و بدون آفت زدگی، خاک و مواد خارجی و عاری از لهیدگی، به صورتی که 
نیاز به سورت مجدد نباشد در مراکز خرید اعام شده از کشاورزان تحویل گرفته 

خواهد شد.
 صادقی یادآورش��د: وزن غده ها نباید از 40 گرم کمتر و از 200 گرم بیشتر باشد 

هم چنین قیمت خرید هر کیلو سیب زمینی 360 تومان است.

 فرمان��دار فری��دن گف��ت: کش��ور از لح��اظ سیاس��ي در آرام��ش، امی��د 
و نشاط سیاس��ي امنیتي قرار دارد و وجود امنیت، بسترس��از امیدواري، حضور و 

مشارکت مردم در صحنه هاي مختلف است.
 اس��فندیار تاجمی��ری، اظهار داش��ت: در بخش امنی��ت منطق��ه اي نیز حضور  
و تاثیر گذاري وجود دارد که این امنیت مره��ون الطاف حضرت ولي عصر)عج(، 

تدابیر رهبري معظم، مدیریت و تاش هاي رییس جمهور و دولت مردان است.
وی با بیان این که کش��ور از لحاظ اقتص��ادي در حال خروج از رکود مي باش��د، 
 گفت: در عرصه بین المللي نیز به فرجام رس��یدن برجام متناسب با منافع ملي، 

مصالح نظام و مطالبات مردم بود.
فرماندار فریدن ب��ا تاکید بر اهمیت امنیت تصریح کرد: وجود امنیت، بسترس��از 
امیدواري، حضور و مشارکت مردم در صحنه هاي مختلف از جمله عزاداري هاي 

شایسته محرم، بزرگداشت 13 آبان و برنامه های دیگر گردیده است.

زاینده 
رود
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زبان خوراكى ها

بيشتربدانيم خبر

ــالمت دندان است.  ــى در حفظ س ــتفاده از نخ دندان ، بخشى اساس اس
توصيه مى شود كه دست  كم يك  بار در روز نخ دندان بكشيد تا به زدودن 
ــواك به آنها  ــى از نواحى ميان دندان هاى تان كه مس پالك هاى ميكروب

نمى رسد، كمك شود.
ــواك زدن يا  ــالك ميكروبى كه با مس ــت، زيرا پ ــن كار مهم اس انجام اي
ــخت و به جرم دندانى  ــود، در نهايت، س ــيدن زدوده نش نخ دندان كش
ــاى لثه و  ــن از بيمارى ه ــيدن همچني ــود. نخ دندان كش تبديل مى ش

پوسيدگى دندان جلوگيرى مى كند.
اينكه كشيدن نخ دندان را پس از مسواك زدن يا پيش از آن انجام دهيد، 
چندان اهميتى ندارد. مادامى كه به طور كامل و درست نخ دندان بكشيد، 
مهم نيست كه در چه هنگامى آن را انجام دهيد. بهتر است زمانى از روز 
ــد كه چند دقيقه اى وقت مراقبت از  را براى انجام اين كار اختصاص دهي

دندان هاى تان را داشته باشيد.
ــت از  ــتند، ممكن اس ــته هس ــه در پايان روز بيش  از حد خس افرادى ك
ــود ببرند. ديگران ممكن  نخ دندان كشيدن در صبح ها يا پس از ناهار س

است بخواهند با دهانى تميز به خواب روند.
فراموش نكنيد كه كودكان نيز نياز به نخ دندان كشيدن دارند! شما بايد 
ــدان در كنار يكديگر درآورد، نخ دندان  به  محض اينكه كودك تان دو دن
كشيدن براى او را هم شروع كنيد. از آنجا كه نخ دندان كشيدن به مهارت 
ــت تا رسيدن به 10 يا 11  دستى بيشترى نياز دارد، كودكان ممكن اس

سالگى نتوانند به خوبى نخ دندان بكشند.
توجه داشته باشيد كه نخ دندان كشيدن نبايد دردناك باشد. اگر با شدت 
ــت به بافت هاى بين دندانى آسيب  ــيد، ممكن اس زيادى نخ دندان بكش
برسانيد. اگر خيلى آرام نخ دندان بكشيد، ممكن است ذرات غذا از ميان 
ــروع نخ دندان  ــاس كمى ناراحتى هنگام ش دندان ها خارج نشود. احس
كشيدن طبيعى است و نبايد به اين علت نخ دندان كشيدن را ترك كنيد. 
ــاس ناراحتى بايد در طول  با مسواك زدن و نخ كشيدن روزانه،  اين احس

يك يا دو هفته برطرف شود.
ــدان هدايت  ــتفاده از نخ دن ــما را براى اس اين راهنماى قدم  به  قدم، ش

مى كند:
ــانتى متر نخ دندان را جدا كنيد و بيشتر طول آن را دور  1ـ حدود 30 س
انگشت ميانه يك دست تان بپيچيد. باقيمانده نخ دندان را به دور انگشت 
ميانه دست مقابل بپيچيد. اين انگشت، نخى را كه كثيف مى شود، به دور 

خود نگاه خواهد داشت.
2ـ نخ دندان را محكم ميان انگشتان شست و انگشتان اشاره تان نگهداريد.

3ـ نخ دندان را با استفاده از يك حركت آرام ساينده ميان دندان هاى تان 
هدايت كنيد. هيچ گاه نخ دندان را به درون لثه ها فرو نبريد.

4ـ هنگامى كه نخ دندان به خط لثه مى رسد، آن را در مقابل يك دندان 
ــبيه حرف C درآوريد و به آرامى آن را در فضاى ميان لثه و  ــكلى ش به ش

دندان بلغزانيد.
ــاره دندان را  ــدان نگهداريد. به آرامى كن 5ـ نخ دندان را محكم روى دن
ــدان را از لثه ها دور نگه   ــاال و پايين، در حالى كه نخ دن با حركت هاى به ب
داشته ايد، بساييد. اين روش را براى بقيه دندان ها هم به كار ببنديد. بخش 

پشتى دندان آخر را هم فراموش نكنيد.

ــيدها در برخى نوشابه هاى بدون قند  محققان مى گويند، تركيب شيميايى اس
به اندازه نوشابه هاى شيرين مضر است و موجب پوسيدگى دندان مى شود.

قند با تامين انرژى باكترى ها، موجبات تكثير آنها و ساخت جرم بر سطح دندان 
را فراهم مى كند و به اين ترتيب سرعت پوسيدگى دندان را افزايش مى دهد.

به همين دليل مردم به منظور حفظ سالمت خود تصميم مى گيرند تا رژيم هاى 
ــكان هشدار مى دهند كه روى  غذايى بدون قند را مصرف كنند؛ اما دندان پزش
ــگيرى از پوسيدگى دندان  ــابه هاى بدون قند براى پيش آوردن به مصرف نوش

كافى نيست.
ــگاه ملبورن مى گويند: كاهش مصرف قند موجب كاهش خطر  محققان دانش
ــود، چراكه مخلوط مواد شيميايى و اسيدهاى موجود  پوسيدگى دندان نمى ش
در خوراكى ها و نوشابه هاى بدون قند مى تواند همان اثر نوشابه هاى شيرين را 

داشته باشد.
بسيارى از مردم تصور مى كنند كه با كاهش مصرف نوشابه هاى شيرين مى توانند 
ــيدگى دندان را كاهش دهند، اما تركيب مواد شيميايى و اسيدها در برخى  پوس
خوراكى ها و نوشيدنى ها مى تواند تاثير مخربى بر سالمت دندان ها داشته باشد.
پوسيدگى دندان زمانى بروز مى كند كه اسيد، بافت سخت دندان را حل مى كند.

محققان در يك مطالعه 23 نوشيدنى مختلف از جمله نوشابه هاى بدون الكل و 
نوشابه هاى ورزشى را مورد بررسى قرار دادند.

ــابه هايى  ــيدى و نوش ــابه هاى حاوى مواد افزودنى اس ــدند نوش آنها متوجه ش
كه سطح (pH) پايينى دارند، حتى اگر بدون قند نيز باشند، آسيب قابل توجهى 

به ميناى دندان مى زنند.
ــابه هاى بدون الكل و نوشابه هاى ورزشى،  اين مطالعه نشان داد كه بيشتر نوش

30 تا 50 درصد موجب نرم شدن ميناى دندان مى شوند.
ــيرين و نوشابه هاى بدون  همچنين بر اساس نتايج اين مطالعه، نوشابه هاى ش
قند مانند آب هاى معدنى طعم دار باعث كاهش قابل توجه سطح ميناى دندان 

مى شود و در اين زمينه تفاوت قابل توجهى ميان اين دو گروه نوشابه نيست.
ــى كه در اين مطالعه مورد بررسى قرار گرفتند،  همچنين از هشت نوشابه ورزش
ــابه اى كه كلسيم بيشترى داشتند، باعث كاهش  همه نوشابه ها به غير از 2 نوش

ميناى دندان شدند.

يك  فوق تخصص اطفال گفت: مصرف آنتى بيوتيك در سرماخوردگى از عوارض 
آن جلوگيرى نمى كند و مصرف آن ضرورى نيست.

ــى  ــه به اينكه بيمارى هاى ويروس ــه داد: با توج ــليمانى ادام دكتر غالمرضا س
ــرماخوردگى  خود به خود بهبود مى يابند، پس از ابتال به بيمارى هايى مانند س

ساده، نيازى به مصرف آنتى بيوتيك نيست.
وى ادامه داد: البته در سرماخوردگى ها و بيمارى هاى عفونى ويروسى كه سيستم 
ــود، بايد ضمن خوددارى از مصرف خودسرانه دارو  ــى فرد درگير مى ش تنفس

و پيش از مزمن شدن بيمارى، به پزشك مراجعه شود.
ــيم هر نوع  ــته باش ــص اطفال همچنين تصريح كرد: به ياد داش اين فوق تخص
آنتى بيوتيك يا به اصطالح چرك خشك كن براى درمان نوع خاصى از عفونت ها 
توليد مى شود. بنابراين از توصيه داروى مورد استفاده خود به ديگران پرهيز كنيد.

وى با اشاره به اينكه آنتى بيوتيك ماده اى است كه از يك ميكرو ارگانيسم توليد 
يا از آن گرفته مى شود و ميكرو ارگانيسم هاى ديگر را از بين مى برد يا مانع تكثير 
آنها مى شود، گفت: مصرف خودسرانه آنتى بيوتيك باعث قوى شدن باكترى ها 
شده و داروهايى كه در مقابل اين باكترى ها موثرند، اثر خود را از دست مى دهند.

ــده  وى افزود: اين موضوع باعث افزايش مقاومت به آنتى بيوتيك در جامعه ش
ــى باقى مانده،  ــن نمى روند. اين باكترى ها حت و باكترى هاى قوى و مضر از بي
ــترش پيدا مى كنند كه در اثر آن بيمارى طوالنى شده و فرد دچار  ــد و گس رش
ــى از ايجاد باكترى هاى مقاوم حتى كسانى را كه  عارضه مى شود. مضرات ناش

آنتى بيوتيك نيز مصرف نكرده اند، تحت تاثير قرار مى دهد.
ــاره به اينكه تمام داروها مى توانند عوارض جانبى داشته باشند، گفت:  وى با اش
مصرف خودسرانه آنتى بيوتيك روى تمام ارگان هاى بدن اثرسوء دارد و مى تواند 
ــتفراغ، اسهال،  ــكالت كليوى، كبدى، كم خونى وخونريزى، اس باعث بروز مش

دردهاى شكمى و پالك هاى سفيد روى زبان شود.
ــرانه دارو  ــفانه مصرف خودس ــه متاس ــا بيان اينك ــوق تخصص اطفال ب اين ف
ــنى، به ويژه كودكان به وفور مشاهده مى شود، تاكيد كرد:  در تمام گروه هاى س
ــخيص دهد كه بيمار نياز به آنتى بيوتيك دارد يا خير.  تنها پزشك مى تواند تش
ــده را براى مدت زمانى كه دستور داده  همچنين ضرورى است داروى تجويز ش

شده، مصرف و از تجويز داروى خود به ديگران خوددارى كنيم.

5 نكته درباره استفاده صحيح 
از نـخ دنـدان

نوشابه هاى بدون قند موجب 
پوسيدگى دندان مى شوند

سرماخورده ها 
ــس آنتى بيوتيك نخورند ــت دمان ــن عل ــايع تري ــر» ش ــارى «آلزايم بيم

ــت.  ــالمندان اس ــر در س ــت ناپذي ــل) برگش (زوال عق
ــان با اين بيمارى  در حال حاضر46/8 ميليون نفر در جه
ــال 2050،  ــود تا س ــتند و تخمين زده مى ش درگير هس
ــود. در حقيقت  ــه برابر ش ــداد افراد مبتال به دمانس س تع
ــر3 ثانيه يك  ــد «تقريبا ه ــان مى ده آمار هاى معتبر نش
ــر مبتال  ــارى آلزايم ــس و بيم ــه دمان ــان ب ــر در جه نف

مى شود.»
ــد  ــالم زندگى و رش ــيوه هاى ناس امروزه به دليل رواج ش
ــود در آينده اى  ــى مى ش ــالمندى، پيش بين جمعيت س
نه چندان دور، همه جهان ازجمله كشور ما ايران با شيوع 

گسترده بيمارى هاى مزمن روبه رو شود. 
ــران، مى گويد:  ــوول انجمن آلزايمر اي اعظم ميرحاج، مس
ــى  ــكالت احتمال ــن و مش ــاى مزم ــى از بيمارى ه يك
ــت.  ــودگى» اس ــرى بيمارى دمانس يا «خردس دوران پي
ــالل حافظه  ــراى توصيف اخت ــى عمومى ب اين اصطالح
ــتدالل، قضاوت  ــناختى مانند تفكر، اس و مهارت هاى ش
ــره و فعاليت هاى  ــور روزم ــت كه انجام ام ــبه اس و محاس
ــرده و او را نيازمند كمك  ــخت ك ــخصى را براى فرد س ش
ــود آورنده اين  ــت به وج ــا توجه به عل ــران مى كند. ب ديگ
ــت پذير يا برگشت ناپذير ــت برگش اختالالت، ممكن اس

باشد. 
ــده و  ــالگى ديده ش بيمارى آلزايمر معموال پس از 65 س
ــن خطر ابتال افزايش مى يابد. اين بيمارى  با باال رفتن س
ــالمت قرن 21  ــن بحران س ــاى آن، بزرگ تري و پيامد ه

به حساب مى آيد. 
ــناختى  ــيب ش ــه مى افزايد: ماهيت آس ميرحاج در ادام
ــال  ــك آلمانى (آلويس آلزايمر) در س اين بيمارى را پزش
1906شرح داد. او معتقد است آنچه در اين بيمارى اتفاق 
ــوب غير عادى برخى مواد پروتئينى در درون  مى افتد رس
و بيرون سلول هاى مغز است كه باعث اختالل در ارتباط و 
ــكل درخون رسانى و تغذيه و  انتقال پيام هاى عصبى، مش

سرانجام مرگ سلول هاى مغزى مى شود. 
ــى به نام هيپوكامپ كه مسوول نگهدارى  بيمارى از بخش
ــود،  ــروع مى ش ــت ش ــات، حافظه و يادگيرى اس اطالع
اما به دليل پيشرونده بودن به تدريج ساير بخش هاى مغز 
ــكالت ذهنى و جسمى متعددى  را هم درگير كرده و مش
در فرد بروز مى كند. اين عالئم شامل اختالالت شناختى، 
ــفاف و  ــفانه ش ــت كه متأس ــارى در فرد اس ــى و رفت روان
ــائل ديگر مثل تغييرات  روشن نبوده و ممكن است با مس
ــكاالت گهگاهى  ــى از سالمندى و اش طبيعى حافظه ناش
ــكالت زندگى  ــغله فكرى و مش حافظه افراد به دليل مش

اشتباه شود.
او با اشاره به 10 عالمت هشدار دهنده اين بيمارى عنوان 
مى كند: اختالل حافظه يا به اصطالح عاميانه « فراموشى» 
نخستين و شايع ترين عالمت است كه در اوايل بيمارى در 
ــود،  اما با پيشرفت  حافظه كوتاه مدت اختالل ايجاد مى ش

ــود. از ميان  ــم درگير مى ش ــارى حافظه بلند مدت ه بيم
ــانه هاى ابتال به اين بيمارى مى توان به دشوارى  ديگر نش
ــارى، نا آگاهى به  ــكالت گفت در انجام كارهاى عادى، مش
زمان و مكان، ضعف در تصميم گيرى هاى ساده، مشكالت 
ــتن اجسام، حاالت و رفتار  در تفكر ذهنى، جا به جا گذاش
ــت دادن انگيزه هاى  ــخصيتى و از دس نا به جا، تغييرات ش

معمول زندگى اشاره كرد.
ــد بر اينكه  ــوول آموزش انجمن آلزايمر ايران با تأكي مس
ــخيص زود هنگام و انجام اقدام هاى درمانى و مراقبتى  تش
ــا حد امكان  ــت زندگى بيمار را ت ــع مى تواند كيفي به موق
حفظ كند، تصريح مى كند: اگر فردى اين عالئم را به كرات 
ــردگى انجام دهد و  مشاهده كند بايد تست حافظه و افس
در صورت تشخيص احتمالى جهت بررسى بيشتر به پزشك 
متخصص مراجعه كند تا با درمان به موقع از آسيب هاى اين 

بيمارى در امان بماند.
ــارى يافت  ــراى اين بيم ــان قطعى ب ــوز درم هرچند هن
ــه اى از روش هاى  ــكى مجموع ــده، اما با نظر تيم پزش نش
ــرفت بيمارى،  دارويى و غير دارويى جهت كندكردن پيش
ــناختى - روانى- رفتارى،  به حداقل رساندن مشكالت ش
ــود و بهبود  ــمى - ذهنى موج حفظ توانمندى هاى جس

كيفيت زندگى بيماران انجام مى گيرد.
به گفته اعظم ميرحاج، عوامل مختلف محيطى، تغذيه اى 
و رفتارى در بروز بيمارى آلزايمر موثرند. البته تاثير عامل 
ــود شناخته  خاصى كه به تنهايى به بروز آلزايمر منجر ش
ــت؛ اما عواملى از قبيل افزايش سن و روند پيرى،  نشده اس

ارث و زمينه ژنتيكى، هرگونه ضربه به سر وآسيب مغزى، 
ــالم، انزوا و دورى  نداشتن فعاليت هاى ذهنى، تغذيه ناس
ــارهاى عصبى، انواع آالينده ها، از اجتماع، استرس و فش

ــار  ــى و چاقى، بيمارى هاى متابوليك (قند، فش كم تحرك
ــروز بيمارى  ــاز ب ــاال) مى توانند زمينه س يا چربى خون ب

باشند.
ــى مى توان  ــيوه زندگ ــر اينكه با تغيير در ش ــا تأكيد ب او ب
ــالمت  ــرد و در جهت حفظ س ــاى خطر را كم ك فاكتوره
ــرى از صدمه مغزى،  ــت، مى گويد: جلوگي مغز گام برداش
ــد براى مغز،  ــالم و مفي تمرينات فكرى و ذهنى، تغذيه س
فعاليت بدنى و ورزش به طور منظم، آرامش روحى و روانى، 
معاشرت و فعاليت هاى اجتماعى، كنترل و محافظت خود 
در برابر آالينده ها، پيشگيرى و درمان به موقع بيمارى ها، 
ــام معاينات  ــالم و انج ــبك زندگى س در پيش گرفتن س
ــت كه براى  ــگيرانه اس ــه اقدام هاى پيش دوره اى از جمل
ــظ كيفيت زندگى  ــيب هاى زندگى و حف جلوگيرى از آس

مفيد است.
ــران در خاتمه اظهار  ــن آلزايمر اي ــوول آموزش انجم مس
ــت ارتقاى آگاهى  ــران در جه ــد: انجمن آلزايمر اي مى كن
ــود كيفيت زندگى  ــارى و نيز بهب ــبت به بيم عمومى نس
ــان خدمات مختلف آموزش،  افراد مبتال و خانواده هاى ش
ــط  ــان را توس ــت و درم ــخيص، مراقب ــگيرى، تش پيش
ــاس آخرين  ــص بر اس ــان متخص ــكان و كارشناس پزش
ــتاوردهاى جهانى و منطبق با الزامات استاندارد ارائه دس

 مى كند.

نكته ها

دريچه

ــكالت  ــرم مثل خرما، ش ــوردن غذاهاى گ ــا خ ــا بالفاصله ب بعضى ه
و آجيل يا حتى وقتى دچار استرس مى شوند جوش مى زنند. 

ــى از  ــوع خاص ــد ن ــد و باي ــى دارن ــت هاى حساس ــم پوس ــى ه برخ
ــاى  ــرى روش ه ــا از به كارگي ــد ي ــرف كنن ــى را مص ــوازم آرايش ل
ــه دانه هاى  ــوم بپرهيزند، چون بالفاصل ــد يا م اصالح صورت چون بن
ــود كه از بين رفتن شان  ــان ظاهر مى ش ــايندى روى پوست ش ناخوش
ــد و حتى ممكن است بدون مصرف دارو ممكن هم  مدتى طول مى كش

نباشد.
ــه به طور  ــى مى خواهد ك ــتعداد خاص ــوش زدن اس ــا ج ــا واقع اما آي
ــترى براى  ــتعداد بيش ــراد وجود دارد ؟ و اگر اس ــتى در برخى اف سرش
ــا كمتر جوش  ــام دهيم ت ــى بايد انج ــه اقدامات ــوش زدن داريم چ ج

بزنيم ؟
ــخ به  ــو در پاس ــت و م ــص پوس ــعود داوودى، متخص ــر سيد مس دكت
ــبت  ــرب نس ــت هاى چ ــراد داراى پوس ــد: اف ــواالت مى گوي ــن س اي
ــتعد جوش و آكنه  ــتر مس ــك دارند بيش ــت خش ــانى كه پوس به كس

هستند . 
ــور روزانه  ــد به ط ــوش زدن باي ــگيرى از ج ــراى پيش ــاس ب بر اين اس
ــه خصوصيات  ــوينده هاى صابونى ك ــوى صورت از ش براى شست وش
ــتفاده  ــد، اس ــته باش ــم داش ــال) ه ــى (آنتى باكتري ــد ميكروب ض

شود.
ــت كه  ــلول هاى مرده پوس ــيد كه چربى اضافى، س ــته باش توجه داش
ــانند و باكترى ها، به بروز جوش و دانه هاى  منفذهاى پوست را مى پوش
ــوند. به بيان ديگر وقتى جوش به وجود مى آيد كه  پوستى منجر مى ش
ــد كنند يا چربى ها از  باكترى ها روى منفذهاى پوستى بسته شده رش

پوست زدوده نشوند.
مصرف طوالنى مدت لوازم آرايش ممنوع

ــى كه  ــتفاده از پمادهاى درمانى و لوازم آرايش برخى افراد به دنبال اس
ــت را چرب تر مى كند، جوش مى زنند . بى شك چنين افرادى بايد  پوس
ــانند و از انواع مناسب با  ــى چرب را به حداقل برس مصرف مواد آرايش

پوست هاى چرب استفاده كنند. 
ــاره توضيح مى دهد:  ــگاه بقيه اهللا در اين ب اين عضو هيات علمى دانش
ــتعد،  ــز در افراد مس ــتى ني ــى پوس ــاى درمان ــى كرم ه ــى برخ گاه
ــد قبل از  ــك معالج باي ــك، پزش ــود . بى ش به جوش زدن منجر مى ش
ــه مصرف  ــالوه در اينك ــود . به ع ــاله مطلع ش ــن مس ــز دارو از اي تجوي
ــت مضر است شكى  ــى از هر نوع، براى پوس طوالنى مدت لوازم آرايش

وجود ندارد.
مشاغل جوش زا 

شايد افرادى كه در محيط هاى پر گرد و خاك و مرطوب كار مى كنند يا 
كسانى كه طى كارشان با روغن و چربى معلق در هوا سر و كار دارند مانند 
ــيمى يا تعميركاران ماشين  كاركنان كارخانجات روغن كشى و پتروش

ندانند كه مستعد جوش هاى پوستى هستند.
دكتر داوودى، در ارتباط با كارگران كارخانجاتى كه به شدت جوش هاى 
ــر دهند يا  ــان را تغيي ــه مى كند يا محل كارش ــتى مى زنند توصي پوس
ــه تماس با  ــك و لباس هاى مخصوص ك ــى كار فرما از ماس با هماهنگ

ــتفاده  ــاند اس مواد روغنى و بخارات موجود در هوا را به حداقل مى رس
كنند.

داروهاى اعصاب، پوست تان را خراب مى كند
ــاى اعصاب  ــه داروه ــا از جمل ــى داروه ــد برخ ــت بداني ــب اس جال
ــوى متخصصان  ــى دارند و از س ــى كه جنبه هورمون و روان و داروهاي

زنان و غدد پيشنهاد مى شود، فرد را مستعد جوش و آكنه مى كند. 
ــى مرتبط  ــرات هورمون ــطه تغيي ــاى هورمونى، به واس حتى جوش ه
ــز مى توانند  ــاردارى خوراكى ني ــرف قرص هاى ضد ب با باردارى و مص

به وجود آيند.
ــاوى كورتون،  ــه ح ــى داروها ك ــد مى كند برخ ــر داوودى تاكي دكت
ــتند مى توانند به بروز جوش منجر شوند. در  آندروژن ها يا ليتيوم هس
ــت نوع داروى تجويزى را تغيير  ــرايطى بايد از پزشك خواس چنين ش

دهد.
گناه جوش زدن را به گردن خوراك تان نيندازيد

جالب است بدانيد بر خالف تصور بسيارى افراد كه جوش زدن را با نوع 
خوراك شان مرتبط مى دانند، چنين ارتباطى از نظر علمى ثابت نشده 

است.
ــخصى مطمئن  ــه مى گويد: اگر ش ــت در اين زمين اين متخصص پوس
ــد و احتماال  ــوش مى زن ــاده غذايى خاصى ج ــت پس از مصرف م اس
ــده در خود ناديده نگرفته است  عوامل ديگرى را كه باعث بروز آكنه ش
ــى خوددارى ــرف آن ماده غذاي ــد از مص ــى) باي ( مثال عوامل استرس

كند. 
با اين حال به طور قطع نمى توان گفت كه ماده غذايى به بروز يا تشديد 

آكنه منجر مى شود.

ــد .  ــا يك متر مى رس ــاقه آن ت ــاله كه ارتفاع س ــت يك س ترب گياهى اس
ــد.  ــاف ، كرك دار و با بريدگى هاى نامنظم مى باش برگ هاى آن پهن ، ناص
گل هاى آن به رنگ سفيد ، زرد روشن ، آبى روشن و بنفش است كه درانتهاى 

شاخه ظاهر مى شود .

به طور كلى دو نوع ترب وجود دارد :
1- ترب سياه كه معموال در پاييز برداشت مى شود .

2-تربچه كه به رنگ هاى مختلف قرمز و صورتى و به صورت هاى دراز و گرد 
وجود دارد.

خواص دارويى:
ترب از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و از زمان هاى بسيار قديم براى 

درمان بسيارى از بيمارى ها به كار مى رفته است .
1ـ ترب براى دفع سنگ هاى صفراوى مفيد است .

ــخاص توليد گاز و آروغ مى كند و تخم آن گاز و نفخ  2ـ ترب در بعضى از اش
را از بين مى برد .

3ـ ترب براى درمان نقرس و روماتيسم مفيد است .
4ـ برگ ترب اگر با غذا خورده شود به هضم غذا كمك مى كند .

5ـ آب برگ ترب براى تقويت چشم مفيد است .
6ـ ترب براى درمان يرقان مفيد است .
7ـ تخم ترب درد را تسكين مى دهد .

8ـ در صورت مسموميت غذايى مقدارى تخم ترب را همراه با سكنجبين به 
بيمار بدهيد، باعث استفراغ مى شود و معده را پاك مى كند .

9ـ براى مداواى زخم هاى بدن از ترب و عسل ضماد تهيه كرده و روى زخم 
بگذاريد .

10ـ دم كرده ترب ادرار آور است و براى درمان حبس البول به كار مى رود .

11ـ تخم ترب ادرار آور و قاعده آور است .
ــت، ترب را در آب بجوشانيد و  ــرما زده اس ــما س ــت يا پاى ش 12ـ اگر دس
ــوزاند سپس عضو  ــت را نس ــود به طورى كه دس ــرد ش بگذاريد تا كمى س

سرما زده را چند بار در روز در اين جوشانده قرار دهيد .
13ـ دم كرده ريشه ترب تقويت كننده بدن است .

ــنج آور از ترب به صورت  14ـ براى دفع سنگ كيسه صفرا و سرفه هاى تش
زير استفاده كنيد :

ــه آن هم  ــن در ت ــرده و همچني ــاد ك ــره اى ايج ــزرگ حف ــك ترب ب در ي
ــوراخ ريزى به وجود آوريد به طورى كه آب قطره قطره از آن خارج شود .  س
سپس مقدارى شكر در حفره ريخته و آن را با آب پر كنيد و ترب را در دهانه 
شيشه يا استكانى قرار دهيد كه آب آن قطره قطره از سوراخ ريز ته ترب خارج 
شده و در داخل شيشه يا استكان پر شود . اين آب را چند بار در روز بنوشيد .

15ـ خوردن تخم ترب ترشح شير را زياد مى كند .
16ـ جوشانده ترب براى درمان اسهال خونى مفيد است .

17ـ تخم ترب اشتها آور است.
18ـ براى از بين بردن تب، تخم ترب را دم كرده و به بيمار بدهيد .

ــتان در مادران شيرده استفاده  19ـ تخم ترب به صورت ضماد براى ورم پس
مى شود .

ــده و براى دندان و  ــراف در خوردن ترب موجب دل پيچه ش توضيحات : اس
گلو مضر است.

بزرگ  ترين بحران سـالمت در قرن21 

راه هايى براى كمتر جوش زدن

خواص ترب و تربچه 
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دريچه

داستان تاريخى

ــخصى دوازده درهم  ــود ش ــده ب ــر(ص ) كهنه ش ــن پيغمب پيراه
به ايشان هديه كرد.

ــى بخرد،  ــازار پيراهن ــا از ب ــى(ع) دادند ت ــول را به عل  حضرت پ
ــان مبلغ خريد، وقتى كه خدمت  اميرالمومنين(ع) جامه اى به هم
پيغمبر (ص ) آورد، فرمودند اين جامه پربهاست؛ پيراهنى پست تر 
ــت، آيا گمان دارى كه صاحب جامه پس بگيرد؟  از اين مرا بهتر اس

عرض كرد نمى دانم، فرمود به او رجوع كن شايد راضى شود.
ــى فرمايد  ــر(ص ) م ــت و گفت پيغمب ــش آن مرد رف على(ع)پي
ــر از اين  ــه اى ارزان ت ــت و جام ــن پربها اس ــن براى م اين پيراه

مى خواهم، صاحب جامه راضى شد و دوازده درهم را رد كرد. 
ــازار آمد تا  ــول را آوردم حضرت با من به ب على (ع) فرمود وقتى پ
پيراهنى بگيرد. در بين راه به كنيزى برخورد كه در گوشه اى نشسته 
ــيد. گفت  ــبب گريه اش را پرس بود و گريه مى كرد، جلو رفته و س
ــتادند و چهار درهم همراه  يا رسول اهللا مرا براى خريد به بازار فرس

داشتم ، آن پول را گم كرده ام . 
ــه را به او داد و پيراهنى نيز به  پيغمبر(ص ) چهار درهم از پول جام
ــتمندى از ايشان  ــت مرد مس چهار درهم خريدارى كرد در بازگش
تقاضاى لباس كرد؛ همان پيراهن را باو دادند، باز به بازار برگشته و 

با چهار درهم باقيمانده پيراهن ديگرى خريدند.
ــاهده كرد، پيش رفته  ــيد، باز او راگريان مش  وقتى كه به كنيز رس
فرمود ديگر براى چه گريه مى كنى ؟ گفت دير شده، مى ترسم مرا 

بيازارند، فرمود تو جلو برو، و ما را به خانه راهنمايى كن.
 همين كه به در خانه رسيدند، به صاحب خانه سالم كردند، ولى آنها 

تا مرتبه سوم جواب ندادند. 
ــوال نمود، صاحب خانه عرض كرد  پيغمبر(ص ) از جواب ندادن س
خواستيم سالم شما بر ما زياد شود تا باعث زيادى نعمت و سالمتى 
ــرح داده و تقاضاى بخشش او را  گردد، حضرت داستان كنيز را ش

كردند. 
ــد، او را آزاد كردم.  ــريف آوردي ــما تش صاحب كنيز گفت چون ش
ــه اين قدر  ــى نديدم ك ــود دوازده درهم ــر(ص ) فرم آنگاه پيغمب
ــد، دو نفر برهنه را پوشانيد و كنيزى را آزاد  خير و بركت داشته باش

كرد.

ــره) داراى يك هم مباحثه اى  ــيخ انصارى (قدس س مرحوم ش
بود.

ــرف بماند،  ــف اش ــم گرفت در نج ــيخ تصمي ــى مرحوم ش وقت
هم مباحثه او به وطنش مسافرت كرد. 

ــت شيخ بود، كه آن  ــت و اوايل رياس از اين جريان مدت ها گذش
طالب علم براى زيارت به نجف آمد. 

شيخ را در مقام عالى رياست شيعه ديد.
 از او پرسيدند: من و تو هم بحث بوديم، چطور شد شما به اين مقام 

رسيديد و من همانم كه بودم؟
مرحوم شيخ فرمودند: من شيره را نخوردم و شما خورديد.

ــال هاى دور براى آنها  ــتانى بود، كه س ــاره به داس  اين جمله اش
پيش آمده بود. 

ــجد  ــيخ با هم مباحثه خود به مس در ايام تحصيل، يك مرتبه ش
ــنه مى شوند؛ ولى تنها يك فلس  كوفه مى روند و در آن جا گرس

پول داشتند.
ــيخ يك فلس را به رفيقش مى دهد تا رفته چيزى خريدارى   ش
ــيره روى نان ريخته  ــدارى نان و ش كرده بياورد؛ او هم رفت مق

آورد.
شيخ فرمودند: اين نان و شيره به اندازه دو فلس است، در حالى كه 

شما يك فلس بيشتر نداشتى!؟ 
ــيره را  ــك فلس نان خريدم و يك فلس ش رفيقش گفت: با آن ي

نسيه گرفتم. 
شيخ فرمودند: من از شيره نمى خورم چون نمى دانم آيا مى توانم 

قرض را ادا كنم!؟ 
ــيخ تنها نان بدون شيره  رفيقش خنديد و از آن شيره خورد و ش

خورد. 
ــت هم مباحثه خود را آگاه كند كه براى طالب  ــيخ مى خواس ش
علم واجب است تا اين مقدار احتياط كند تا به مرتبه اى از مراتب 

علم برسد.

دوازده درهم پر بركت

يك فلس نسيه

در چنين روزى

شهادت سرتيپ خلبان
 « احمد كشوري» 

درگذشت دكتر«عيسي صديق» 
موسس دانشگاه تهران 

آغاز سلطنت ملكه « اليزابت» 
 امپراتور روسيه

شهيد احمد كشوري در تيرماه 1332ش در شمال به دنيا آمد. وي در سال 
1351 وارد هوانيروز شد و دوره هاي آموزش خلباني با هلي كوپتر را با موفقيت 

به پايان رساند. 
ــود را آغاز كرده  ــاي ضدرژيم خ ــالب، فعاليت ه ــال هاي قبل از انق او از س
ــود، قصد  ــتان خ ــت وزيري بختيار با همراهي دوس ــود و در دوران نخس ب
ــا پيروزي  ــت كه ب ــت پهلوي را داش ــردن حكوم ــاقط ك ــام كودتا و س انج
ــوري پس از پيروزي ــهيد كش ــه عملي نشد. ش ــالمي، اين نقش انقالب اس

 انقالب فعاليت هاي مختلفي در پاكسازي كردستان از لوث عناصر ضدانقالب 
انجام داد. 

ــروز منطقه ايالم را به عهده گرفت و  وي پس از آغاز جنگ، فرماندهي هواني
با دل و جان به انجام وظيفه پرداخت. اين شهيد بزرگوار سرانجام در 15 آذر 
سال 1359 در حالي كه از يك مأموريت بسيار مشكل، اما پيروز بازمي گشت، 

در منطقه ميمك در ايالم، مورد حمله مزدوران بعثي قرار گرفت. 
ــت هواپيما،  ــر اصابت راك ــه هلي كوپترش در اث ــان، در حالي ك در اين مي
به شدت مي سوخت، آن را تا موضع خودي هدايت كرد و آنگاه در خاك وطن 
ــهادت را مردانه  ــقوط كرد و به آرزوي ديرينه اش دست يافت و شربت ش س

سركشيد. 
ــاك  ــه خ ــرا ب ــت زه ــال داده و در بهش ــران انتق ــه ته ــاك او را ب ــر پ پيك

سپردند.

ــده اخير  ــي صديق معروف به اعلم، يكي از نامداران فرهنگي س دكتر عيس
ــد و پس از  ــال 1273ش در تهران به دنيا آم ــران، در س تاريخ فرهنگ اي
ــالگي به فرانسه  گذراندن علوم مقدماتي و اتمام دوره دارالفنون، در 17 س
ــي گرديد.  ــته رياض ــانس در رش ــنامه ليس رفت و موفق به دريافت دانش
دكتر صديق سپس چند سالي در ايران در وزارت فرهنگ مشغول به خدمت 
شد و در سال 1309 جهت ادامه تحصيل عازم آمريكا گرديد. وي پس از اخذ 
ــفه به ايران مراجعت نمود و از طرف دولت ايران، مامور تهيه  دكتراي فلس
طرح تاسيس دانشگاه تهران شد. صديق اعلم پس از اين كار، مامور راه اندازي 
ــيس دانشگاه، تا سال 1319، رياست و  اين دانشگاه گرديد. وي پس از تاس
استادي دانشسراي عالي، دانشكده ادبيات و دانشكده علوم را برعهده گرفت. 
وي تا سال 1340، شش بار به وزارت فرهنگ انتخاب شد و تا سال 1353، 
ــگاه، انجام وظيفه كرد. عالوه بر تهيه طرح و قانون  ــتادي دانش در مقام اس
تاسيس دانشگاه تهران و ايجاد هسته مركزي آن، دكتر صديق منشأ خدمات 
برجسته فرهنگي ديگري گرديد كه تاسيس نخستين مدارس جديد گيالن، 
پيشنهاد اعزام محصل به اروپا و تهيه قانون آن، تجديد سازمان و برنامه هاي 
ــور، وارد كردن روش هاي جديد آموزشي در دانشسراي عالي  مدارس كش
ــگاه تبريز و تاسيس نزديك به دو هزار  و تربيت هزاران دبير، تاسيس دانش
مدرسه، از آن جمله اند. وي سرانجام در 15 آذر 1357ش در 84 سالگي در 

تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

« اليزابت پترونا» دختر پتر كبير امپراتور روسيه در 17 نوامبر سال 1709م 
متولد گرديد و در 6 دسامبر 1741م در 32 سالگي به تخت سلطنت نشست. 

اولين اقدام وي تبعيد مدعيان سلطنت بود. 
ــوق  ــردي اهل مطالعه و مش ــت، از يك طرف ف ــخصيتي دوگانه داش وي ش
ــتان  ــكو و فرهنگس ــگاه مس ــاس دانش علم و دانش و هنر بود و بر همين اس
ــر حاكمي ظالم و  ــوي ديگ ــن پترزبورگ را بنا نهاد و از س هنرهاي زيباي س
ــاد  ــمار مي رفت و در عين حال خود و درباريانش غرق در فس ــتبد به ش مس

بودند. 
ــت از فرهنگي غني  ــه اليزاب ــن معتقدند ملك ــوي ديگر برخي مورخي از س
ــت و  ــنايى زياد نداش ــعر و ادب آش ــاري برخوردار نبود. با دنياي ش و سرش

فرهنگ سازان بزرگ اروپا را نمي شناخت.
ــده بود و حتي آمادگي پذيرش آن را  وي اصوال براي حكومت نيز تربيت نش
نداشت، اما حرارت هواخواهانش به او، براي حل مشكالت توان بسياري مي داد. 
دوران حكومت اليزابت بيش از 20 سال به طول انجاميد و در اين مدت اوضاع 

روسيه نسبت به گذشته، بهبود يافت. 
ارتش و نيروهاي نظامي تقويت شدند و روابط روسيه با ديگر كشورها گسترش 
يافت. وي در اداره امور حكومتي، عالوه بر بهره گيري از استعداد و توانايي خود، 
از مشورت چند تن از دولت مردان نيز استفاده مي نمود. اليزابت پترونا سرانجام 

در 5 ژانويه 1762م در 53 سالگي درگذشت.

ــهركرد و در مركز شهرجونقان، سكونتگاه  اين كاخ قلعه درفاصله 42 كيلومتري ش
تابستاني حاج علي قلي خان بختياري سرداراسعد دوم بوده است . 

ــه  ــا ب ــاري ه ــط بختي ــران توس ــح ته ــروطيت وفت ــالب مش ــرح انق ــه و ط نقش
ــت؛  ــده اس ــذاري ش ــه گ ــه پاي ــن قلع ــعدبختياري دراي ــري سرداراس رهب
ــد، اين بنا با الهام از معماري  و براين اساس قدمت آن به بيش از يكصدسال مي رس
ــري- گچ بري- ــاي حجاري –چوب ب ــداث گرديده وهنره ــي در دو طبقه اح غرب
ــردر ورودي ، ــامل س ــت. بناي اصلي ش ــي درآن به كاررفته اس آئينه كاري ونقاش
حوض ها، ابنيه جانبي و باغي به غايت مصفا بوده است، ولي متاسفانه تنها بخشي از 

سردر و شاه نشين آن باقي مانده است .
ــع  ــهرت دارد، در واق ــز ش ــارى ني ــعد بختي ــردار اس ــه كاخ س ــه ب ــه ك ــن قلع اي
ــعد دوم» بوده كه ــردار اس ــان بختيارى معروف به « س ــكونت على قلى خ محل س
ــان و بر روى بقاياى منزل پدرى خويش  ــال 1318 هجرى قمرى توسط ايش  در س
ــود. على قلى خان بختيارى خود در  ــاخته مى ش به سبك معمارى نوين فرانسه س
ــان در اين شهر مستقر شده  ــهر جونقان به دنيا آمد، زيرا از مدت ها قبل اجدادش ش

بودند. 
ــورى  ــجاعت و سلحش ــبب ش ــين قلى خان و عموى وى (كلبعلى خان) به س حس
ــاورزى جونقان و ميزدج، اين شهر را به عنوان مركز  مردم جونقان و دشت هاى كش
ــا را مديون مردم  ــواره پيروزى هاى خود در جنگ ه قدرت خويش قرار دادند و هم
ــتند. البته بعدها كلبعلى خان در همين  جونقان و موقعيت خاص اين شهر مى دانس
ــته جونقان نيز به همين دليل نامگذارى  ــت كلبعلى كش شهر كشته مى شود و دش

مى شود.

قلعه جونقان، داراى دو طبقه مى باشد. 
ــتون هاى  ــمالى، داراى ايوان با س ــرقى، جنوبى و ش ــه جهت ش طبقه فوقانى در س
ــن بخش از بنا  ــت و در مرزهاى اتصال، آجركارى هاى متنوعى دارد. اي ــنگى اس س

ــى توفال كوبى شده است.  ــين بوده و سقف اتاق ها به صورت هندس اعيانى و شاه نش
ــه ورود به آن از  ــه كاخ قرار دارد ك ــرى از كف محوط طبقه زيرين در عمق يك مت
ــقف تمامى راهروها و  ــت. در اين طبقه س ــه فوقانى امكان پذير اس زيرپله هاى طبق
اتاق هاى منشعب، به شيوه قمى پوش، طاق زده شده است. هر اتاق داراى يك بخارى 
ديوارى با گچبرى ساده است. اين قسمت از بنا، انبار مورد استفاده خدمتكاران بوده 

است.
ــان تا  ــنده كتاب از خراس ــرى رنه دالمانى (نويس ــان به گواهى هان كاخ قلعه جونق
ــته كه يادآور صحنه هاى داستان هاى  بختيارى)، زيبايى هاى افسون كننده اى داش

شهرزاد قصه گو در داستان هاى هزار و يك شب بوده است. 
ــزى،  ــتخر مرك ــى، اس ــاى پيرامون ــود داراى باغ ه ــكوه خ ــن كاخ در دوران ش اي
ــه كارى  ــتانى، آين ــنگفرش باس ــاده س ــه ج ــرف ب ــكوه، ورودى مش ــردر باش س
ــه  ــت. مدرس ــوده اس ــزرگ ب ــه اى ب ــا كتابخان ــراه ب ــوارى هم ــى هاى دي و نقاش
ــن مكانى  ــت. اين كاخ اولي ــان پابرجاس ــى اين كاخ همچن ــعد نيز در ضلع غرب اس
ــز گرديده  ــيته مجه ــور برق و الكتريس ــوده كه به موت ــان و چهارمحال ب در اصفه
ــى از جمله  ــدگان سياس ــيارى از پناهن ــى اول، بس ــگ جهان ــت. در خالل جن اس

على اكبر دهخدا، در اين كاخ مهمان مردم جونقان بودند.
ــوده كه  ــى ب ــدوده فعل ــيع تر از مح ــه اى وس ــته داراى محوط ــا در گذش ــن بن اي
ــال  ــى و اجتماعى در طول صد س ــل طبيع ــت عوام ــان و در اثر دخال ــرور زم به م
ــه عمومى ــگاه ژاندارمرى، كتابخان ــب نظير پاس ــتفاده هاى نامناس ــته و اس گذش

ــده و در واقع به جز قسمت شاه نشين اصلى،  ــيب هاى فراوان ش  و مدرسه، دچار آس
ساير قسمت هاى بنا و ساختمان هاى جانبى آن از ميان رفته است.

ــى تاريخ ايران اسالمى،  دكتر سيد حسين فالح زاده ، در بررس
ــهر اصفهان  ــى دولت صفويه و محاصره ش به حوادث مهم پايان
ــاره به حمله افاغنه به ايران، به مهم ترين اتفاق  پرداخت و با اش
ــع و قمع افغان ها  ــار و قل ــاه افش اين دوران، يعنى ظهور نادر ش

توسط او اشاره كرد.
ماجرا از اين جا شروع شد كه گرگين خان كه بعد از شورش در 
ــتان توبه كرده بود، مير ويس افغان را دستگير كرد و به  گرجس
ــب اعتبار كرد و به  ــتاد. مير ويس در اصفهان كس اصفهان فرس
چشمان خودش ضعف صفويه را ديد. در سفرى كه به حج رفت 
ــنت را نيز در لزوم سقوط خاندان صفويه  و فتواى علماى اهل س
ــب كرد. او به بهانه حمله روس، خودش را به قندهار رساند  كس
ــتقال به حكومت رسيد.  ــت و خودش مس و گرگين خان را كش
ــرش  ــرادرش حكومت كرد، پس ــه ب ــدت كوتاهى ك ــد از م بع

محمود افغان به قدرت رسيد.
ــد  ــه فتح كرمان نش ــاز موفق ب ــر چند در آغ ــود افغان ه محم
ولى سرانجام آن جا را فتح كرد و به طرف اصفهان حركت كرد. 
در طول راه، نمايندگان سلطان حسين صفوى نزد او آمدند ولى 
ــيدند. او اصفهان را محاصره كرد. محاصره هفت  به نتيجه نرس
ــيد كه مردم  ــه جايى رس ــد و كار ب ــت ماه به طول انجامي هش
ــگ و گربه مى خوردند و آن هم، آن قدر كم شد كه  ــت س گوش
ــان  ــت ديگر هموطنان خودش پس از آن اقدام به خوردن گوش

كردند.
ــادى در اصفهان ريخته بود و دفن  از طرف ديگر، جنازه هاى زي
آنها بسيار سخت شده بود. در اين شرايط تنها تدبيرى كه دربار 
ــلطان حسين را  ــران شاه س صفوى كرد اين بود كه يكى از پس
به عنوان وليعهد انتخاب كردند. ابتدا سراغ سلطان محمد ميرزا 
ــول نكرد و وقتى  ــرون آوردند. او قب ــرا بي رفتند و او را از حرمس

جمعيت را ديد ترسيد و به حرمسرا بازگشت.
ــين به نام صفى ميرزا  در نتيجه به سراغ پسر ديگر سلطان حس
ــب ميرزا را  ــر او طهماس ــومين پس رفتند و او نيز قبول نكرد. س
ــه او را فرارى دادند؛  ــاب كردند و مخفيان به عنوان وليعهد انتخ
ــهرهاى ديگر مانند قزوين، كاشان و ... برود  به اين اميد كه به ش
و به شكستن محاصره كمك كند. دولت صفوى اياالت مختلفى 
از خراسان و آذربايجان و ... داشت، ولى نتوانست از اين پتانسيل 
استفاده كند و اين مساله، انسان را به تعجب وا مى دارد كه چطور 
ــب  ــتفاده نكردند. در اين ماموريت، طهماس از اين ظرفيت اس

موفقيتى كسب نكرد.
روزگار سخت تر شد. زمانى كه شاه سلطان حسين اين اوضاع را 
ــت و تصميم  ديد گويا به ذهنش خطور كرد كه تقدير همين اس
ــلطنت را درآورد و لباس عزا  ــد. لباس س گرفت از كار كنار بكش
ــرط محمود افغان نيز عمل كرد؛ يعنى دخترش  پوشيد و به ش
ــتاد و خودش هم در يازده محرم، يك روز بعد از  را براى او فرس
ــال 1135 قمرى، براى مذاكره از شهر خارج شد و  عاشوراى س
ــه اراده خداوند بر اين تعلق گرفته  به محمود افغان اعالم كرد ك
ــت خودش،  ــق گيرد. حتى به دس ــت كه حكومت به تو تعل اس
ــن ترتيب  ــت. بدي ــود افغان گذاش ــر محم ــاهى را بر س تاج ش
ــد و در كاخ  ــرم وارد اصفهان ش ــان در پانزدهم مح محمود افغ

ــلطان  ــى برگزار كرد و با دختر س ــتون اصفهان ضيافت چهل س
ــاه را نزد برادرش در  حسين ازدواج نمود. او دختر ديگرى از ش
قندهار فرستاد و خودش با خواهر شاه سلطان حسين نيز ازدواج 
كرد. بدين ترتيب بود كه شهر اصفهان با تمام شكوهش در برابر 

محمود افغان سر خم آورد.
سرنوشت سلطان حسين چه شد؟

يك خطر همچنان براى سلطان محمود وجود داشت و آن خطر، 
ــود و به قزوين  ــده ب همان وليعهدى بود كه از اصفهان خارج ش
ــرداران خودش به نام امان اهللا خان  رفته بود. محمود يكى از س
ــهر را محاصره كردند. طهماسب فرار  را به قزوين فرستاد. آن ش
ــهر به تصرف افغان ها درآمد. كارهايى در آن شهر  كرد و اين ش
ــورش مردم قزوين شد كه در آن چهار هزار  كردند كه موجب ش

افغانى كشته شدند. خود امان اهللا خان نيز در قزوين زخمى شد و 
عقب نشينى كرد و به اصفهان برگشت.

ــى را در  ــد و ضيافت ــمگين ش ــود افغان با اين اتفاق، خش محم
ــهر را جمع كرد و همه را  ــكيل داد و بزرگان آن ش اصفهان تش
ــادر كرد و  ــام درباريان را ص ــتور قتل ع ــغ گذراند. دس از دم تي
دوازده تن از پسران و شش تن از برادران شاه را كشت. حتى يك 
ــاله به نام باقر ميرزا را از دامان پدرش شاه سلطان  طفل هفت س
ــل عام صورت  ــتند؛ بدين ترتيب قت ــين جدا كردند و كش حس

گرفت.
از تقدير الهى، دو روز بعد از اين كشتار، محمود افغان دچار جنون 
شد؛ به گونه اى كه اطرافيانش مجبور شدند او را دستگير كنند و 
پسر عمويش اشرف را در سال 1137 قمرى يعنى دو سال بعد از 

تصرف اصفهان، جانشين او كنند و بعدا نيز ناچار شدند محمود 
را خفه كنند.

در اين حال شاه سلطان حسين در منزلى تا سال 1140 قمرى 
زندانى بود. در اين حين، خبر مى رسد عثمانى ها به سمت قزوين 
واصفهان حركت مى كنند و مى خواهند شاه سلطان حسين را 
دوباره به حكومت برسانند. زمانى كه اين خبر به اصفهان مى رسد 
اشرف افغان فرار مى كند؛ زيرا عثمانى ها قزوين را تصرف كرده 

بودند و عازم اصفهان بود.
ــين دوباره به حكومت  ــرف چون نگران بود شاه سلطان حس اش
برسد كسانى را فرستاد تا شاه سلطان حسين را به قتل برسانند. 
ــال 1140 قمرى  ــاه سلطان حسين در س بدين گونه بود كه ش
ــهر مقدس قم منتقل كردند و  ــد و جنازه اش را به ش كشته ش

در كنار حضرت معصومه دفن كردند.
چرا با توجـه به اين كـه افغانى ها سـنى مذهـب بودند 

نتوانستند حمايت عثمانى ها را جلب كنند؟
شايد تالش كردند، ولى عثمانى ها كه خودشان مى تواند ايران 
را تصرف كنند، چرا به افغانى ها زمينه بدهد؟ همچنين محمود 
و برادرش چندان اطالعى از رمز و رموز حكومت دارى نداشتند 

تا بتوانند حمايت خارجى را جلب كنند.
ظهور نادرشاه افشار

ــى از مهم ترين آن ها  حركت هايى در ايران رخ مى دهد كه يك
ــب مى آيد و  ــاه طهماس ــت. او به كمك ش ــاه افشار اس نادر ش
ــت مى دهد. افغان ها تا هندوستان فرار  ــرف افغان را شكس اش
مى كنند و نادر تا دهلى آنها را تعقيب مى كند. در دهلى به بهانه 
اينكه چرا به افغان ها پناه داديد، ثروت آن ها را غارت مى كند و 

به ايران بازمى گردد.
نادر شخصيتى است كه درخشيده و هنوز نادر شاه نشده است. 
ــت كه به كمك طهماسب دوم آمده  ــار اس او نادر قلى بيگ افش
ــود افاغنه را از ايران بيرون كند  است. بعد از اين كه موفق مى ش
ــتگير مى كند و خودش مدعى حكومت  ــب را دس شاه طهماس
ــين او تعيين  ــر او را كه طفلى بود به عنوان جانش مى شود. پس
ــزى را اداره كند خودش  ــى تواند چي ــد و چون طفل نم مى كن
امور كشور را بر عهده مى گيرد. نادر سرانجام در سال 1148 در 
ــلطنت كرد و انقراض صفويه را در شورايى  دشت مغان اعالم س
ــورا، مخالفت كردند كه  اعالم كرد. البته برخى اعضاء در اين ش

نادر آنها را كشت.
ــت و قدرت را در دست  ــال 1160 قمرى زنده اس نادرشاه تا س
ــورش هاى  ــش به درگيرى با عثمانى و ش دارد و عمده حكومت
ــد و  ــورش اتفاق افتاد كه ديوانه ش ــت. آن قدر ش داخلى گذش
ــرد. او گرچه در  ــودش را صادر ك ــتور نابينا كردن فرزند خ دس
ــن و  ــيار خش ابتدا فردى محبوب بود، ولى در اواخر عمرش بس

منفور شد.
ــا اين كه  ــرد ت ــرش حكومت ك ــى پس ــدت كوتاه ــد از او م بع
ــارى را براندازد و با  ــله كوتاه افش ــت سلس كريم خان زند توانس

استقرار در شيراز، دوره زنديه در تاريخ ايران آغاز مى شود. 
بعد از او لطفعلى خان زند و بعد از او آغا محمد خان قاجار در سال 

1210 تاج گذارى كردند.

قلعه جونقان

شـاهى كه تـاجش را به مهاجم تقديم كرد!
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ــتان اصفهان گفت: تجهيزات الزم براى  دبير انجمن موزه داران اس
ــتان وجود ندارد كه مهم ترين دليل آن  ارتقاى سطح موزه هاى اس
كمبود اعتبار است، در صورت تخصيص اعتبارات كافى موزه داران 
ــتانداردهاى  ــزات، موزه هاى خود را به اس مى توانند با خريد تجهي

جهانى نزديك كنند.
ــاى اصفهان  ــودن موزه  ه ــتاندارد ب ــاره به اس ــاس نكويى با اش عب
ــخص  ــك قائده مش ــودن موزه ها ي ــتاندارد ب ــت: اس ــار داش اظه
ــادى با  ــه زي ــون فاصل ــان اكن ــتان اصفه ــاى اس ــا موزه ه دارد ام
ــعى دارند كه  ــتانداردهاى جهانى دارند و موزه داران اصفهان س اس
ــطح ــم و دانش مورد نياز، موزه هاى خود را به اين س با فراگيرى عل

 برسانند.
ــطح  ــفانه امكانات و تجهيزات الزم براى ارتقاى س وى افزود: متاس
ــتان وجود ندارد كه مهم ترين دليل اين ضعف كمبود  موزه هاى اس
ــت زيرا اگر اعتبارات كافى در اختيار مديران و موزه داران  اعتبار اس
ــتانداردهاى  ــد تجهيزات مورد نياز، اس قرار بگيرد مى توان با خري

جهانى را در موزه هاى اصفهان پياده كرد.
ــه راهنمايان  ــاره ب ــتان اصفهان با اش ــوزه داران اس دبير انجمن م
ــوزه نيز گله  ــد از راهنماهاى م ــن مورد باي ــت: البته در اي موزه گف
ــص الزم، حوصله و  ــان تخص ــوارد راهنماي ــيارى از م كرد، در بس
ــد و اين  ــح دادن ندارن ــد كننده و توضي ــراى بازدي صبر كافى را ب
ــيم؛ متولى اصلى  ــف باش ــود در موزه دارى دچار ضع ــبب مى ش س
ــتر به موزه ها بودجه  ــت بايد بيش ــازمان ميراث فرهنگى اس كه س
ــود را ارتقا  ــطح خ ــا اين بخش ميراث فرهنگى نيز س تزريق كند ت

دهند.
ــد وقتى كه براى موزه  وى تصريح كرد: موزه مكانى رايگان بايد باش
ــردى به وجود مى آورد و سبب  ــود نوعى دلس ــى مى ش بليط فروش
ــنايى مردم با تاريخ و گذشته  مى شود كه فرهنگ موزه گردى و آش

خود كم رنگ شود كه البته اين به اعتبار و بودجه بر مى گردد.
ــود را ندارد  ــردى در ايران جايگاه خ ــه موزه گ نكويى با بيان اينك
ــاده و تبليغ زيادى هم  ــت: موزه گردى در ايران جا نيفت اظهار داش
ــردى در ايران  ــراى موزه گ ــى كه ما ب ــده، اما روش در اين مورد نش
ــل چهارم را  ــا در حال حاضر نس ــت م داريم با كل دنيا متفاوت اس
ــنتى  در موزه هاى دنيا داريم كه موزه ها در ايران هنوز به صورت س
ــمار  ــى از ضعف هاى اين بخش به ش ــود و اين خود يك اداره مى ش

مى رود.
ــد ويترين كه در آن  ــع در اينجا ما يك مكان و چن وى افزود: در واق
ــب به آن زده شده و سپس افتخار  تعدادى اشيا وجود دارد و برچس
مى كنيم كه يك موزه داريم ولى سناريو علمى و حرفه اى و نقشه راه 

براى اين موزه وجود ندارد.

ــه خط قطار شهرى  ــهر اصفهان: هر س ــوراى اسالمى ش رييس ش
اصفهان طى يك برنامه پنج ساله به بهره بردارى خواهد رسيد.

رضا امينى در جلسه علنى دوره چهارم شوراى اسالمى شهر اصفهان 
اظهار كرد: 10 كيلومتر خط احداث شده قطار شهرى اصفهان براى 
ــهر هيچ صرفه اقتصادى ندارد و به همين علت  ــهردارى اين ش ش
ــار راه تختى تعجيل داريم  ــردارى از ادامه اين خط تا چه در بهره ب
ــره بردارى خواهيم ــال آتى، ادامه اين خط را به به و تا نيمه اول س

 رساند.
وى با اشاره به مصوبات اخير شوراى سازمان قطار شهرى گفت: قرار 
و تالش بر اين است كه خطوط اول و دوم قطار شهرى اصفهان طى 
پنج سال آتى به بهره برداره بردارى برسد و هم چنين خط سوم كه 
ــت طى يك پروژه 60 ماهه احداث  با مخاطرات كمترى همراه اس

خواهد شد.
ــهر اصفهان ادامه داد: با توجه به تعدد  ــالمى ش رييس شوراى اس
ــطح شهر و به خصوص در  كارگاه هاى عمرانى و قطار شهرى در س
ــازمان زيباسازى اصفهان وارد  گلوگاه هاى اصلى شهر الزم است س
ــب با بافت شهر و يا  ــيله ديوارنگاره هاى متناس عمل شود و به وس
ــعى در تلطيف سيما و منظر شهرى در  روش هاى خالقانه ديگر س

اين گلوگاه ها و به خصوص در محور چهارباغ كند.
ــاخت در  ــت س ــاختمان هاى عظيم در دس امينى با بيان تعدد س
ــاختمان ها در طول  ــش اين س ــه و كنار اصفهان افزود: پوش گوش
چندسال فرآيند ساخت بايد به نحوى مد نظر باشد كه ضمن رعايت 
ــت و مناظر  ــاخت زش پاكيزگى، محيط زندگى مردم را در طول س
شهرى را كريه نكند تا به محيط هاى عمومى و نيمه عمومى شهرى

 ضربه اى وارد نشود.
وى در خصوص تأمين پاركينگ براى مراكز در دست ساخت گفت: 
متاسفانه بعضا مشاهده مى شود دستگاه هاى مختلف حاكميتى اقدام 
به ساخت بنا مى كنند و بعد از بهره بردارى با كسرى پاركينگ مواجه 

مى شوند و تمام بافت اطراف را زير فشار ترافيكى قرار مى دهند.
ــاره به نزديك بودن  ــهر اصفهان با اش ــالمى ش ــوراى اس رييس ش
ــازى  ــب س ــى معلوالن و آغاز هفته معلوالن گفت: مناس روز جهان
ــاده روها، اتوبوس ها  ــه خصوص اماكن عمومى، پي معابر و محيط ب
ــتگاه هاى مربوطه  ــه دس ــت هم ــد در اولوي ــهرى باي ــار ش و قط
ــر جلوگيرى  ــن قش ــزواى اجتماعى اي ــه ان ــا از ادام ــرد ت قرار گي

شود.
ــت: در گرماگرم غارت  ــجو گف امينى در رابطه با 16 آذر و روز دانش
سرمايه هاى ملى، فرهنگى، مادى و مذهبى از سوى امريكاييان، اين 
ــتند اين آگاهى را به ملت  فرزندان فرهيخته ايران بودند كه توانس
ــران زمين هم بايد همواره آگاه و  خود اعالم كنند و جوانان امروز اي

چشم بيناى جامعه باشند.

دبير انجمن موزه داران اصفهان؛

كمبود اعتبار، مانع استانداردسازى 
موزه هاى استان

تكميل سه خط قطار شهرى اصفهان 
در پنج سال آينده

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

رييس حوزه علميه اصفهان گفت: امروز وظيفه شرعى همه دستگاه ها اين است كه به 
كمك پليس بيايند و دست به دست هم بدهند تا ناهنجارى هاى اخالقى و اجتماعى 

از جامعه امام زمان (عج) برچيده شود.
ــترى اظهار داشت: امروز ــين اش ــردار حس ــين مظاهرى در ديدار با س آيت اهللا حس
 نيروى انتظامى از آن جهت كه امنيت كشور به عهده افراد شاغل در اين نيرو سپرده 
شده در حقيقت يكى از حساس ترين و مهم ترين مشاغل به شمار مى آيد، همواره براى 

كاركنان اين نيرو دعا مى كنيم تا تحت حمايت و عنايت امام زمان(عج) قرار بگيرند.
ــبانه روز نيروى انتظامى در كشور نباشد،  ــت كه اگر يك ش ــلم اس وى با بيان« مس
ــيت  ــت: از اين نظر به حساس ــرا مى گيرد» گف ــى و هرج و مرج ف همه جا را بى نظم
ــووالن بايد قدردان زحمات اين نيرو ــغل اين نيرو پى مى بريم و همه مردم و مس ش

 باشند.
ــورد قاطع  ــده ناجا در برخ ــر از موضع فرمان ــا تقدي ــوزه علميه اصفهان ب رييس ح
ــرد: هرچند كه  ــا بيان ك ــاب در خودروه ــف حج ــان نواميس مردم و كش با مزاحم
ــرعى خود  ــه وظيفه ش ــروى انتظامى بايد ب ــت، اما ني ــكل اس ــيار مش اين كار بس

ــا ناهنجارى هاى  ــه مقابله ب ــا بيان اينك ــد.وى ب ــد و از انتقاد ها هم نهراس عمل كن
ــرعى  ــرد: امروز وظيفه ش ــت، تصريح ك ــى نيس ــروى انتظام ــط كار ني اخالقى فق
ــت هم  ــت به دس ــس بيايند و دس ــك پلي ــه به كم ــت ك ــتگاه ها اين اس همه دس
ــج) برچيده ــى از جامعه امام زمان(ع ــى و اجتماع ــا ناهنجارى هاى اخالق بدهند ت

 شود.
ابراز رضايت فرمانده ناجا از اجراى طرح برخورد با ناهنجارى هاى اخالقى و اجتماعى
فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران در اين ديدار با تشكر از حمايت مراجع 
عظام تقليد، علما، رياست قوه قضائيه، نمايندگان مجلس و ائمه جمعه سراسر كشور 
ــعى  از طرح برخورد با ناهنجارى هاى اخالقى و اجتماعى ناجا گفت: در اين طرح س
شده تا با رعايت مسائل قانونى، شرعى، ادب و رأفت اسالمى برخورد هاى الزم صورت 
ــترى با اعالم اينكه به تمام مأموران راهور دستور داده شد تا  بگيرد.سردار حسين اش
با دور دور كردن خودروها، ايجاد آلودگى صوتى و كشف حجاب در خودروها برخورد 
قاطع و خودروى متخلف را توقيف كنند، از نتايج بسيار مطلوب اجراى يك ماهه اين 

طرح و ايجاد فضاى امن و مناسب در سطح جامعه خبر داد.

ــانه ها  ــفانه در برخى رس امام جمعه اصفهان گفت: متاس
همه چيز ديده مى شود به غير از اسالم! قلم آن قدر اهميت 
و عظمت دارد كه خداوند متعال در اولين سوره قرآن به آن 

قسم خورده است.
آيت اهللا سيد يوسف طباطبايى نژاد در ديدار با على متقيان 
ــنا،  محمود مراثى رييس جهاد  مديرعامل خبرگزارى ايس
ــگاهى واحد اصفهان و جمعى از كاركنان خبرگزارى  دانش
ايسنا در اصفهان، اظهاركرد: بسيار خوشحاليم كه مراسم 
ــال هاى قبل برگزار شد  ــكوه تر از س ــال با ش اربعين امس
ــد و  ــيعيان جهانى ش ــور بزرگ ش ــه اين مان به طورى ك
ــركت كردند.وى  ــرها در اين مراسم حماسى ش همه قش
ــال به لطف خدا  با وجود تمام  ــم اربعين امس افزود: مراس
كارشكنى هاى دشمن به خوبى برگزار شد، اما مشكلى كه 
هر سال در اين مراسم ديده مى شود نبود امكانات مناسب 
ــه خوبى انجام ــروج زائران ب ــت تا ورود و خ در گمرك اس

 شود.
 متاسفانه از همان اول انقالب بى توجهى به گمرك در تمام 
ــود.امام جمعه اصفهان با بيان اينكه  دولت ها ديده مى ش

گمرگ پيشانى يك كشور است، افزود: مسلم است هرچه 
تجهيزات در گمرك بيشتر باشد براى خود آن كشور بهتر 
است. پس اگر مشكالت گمرك براى خدمات رسانى بهتر 
به زائران رفع نشود براى كشور خوشايند نيست. اميدواريم 
دولت فعلى متوجه اين مشكل اساسى باشد تا ديگر شاهد 
ــيم.طباطبايى نژاد به اهميت قلم و  چنين مشكالتى نباش
كار خطير روزنامه نگارى اشاره و تصريح كرد: نبايد در هيچ 
ــود. متاسفانه در برخى  رسانه اى خط و خطوطى ديده ش
روزنامه خط و خطوط ديده مى شود اين در حالى است كه 
يك رسانه بايد بى طرف باشد. متاسفانه در برخى رسانه ها 
همه چيز ديده مى شود به غير از اسالم! قلم آن قدر اهميت 
و عظمت دارد كه خداوند متعال در اولين سوره قرآن به آن 
قسم خورده است.نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
اصفهان، افزود: شك نكنيد آنچه كه خداوند در اين دنيا در 
اختيار انسان قرار داده است همه اش وسيله است. بستگى 
دارد از اين وسيله انسان چگونه استفاده كند. اگر استفاده 
ــان عاقل بيفتد آن  ــود و آن وسيله به دست انس صحيح ش
ــت  ــيده ايم و گرنه اگر اين نعمت به دس وقت به نعمت رس

آدم ديوانه بيفتد تبديل به نكبت مى شود.وى با بيان اينكه 
متاسفانه برخى روزنامه ها به هر قيمتى تنها به دنبال تيتر

 مخاطب پسند هستند، گفت: اين رسانه ها مصالح كشور 
ــه دنبال حرف هاى  وآبروى افراد را در نظر نمى گيرند و ب
ــب ديگران را  ــى گويد عي ــكل دار مى گردند. دين م مش
بپوشانيد نه اينكه جار بزنيد. البته برخى از اين افراد مومن 
هستند و قلم براى رضاى خدا مى زنند. منظور تمام روزنامه 
ــاره به اينكه حضرت  ــتند.طباطبايى نژاد با اش نگاران نيس

ــف مى كنند،  ــراد را مگس صفت توصي على (ع) برخى اف
ــراى خدا بزنند و  ــانه ها بايد قلم ب اظهاركرد: بنابر اين رس
ــند. راز ديگران را فاش كردن كار  ــتار العيوب افراد باش س

پسنديده اى نيست و خالف اسالم است.
امام جمعه اصفهان به عوامل منجر به طالق در جامعه اشاره 
كرد و گفت: بايد ببينيم منشا اين طالق ها چيست؟ بدون 
ــك اولين عاملى كه منجر به طالق مى شود استفاده از  ش
مواد مخدر و اعتياد زنان و مردان است كه پايه هاى خانواده 
را سست مى كند. از ديگر عوامل منجر به طالق عدم دقت 

در انتخاب همسر است.
ــده  ــريابى ايترنتى معمول ش وى با بيان اينكه اخيرا همس
ــفانه برخى از جوانان در خيابان يا  ــت، ادامه داد: متاس اس
ــى كنند كه اصال  ــر مورد نظر خود را پيدا م اينترنت همس
ــان كرد: بايد  ــت.طباطبايى نژاد، خاطرنش كار اصولى نيس
ــند چرا كه مرد ــتغال باش در جامعه مردان در اولويت اش

ــد. بنابر اين يكى  ــكيل ده  بى پول نمى تواند خانواده تش
ــت. ــالق درآمد كم و بيكارى جوانان اس ديگر از عوامل ط

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اصفهان به عوامل 

ديگر طالق اشاره و تصريح كرد: دخترها بايد شوهردارى را 
بياموزند تا بنيان خانواده سست نشود.

ــكالت باال  ــد صبر خود را در برابر مش  البته مردان نيز باي
ــى زوجين باال  ــت: از مهم ترين عوامل جداي ببرند.وى گف
ــد ممكن است  ــت. اگر مهريه زياد باش بودن مهريه ها  اس
منجر به سو استفاده برخى زنان شود تا به پول زياد برسند.

ــد: بنابر اين روزنامه نگاران بايد  طباطبايى نژاد ياد آور ش
ــى مردم بپردازند. قلم بايد به  ــكالت اساس ــتر به مش بيش
دست افراد متدين باشد تا بين مسلمانان اختالف نيندازند. 
ــته شود. بايد  ــت نبايد نوش بنابر اين چيزى كه مفيد نيس
چيزى را بنويسيم كه منجر به رشد فكرى در جامعه شود. 

آنچه را كه علم نداريم ننويسيم. 
ــانه ها بايد در انتخاب منبع دقت كنند و تنها به دنبال  رس
تيترهاى خاص نگردند.امام جمعه اصفهان به دو انتخابات 
ــاره كرد و گفت: تمام رسانه ها در  پيش روى اسفند ماه اش
انتخابات بايد مبناى كار خود را بر بى طرفى بگذارند و عليه 
هيچ كسى حرف نزنند. در يك كالم جناحى عمل نكنند و 

تنها به فكر مصلحت كشور باشند.

اجراى طرح پزشك مقيم در سه بيمارستان 
شهر اصفهان

معاون ميراث فرهنگى در اصفهان:

تقويت زير ساخت هاى گردشگرى بناهاى ثبت جهانى 
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان:

خيل بيكاران در اصفهان نگران كننده است
اصفهان كاهش 8 تا 10 درجه اى

 دما را تجربه مى كند
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: در حال حاضر طرح پزشك 
مقيم در سه بيمارستان الزهرا، كاشانى و امين اصفهان به اجرا گذاشته شده است.

حميدرضا طلوعى اظهار داشت: با توجه به محدوديت بودجه و اعتبارات دانشگاه 
علوم پزشكى اصفهان تالش كرديم كه طرح پزشك مقيم را در سه بيمارستان 
تروما كه بار ترافيك بيماران در آنها زياد و بيماران تصادفى، حادثه ديدگان ناشى 
از حوادث شغلى و خشونت و نيز بيماران اورژانسى به آنها انتقال داده مى شوند، 

اجرايى كنيم.
ــانى است. ــامل الزهرا (س)، امين و كاش ــتان ها، ش وى ادامه داد: اين بيمارس
ــاره به وظايف ــان همچنين با اش ــكى اصفه ــگاه علوم پزش معاون درمان دانش

ــت كه در شيفت شب  ــك مقيم پزشكى اس ــت: پزش ــك مقيم، بيان داش  پزش
ــتان  ها و ايام تعطيل اقدام به ارائه خدمت در بيمارستان مى كند.وى با  بيمارس
اشاره به اينكه هر پزشك مقيمى بايد در صورت عدم حضور خود در هر شيفت 
فرد ديگرى را جايگزين خود كند در غير اين صورت به طور جدى با آن پزشك 
ــك مقيم بين 250 تا 750  ــود، ادامه داد: حقوق هر پزش برخورد قانونى مى ش
ــت.طلوعى از اجراى طرح  هزار تومان به ازاى هر شيفت در نظر گرفته شده اس
پزشك مقيم در شهرستان هاى استان اصفهان هم خبر داد و اعالم داشت: طرح 
ــك مقيم در نجف آباد، گلديس شاهين شهر ،فريدن، شهرضا، خمينى شهر  پزش
در حال اجرا شدن است.وى گفت: عالوه بر اينكه در سه بيمارستان واقع در شهر 
اصفهان پزشك مقيم وجود دارد، در بيمارستان هاى ديگرى همچون چمران نيز

ــتقر كرديم.معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى اصفهان   پزشك مقيم قلب مس
در ادامه با اشاره به اينكه در همين راستا در بيمارستان شهيد بهشتى نيز پزشك 
مقيم زنان و بيهوشى مستقر است، اضافه كرد: در مورد بيمارستان هاى تخصصى 
نيز تالش كرديم، اين مراكز خالى از پزشك مقيم مرتبط با همان تخصص نباشد.

ــور گفت:  ــراث فرهنگى كش ــازمان مي ــرمايه گذارى و طرح هاى س ــاون س مع
زيرساخت هاى گردشگرى بناهاى تاريخى كه به ثبت جهانى رسيده اند با توجه 

به ظرفيت آنها در راستاى جذب گردشگرداخلى و خارجى بايد تقويت شوند.
سعيد شيركوند در بازديد از ميدان امام اصفهان و عمارت عالى قاپو اظهار داشت: 
ــطح جهان  ــن فعاليت هاى اقتصادى در س ــگرى يكى از مهم تري صنعت گردش
ــود و بناهاى تاريخى ثبت جهانى مى توانند در جذب گردشگر  ــوب مى ش محس
خارجى بسيار تاثير گذار باشند و بايد در اين زمينه سرمايه گذارى فراوانى صورت 
ــى در ورودى عالى قاپو و همچنين نصب تابلوى  گيرد.وى افزود: ايجاد اتاق معرف

معرفى اين بناى تاريخى در راستاى اطالع رسانى اقدامى ارزشمند است.
ــا ارائه  ــور ب ــازمان ميراث فرهنگى  كش ــرمايه گذارى و طرح هاى س ــاون س مع
ــانى و امنيت بنا تصريح كرد:  ــتم اطالع رس پيشنهاداتى در زمينه ارتقاى سيس
دوربين هاى مدار بسته مى توانند در حفظ و حراست بنا بسيار تاثير گذار باشند.

ــتى و گردشگرى استان اصفهان با اشاره به  مدير كل ميراث فرهنگى ، صنايع دس
اينكه تاكنون براى مرمت و استحكام بخشى كاخ عالى قاپو حدود 20 ميليارد ريال 
هزينه شده، بيان كرد: اين مبلغ براى بناى عظيم با ظرافت هاى معمارى و تزئينات 

منحصر به فرد دراين بنا رقم بااليى نيست .
فريدون اللهيارى از برچيده شدن كل داربست هاى عالى قاپو در آينده اى نزديك 
خبر داد و گفت: وجود داربست در بناهاى تاريخى نشان دهنده پايش و مراقبت 
از بناها است.در اين بازديد كه با حضور معاون سرمايه گذارى و طرح هاى سازمان 
ميراث فرهنگى كشور صورت گرفت ، مدير كل ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و 
ــرمايه گذارى و طرح هاى استان اصفهان،  ــتان اصفهان ، معاون س گردشگرى اس
مدير پايگاه جهانى ميدان امام اصفهان و معاون ميراث فرهنگى استان اصفهان 

نيز حضور داشتند .

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به اينكه روز به روز 
ــود، اظهار كرد: ستاد ويژه اى از  به خيل بيكاران افزوده مى ش

سوى استاندارى در خصوص اشتغال و صنعت تشكيل شود.
ــالمى  ــوراى اس ــه علنى ش ــوليها در جلس ــاج رس عباس ح
ــهر  ــوراى ش ــاى ش ــه اعض ــت: روزان ــان گف ــهر اصفه ش
ــتغال دارند اين در  ــيارى در رابطه با اش مراجعه كنندگان بس
ــووليتى در اين خصوص ــهر مس ــوراى ش ــت كه ش حالى اس

 ندارد.
ــه اجراى  ــرى ب ــام معظم رهب ــد مق ــه تاكي ــاره ب ــا اش وى ب
اقتصاد مقاومتى افزود: متاسفانه اقتصاد مقاومتى در اصفهان 
به عنوان استانى كه در راس مباحث اقتصادى مى باشد، پياده 
ــهر اصفهان ادامه داد:  ــالمى ش ــوراى اس نشده است.عضو ش
قرارگاهى از سوى استاندار تشكيل شود و مباحث و مشكالت 

موسسات اقتصادى بررسى گردد.
حاج رسوليها با تاكيد بر اينكه روز به روز بر خيل بيكاران اضافه 
ــتاد ويژه اى در خصوص  ــت س ــود، اظهار كرد: الزم اس مى ش
ــود چرا كه اكنون صنعت اصفهان اشتغال و صنعت تشكيل ش

ــتغال بيداد مى كند.وى اظهار كرد:  ــت و اش  رو به نابودى اس
ــكن و ازدواج سرلوحه  در زمان حكومت على(ع) اشتغال، مس
اقدامات شان بود، بنابراين اين سه موضوع بايد سرلوحه فعاليت 
مسووالن كشورى و استانى قرار گيرد.وى در خصوص مشكالت 
بخش مسكن گفت: متاسفانه با اصالح قانون ماليات ها در سال 

آينده تير خالص به بخش مسكن وارد مى شود.

كارشناس هواشناسي استان اصفهان گفت: براساس نقشه هاى 
هواشناسى براى استان اصفهان در 3 روز آينده وضعيت جوى 
ــبتا شديد تا شديد و كاهش  همراه با بارش برف و وزش باد نس
محسوس دما بين 8 تا 10 درجه پيش بينى مى شود.حجت اله 
ــه هاى هواشناسى بيانگر وجود  على عسگريان اظهار كرد:نقش
ــتان اصفهان است؛  ــنبه بر روى اس ناوه تراز ميانى تا روز سه ش
همچنين بر روى سطح زمين ريزش هواى سرد شمالى وجود 
ــنبه مناطق غرب و به تدريج  دارد برهمين اساس از روز يك  ش
ــامانه مى شود بنابراين  بارش  بيشتر نقاط استان درگير اين س
برف و وزش باد شديد و كاهش محسوس دما بين 8 تا 10 درجه 
پيش بينى مى شود.وى افزود: هواى شهر اصفهان نيز براى روز 
شنبه به صورت صاف و غبار صبحگاهى، به تدريج قسمتى ابرى 
و وزش باد، روز يك شنبه كمى ابرى، به تدريج افزايش ابر و وزش 
باد، در اواخر وقت بارش پراكنده و روز دوشنبه به صورت ابرى و 
وزش باد، برف پراكنده و به تدريج كاهش پديده انتظار مى رود.

اين كارشناس هواشناسي استان اصفهان با بيان اينكه دماي هوا 
در 24 ساعت آينده 3 تا 5 درجه كاهش مى يابد، تصريح كرد: 
ــتان اصفهان در گرم ترين  ساعات  در اين مدت، دماى شهرس
ــاعات به يك درجه سانتيگراد ــرد ترين  س به 13 درجه  و در س

 زير صفر خواهد رسيد.على عسگريان خاطرنشان كرد: در 24 
ساعت آينده، گرم ترين  منطقه در استان اصفهان، خوروبيابانك 
ــا دماى 8 درجه   ــرد ترين  نقطه، ميمه ب با دماى 19 درجه و س

سانتيگراد زير صفر پيش بينى مى شود.

رييس حوزه علميه اصفهان:

وظيفه شرعى همه دستگاه ها 
كمك به پليس در مبارزه 

با ناهنجارى هاى اخالقى است

ــتان اصفهان  ــگاه ها و مراكز آموزش عالى اس ــجويى دانش ــيج دانش رييس بس
ــتيبانى  ــر دفاع و پش ــخنرانى وزي ــجو با س ــهداى دانش ــزارى كنگره ش از برگ
نيروهاى مسلح در اصفهان خبر داد.رضا غفورى با اشاره به ويژه  برنامه هاى روز 
ــجويى دانشگاه ها و مراكز آموزش  دانشجو در اصفهان اظهار داشت: بسيج دانش
عالى استان اصفهان به مناسبت روز دانشجو ويژه برنامه هايى را تدارك ديده است 
ــتان برگزار مى شوند.وى  كه به صورت عمومى در مراكز مختلف دانشگاهى اس
افزود: نشست هاى تشكيالتى و سياسى، برگزارى تريبون هاى آزاد، نشست هاى 
پرسش و پاسخ و تهيه نشريات دانشجويى از جمله برنامه هايى است كه به صورت 

عمومى در دانشگاه هاى استان اصفهان برگزار مى شود.رييس بسيج دانشجويى 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى استان اصفهان با بيان اينكه برنامه محورى اين 
ــت، گفت: كنگره بزرگ شهداى  روز برگزارى كنگره بزرگ شهداى دانشجو اس
ــجو به ميزبانى  ــتان اصفهان در روز 16 آذر همزمان با روز دانش ــجوى اس دانش
ــردار دهقان وزير دفاع و پشتيبانى  دانشگاه علوم پزشكى اصفهان و با حضور س
ــيه اين كنگره از توليدات  ــود.وى گفت: در حاش ــلح برگزار مى ش نيروهاى مس
ــالمى، نقش جنبش هاى  ــبك زندگى اس ــجويى با موضوعات س فرهنگى دانش
ــتكبار جهانى كه در قالب فيلم كوتاه، نماهنگ، شعر و  دانشجويى و مبارزه با اس
ــود.غفورى با اشاره به اينكه 140 اثر  آثار گرافيكى تهيه شده اند؛ رونمايى مى ش
دانشجويى به دبيرخانه اين جشنواره ارسال شده است، افزود: در اين جشنواره 
از توليدكنندگان برتر تقدير مى شود و نماهنگ برتر اين جشنواره به صورت زنده 
ــگاه ها و مراكز آموزش عالى استان  اجرا مى شود.رييس بسيج دانشجويى دانش
اصفهان خاطرنشان كرد: روز دانشجو خاستگاه جنبش هاى دانشجويى است و 
سعى ما بر اين است تا با برگزارى جشنواره شهداى دانشجو حال و هواى اصلى 

اين روز را به محيط دانشگاه ها بياوريم.

كنگره شهداى دانشجو در اصفهان 
با حضور وزير دفاع برگزار مى شود

امام جمعه اصفهان :

روزنامه نگاران بايد بيشتر 
به مشكالت اساسى مردم 

بپردازند
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سیری در دنیای ورزش 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 علیرض��ا نیکبخ��ت واح��دی از انتخ��اب اش��کان دژاگ��ه ب��ه عنوان 
بهترین هافبک چپ بعد از انقالب ایران انتقاد کرده است.

 برنام��ه ن��ود در ادامه انتخ��اب بهتری��ن بازیکنان بع��د از انقالب، در
پس��ت هافبک چپ نظرس��نجی برگزار کرد که بینندگان باید از میان 
مهدی ابطحی، احس��ان حاج صفی، حمید درخش��ان، اش��کان دژاگه، 
س��یروس دین محمدی، ابراهیم قاسم پور و علیرضا نیکبخت، بهترین 

هافبک چپ بعد از انقالب را انتخاب می کردند.
در پایان برنامه دژاگه با کسب 35/7 درصد آرا بهترین هافبک چپ بعد 
از انقالب ایران شد. درخشان با 19/3 درصد دوم شد، دین محمدی با 
1۲/9 درصد، نیکبخت واحدی با 1۲ درصد، حاج صفی با 10/9 درصد، 
 ابطح��ی ب��ا 7/7 درصد و قاس��مپور با 1/9 درص��د در رده های بعدی 
قرار گرفتند که این نتیجه نش��ان از اعتق��اد اکثریت رای دهندگان به 
عملکرد خوب اشکان دژاگه دارد. مخصوصا که او نقشی غیر قابل انکار 
در صعود ایران به جام جهانی ۲01۴ برزیل داشت و در بدو ورودش به 

تیم ملی ایران، عملکردی فراتر از تصور داشته است.
حاال و بعد از گذش��ت چند روز از این اتفاق، علیرضا نیکبخت نس��بت 
به این موضوع اعتراض کرده و در مصاحبه ای گفته اس��ت: »طرف را از 
راست به چپ آوردند و به زور انتخابش کردند.« نیکبخت در حالی این 
حرف را زده که فاصله دژاگه با نفر دوم که حمید درخش��ان بود، بیش 
از 1۶ درصد است و دژاگه با اختالف باالیی به این عنوان انتخاب شد. 
ضمن اینکه خود نیکبخت تقریبا یک س��وم دژاگه رای آورد و در این 
نظرس��نجی در رتبه چهارم قرار گرفته اس��ت. با این حساب حتی اگر 
دژاگه هم در این لیست نبود، نیکبخت شانسی برای اول شدن نداشت.

نکته جالب اینجاست که نیکبخت حتی در زمان فوتبال بازی کردنش 
هم با لژیونرها مشکل داشت. زمانی که فریدون زندی تازه می خواست 
به ای��ران بیاید و برای تی��م ملی ایران بازی کند، بیش��ترین مقاومت 
ب��رای حضور او در تیم مل��ی را نیکبخت انجام می داد چراکه زندی در 
 پست او بازی می کرد و نیکبخت از این نگران بود که جایگاهش را در

تیم ملی از دس��ت بده��د. گرچه در عمل همین اتف��اق هم رخ داد و 
نیکبخت به جای اینکه در زمین تالش بیش��تری انجام دهد، بیشتر به 
فکر جبهه گیری علیه زندی بود و همین مساله باعث شد نیکبخت به 
مرور محو ش��ود و دیگر اثری از او که روزگاری بازی های درخشانی در 

تیم ملی انجام می داد، نبود.
حاال با مصاحبه ای که نیکبخت انجام داده می توان متوجه شد که او با 
لژیونرها، مخصوصا آن هایی که سال ها در خارج از ایران و در سطح اول 
فوتبال اروپا حضور داش��ته اند، رابطه خوبی ندارد. اینکه اشکان دژاگه 
به عنوان بهترین هافبک چپ بعد از انقالب انتخاب ش��ده شاید بتواند 
باعث ناراحتی حمید درخش��ان که نفر دوم این لیس��ت است بشود اما 
نیکبخت که در این نظرسنجی در میان 7 نفر به عنوان چهارم رسیده 
نباید از این ماجرا ناراحت باش��د چراکه در هر صورت او شانسی برای 

رسیدن به موفقیت در این نظرسنجی نداشت.

خیلی وقت اس��ت که خبر می رسد باشگاه استقالل تهران به دنبال جذب 
بختیار رحمانی است.

 ای��ن باش��گاه ظاه��را ب��ه دلی��ل اینک��ه فک��ر می کن��د رحمان��ی برای 
نیم فص��ل دوم حضور در تیم آبی پایتخ��ت را انتخاب می کند، به راحتی 
جاس��م کرار را کنار گذاشته تا بختیار برای آمدن به استقالل اما و اگری 

نداشته باشد.
مس��ووالن باش��گاه اس��تقالل تهران ظاهرا ب��رای این مس��اله خیلی هم 
 مطمئ��ن هس��تند و فک��ر می کنند با آم��دن بختیار رحمانی مش��کالت 
خ��ط میانی حل می ش��ود و راحت تر ب��رای قهرمان��ی می جنگند. غافل 
 از اینک��ه آنه��ا ی��ک رقیب سرس��خت دارن��د. رقیبی که ه��م در جدول 
لی��گ برتر و ه��م در جذب بازیکنان به دنبال س��بقت از آبی های تهرانی 
اس��ت. آن رقی��ب هم تیمی نیس��ت ج��ز اس��تقالل خوزس��تان. تیمی 
 ک��ه با بازیکن��ان جوان و بوم��ی اش آرام آرام به دنبال خلق ش��گفتی در 

لیگ برتر و کسب قهرمانی است.
 بر همین اس��اس مس��ووالن باش��گاه اس��تقالل خوزس��تان خیلی آرام و

بی سر و صدا دست به کار شدند و با بختیار رحمانی مذاکره کردند. آنها با 
توجه به جایگاهی که تیم ش��ان در جدول لیگ برتر دارد خیلی امیدوارند 
که رحمانی حضور در اهواز را انتخاب کند تا هم خانواده اش در این شهر 
راحت تر باش��ند و هم اینکه وی یک افتخار دیگر با تیمی خوزس��تانی به 

دست بیاورد.
ام��ا ظاهرا اگر کارت پایان خدمت بختی��ار رحمانی تا پایان نیم فصل اول 
صادر ش��ود هیچ بعید نیست که او اس��تقالل تهران را انتخاب کند چون 
رحمانی در تالش اس��ت تا در یک��ی از تیم های بزرگ پایتخت خودش را 

نشان دهد و بار دیگر به تیم ملی راه پیدا کند.
پس با توجه به این مس��ایل به نظر می رس��د رحمانی در دوراهی بزرگی 
ق��رار گرفته. از یک طرف می خواهد ب��ه خاطر خانواده اش به اهواز برود و 
کارش را در آنجا دنبال کند تا همس��ر و فرزندانش راحت تر باش��ند اما از 
طرف دیگر او نمی خواهد ش��انس بازگش��ت به تیم ملی را از دست بدهد 

و می خواهد از طریق یکی از تیم های بزرگ پایتخت به تیم ملی برسد.
دارد  احتم��ال  ک��ه  بگیری��م  نظ��ر  در  بای��د  ه��م  را  ای��ن   البت��ه 
 هی��چ ک��دام از این اتفاق��ات نیفتد. چرا که س��عید عباس��ی، مدیرعامل 
باشگاه تراکتورسازی تبریز در مصاحبه ای گفته که هنوز مدارکی مبنی بر 
پایان خدمت سربازی بختیار رحمانی به باشگاه نرسیده و اگر این مدارک 
تا نیم فصل هم نرسد، رحمانی تا پایان فصل باید در تراکتورسازی بماند.

ب��ا توجه به اینکه رحمانی خیلی دیرتر از بازیکنان س��رباز دیگر، از جمله 
س��روش رفیعی، علی حمودی، ش��جاع خلیل زاده، احمد عب��دا... زاده و... 
خ��ودش را به عنوان س��رباز به س��ازمان نظام وظیفه معرف��ی کرده بود، 
 هی��چ بعید نیس��ت ک��ه خدمت س��ربازی او به نس��بت دیگ��ر بازیکنان

بیش��تر طول بکش��د و حضور در تیم ه��ای باالنش��ین و مدعی آبی پوش 
منتفی ش��ود. با این تفاسیر به نظر می رسد آینده بختیار رحمانی و زمان 
بازگش��تش به تیم ملی در اختیار س��ازمان نظام وظیفه اس��ت و احتمال 
دارد او برخالف تصوراتش تا پایان فصل در تراکتورسازی تبریز بماند و به 

تیم های مدعی لیگ برتر راه پیدا نکند.
 البته این مساله کمی بعید به نظر می رسد اما به هر حال باید تا نیم فصل منتظر 
ماند و دید که چه آینده ای در انتظار بختیار رحمانی است. او در تراکتورسازی 
 می ماند یا اینکه باید به بررس��ی پیش��نهادهایش و انتخ��اب یکی از آنها

 بپردازد؟

مشکل نیکبخت با لژیونرهای تیم ملی 
چیست؟

ستـاره ای که استقـالل دنبـال آن است

تیم مل��ی ایران با س��ه وزنه بردار اوت��ی و مقام های 
ن��ه چن��دان چش��مگیر و کس��ب تنها ی��ک مدال 
ضعیف تری��ن  تاکن��ون   1999 س��ال  ب��ه  نس��بت 
 عملک��رد خ��ود را در مس��ابقات جهانی ب��ه نمایش 

گذاشته است.
تی��م مل��ی وزنه ب��رداری ای��ران ب��رای حض��ور در 
 مس��ابقه های جهان��ی آمری��کا ۲015 نفرات��ی چون 
بهداد س��لیمی، سعید محمدپور و سهراب مرادی در 

اختیار نداشت. 
ب��ا ای��ن وجود ب��ا ترکیب ن��ه چن��دان کم تجربه ای 
نتیج��ه ای  ام��ا  ش��د  رقابت ه��ا  ای��ن  راه��ی 
 ناامیدکنن��ده گرف��ت. وج��ود س��ه وزنه ب��ردار اوتی 
باعث ش��د تیم ملی حتی در مقایس��ه با 13 س��ال 
 پی��ش ضعیف ترین نتیجه را در مس��ابقه های جهانی

 بگیرد.
ب��ا  مل��ی  تی��م   ۲00۲ جهان��ی  مس��ابقه های   در 
ترکیب هش��ت نفره و البته ب��ا حضور بهترین نفرات 
در آن زم��ان ۴ وزنه بردار اوتی داش��ت اما در مقابل 
ی��ک مدال طال و یک برن��ز دو مقام پنجمی و نهمی 
 به دس��ت آورد. در مس��ابقه های جهانی آمریکا تیم 
هفت نفره ایران با سه وزنه بردار اوتی، یک مدال نقره، 
 س��ه مقام بیست و هفتمی، ش��انزدهمی و هشتمی

به کار خود پایان داد.
در س��ال قب��ل المپیک کس��ب ای��ن نتای��ج تا حد 
 زیادی برای رش��ته م��دال آوری مانن��د وزنه برداری 
 نگ��ران کنن��ده اس��ت. مگ��ر اینکه در م��دت زمان 
 باق��ی مان��ده تا آغ��از المپی��ک ریو تیم مل��ی دچار 
تحول ش��ده و وزنه برداران شرایط متفاوتی نسبت به 

جهانی آمریکا داشته باشند.
در واق��ع تیم ملی ایران به یک معج��زه نیاز دارد تا 
بهداد س��لیمی به ایده آل ترین ش��رایط خود برس��د، 
 س��عید محمدپ��ور از بن��د مصدومی��ت رها ش��ود و 
س��هراب مرادی و کیانوش رستمی همچنان در اوج 
ق��رار گیرند.در هر حال نتایجی که در مس��ابقه های 
جهان��ی آمریکا به دس��ت آم��د در تاریخچه حضور 
ای��ران در ای��ن رقابت ها ب��ه ثبت رس��ید و ایران در 
 خ��اک آمریکا ضعیف ترین عملکرد خود را به نمایش 

گذاشت.
در ادامـه بـه وضعیـت حضـور تیم ایـران در 
مسـابقه های جهانـی از سـال 1999 تـا 2015 

می پردازیم:
در مسابقه های جهانی 1999 تیم ملی وزنه برداری با 
ترکیب کامل ش��رکت کرد و پس از 30 سال صاحب 
مدال طال توس��ط ش��اهین نصیری نیا و برنز توسط 
حس��ین رضازاده ش��د. در آن رقابت ه��ا تنها برخواه 
اوت ش��د و حس��ین توکلی پنجم، ک��وروش باقری 
نهم، جواد خوش��دل هجدهم و یوسف کردی بیست 
و سوم ش��دند.در مسابقه های جهانی پس از المپیک 
 سیدنی یعنی س��ال ۲001 تیم ۴ نفره ایران باز هم 
دو مدال طال و برنز به دست آورد که کوروش باقری 
و برخواه مدال آوران ایران بودند و شاهین نصیری نیا 

و حسین توکلی هم اوت شدند.
در س��ال ۲00۲ از تی��م کام��ل و البت��ه پرس��تاره 
ن��ژاد،  )فالحت��ی  وزنه ب��ردار  چه��ار   وزنه ب��رداری، 

 ک��وروش باقری، مه��دی پانزوان و جواد خوش��دل( 
اوت شدند که این آمار در نوع خود جالب است.

 رض��ازاده و برخ��واه دو م��دال ط��ال و برن��ز ایران 
 را کس��ب کردن��د و دو مق��ام نهم��ی و پنجمی نیز

ب��ه دس��ت آمد.در واق��ع چهار نفری ک��ه در جدول 
مس��ابقه ها بودند عملکرد نس��بتا خوب��ی به نمایش 

گذاشتند.
پ��س از رکورد جالبی که ایران در تعداد وزنه برداران 
اوتی در س��ال ۲00۲ به جا گذاش��ت، سال بعد آن 
 یعنی مس��ابقات جهان��ی ۲003 تیم ای��ران صاحب 
دو م��دال طال توس��ط رضازاده و فالحتی نژاد ش��د. 
ای��ران در آن رقابت ه��ا تنه��ا ی��ک وزنه ب��ردار اوتی 
)برخ��واه( داش��ت و چهار مقام هش��تم، نهم، دهم و 

پانزدهم نیز برای ایران به دست آمد.
بعد از المپیک آتن چهره های جدیدی وارد تیم ملی 
وزنه برداری ایران شدند که البته نتوانستند مدالی به 
ارمغ��ان آورند به طوری که در مس��ابقه های جهانی 
۲005 و ۲00۶ تنها حسین رضازاده مدال آور بود که 

ایران را طالیی کرد. در س��ال ۲005 ایران وزنه بردار 
اوتی نداش��ت. در س��ال ۲00۶ نیز به دلیل اتفاقاتی 
 ک��ه وزنه ب��رداری ایران ب��ا آن درگیر ب��ود از جمله 
مثبت شدن تست دوپینگ 9 وزنه بردار، تیم تنها با 

یک وزنه بردار در مسابقه ها شرکت کرد.
مس��ابقه های جهانی ۲007 را می توان بی مدال ترین 
 حض��ور ای��ران در مس��ابقه های جهانی دانس��ت که 
هیچ مدالی به اسم ایران ثبت نشد و البته از ترکیب 

کامل تیم نیز هیچ کسی اوت نشد. 
هش��تم، نهم، چهارده��م، هفدهم، بیس��ت و یکم و 
بیس��ت و یک و بیست و دوم، سی و سی و دوم تمام 
مقام های وزنه برداران ایران در مس��ابقه های جهانی 

۲007 بود.
س��ال ۲009 نی��ز ی��ادآور خاط��ره خوش��ی ب��رای 
وزنه برداری ایران نیس��ت. در آن س��ال چهره ای که 
می توانست حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد 
برای همیشه محو شد و س��عید علی حسینی پدیده 
وزنه برداری ایران که هنوز کس��ی موفق به شکستن 

رکوردهای جهانی اش در رده جوانان نش��ده اس��ت 
وداع تلخی با دنیای پوالد سرد داشت.

وزنه ب��ردار  دو   ۲009 جهان��ی  مس��ابقه های  در 
 ب��رای ایران ب��ه می��دان رفتند که حاصل کارش��ان 

هشتم و نهم جهان بود.
 از س��ال ۲010 نس��ل جدی��دی ب��ه وزنه ب��رداری 
قدم گذاش��تند و فصل جدیدی در وزنه برداری ایران 
باز ش��د. ما در مسابقه های جهانی ۲010 چهره هایی 
چ��ون بهداد س��لیمی و کیانوش رس��تمی را در رده 
بزرگس��االن معرف��ی کردیم و تیم هف��ت نفره ایران 
ب��ا تک م��دال ط��الی بهداد س��لیمی ب��ه کار خود 
پای��ان داد. در آن رقابت ه��ا مرتض��ی رضاییان تنها 
وزنه ب��ردار اوتی ایران بود. چهارم، پنجم، س��یزدهم 
 و ۲ مقام چهاردهم نتیجه عملکرد بقیه ملی پوش��ان

 بود.
اوج قدرت وزنه برداری ایران در مس��ابقه های جهانی 
مرب��وط ب��ه جهانی ۲011 اس��ت؛ جایی ک��ه ایران 
در خاک فرانس��ه س��وم جهان و س��لیمی موفق به 
رکوردش��کنی ش��د و نامش را به لیست رکوردداران 

جهان وارد کرد. 
تیم هش��ت نفره ایران موفق به کس��ب ۲ مدال طال 
س��لیمی و رستمی، نقره انوشیروانی و برنز محمدپور 
ش��د. هش��تم، نه��م، ده��م و ش��انزدهم نی��ز دیگر 
 مقام های وزنه برداران ایران در مس��ابقه های جهانی 

بود.
وزنه ب��رداران  اینک��ه  وج��ود  ب��ا  س��ال ۲013  در 
 المپیک��ی از تیم ملی کناره گی��ری کردند و ایران در

 مس��ابقه های جهان��ی تنها صاحب ی��ک مدال نقره 
 توس��ط به��ادر موالی��ی ش��د اما ب��از هم توانس��ت 
قرار گرفتن بر روی س��کوی س��وم جهان را جش��ن 
بگی��رد. علیرضا دهقان تنها وزنه بردار اوتی ایران بود. 
در آن سال، چهار مقام چهارمی جهان، ششم، هفتم 

و نهم نیز برای ایران به دست آمد.
 س��ال پ��س از آن وزنه ب��ردار المپیکی ب��ه تیم ملی

 اضافه شدند اما ایران دیگر نتوانست سومی جهان را 
تکرار کند. رستمی و سلیمی با مدال های طال و نقره 

خود تنها مدال آوران بودند.
 ای��ران تنها ی��ک وزنه بردار اوتی )رضاییان( داش��ت 
و بقیه ملی پوش��ان با مقام های دوازدهم، س��یزدهم، 
بیس��ت و دوم، هش��تم و پنج��م عملک��رد جالب��ی 
از خ��ود به نمای��ش نگذاش��تند با این ح��ال ایران 
 توانس��ت نصف راه را برای کسب سهمیه المپیک را 
ط��ی کند. س��ال ۲015 نی��ز وضعی��ت وزنه برداری 
 بدت��ر ش��د و کامال می ش��د س��قوط آزاد ای��ران را 
حس کرد. سهمیه ای هم که برای المپیک گرفته شد 
 مدیون امتیازهای س��ال ۲01۴ و همچنین عملکرد 

کیانوش رستمی است. 
بدتری��ن اتفاق برای ی��ک وزنه بردار و ی��ک تیم در 
مس��ابقه ها می تواند اوت شدن باشد که ایران تاکنون 

دو مرتبه آن را به بدترین شکل تجربه کرده است.
در  مس��ابقات جهان��ی ۲015 ش��اید بت��وان گفت 
 ش��رایط حادت��ر ب��ود زی��را قب��ل از المپی��ک ری��و
 ناامی��د کننده ترین عملکرد را از پوالدمردان ش��اهد

بودیم.

 مربی روسی پرتابگر دیسک کشورمان گفت: احس��ان حدادی، نماینده یک ملت در بازی های المپیک 
است، بنابراین هوشمندانه عمل خواهیم کرد.کیم بوخونسوف اظهار داشت: همه ایران 
از حدادی انتظار کسب نتیجه خوب و مدال خوش رنگ در رقابت های المپیک ریو را 
دارند و این انتظارات ، کمی احساس مسوولیت ما را زیاد می کند. کار سختی در پیش رو 
داریم و باید پاسخگوی خواسته ملت ایران باشیم، بنابراین باید کامال هوشمندانه عمل 
کنیم.وی افزود: از رییس فدراس��یون به خاطر مهیا کردن بهترین شرایط و امکانات 
مطلوب و شایسته یک ورزشکار المپیکی تشکر می کنم. او دوومیدانی را خوب می فهمد 
 و دلسوزانه و عاش��قانه کار می کند. این امر برای ورزش مادر یک ملت حسن بزرگی

 است.بوخونسوف خاطرنش��ان کرد: با دقت زیادی تمریناتی را که حدادی می دهد، 
دنبال می کنم و دوس��ت دارم او مدال بگیرد. میدان بزرگ و سرنوش��ت س��ازی در 
پیش روست. با وضعیتی که االن داریم اگر حدادی در ۲0 مارس موفق به پرتاب باالی 
۶5 متر شود، نشان از پیشرفت او دارد.بعد از شرکت در مسابقات گرندپری قطر، حضور 

پر قدرت در رقابت های باشگاه ها جزو برنامه های ما خواهد بود.

 با انجام مراسم قرعه کش��ی مرحله پلی آف فصل آینده رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان در منطقه غرب 
آسیا، تیم فوتبال نفت ایران در این مرحله از مسابقات به مصاف تیم الجیش قطر می رود.

مراس��م قرعه کش��ی مرحله پلی آف فصل آینده لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا مقر 
"AFC در لیگ قهرمانان آس��یا برگزار ش��د که تی��م فوتبال نفت ایران برای رس��یدن به 
مرحله گروهی این رقابت ها به مصاف تیم الجیش قطر می رود.دیدار نفت ایران و الجیش 
امارات روز ۲0 بهمن ماه در ورزش��گاه آزادی برگزار می ش��ود که تیم برنده این مس��ابقه 
به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا صعود می کند.در حال حاضر تیم های س��پاهان، 
ذوب آهن و تراکتورس��ازی از ایران، تیم های النصر، الهالل و االهلی از عربستان، تیم های 
 پاختاکور، نسف قارش��ی و لوکوموتیو از ازبکس��تان، تیم های العین و النص��ر از امارات و 
تیم لخویا از قطر جواز حضور در مرحله گروهی فصل آینده لیگ قهرمانان در منطقه غرب 

آسیا را به دست آورده اند.
قرعه کش��ی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا ه��م روز 19 آذرماه برگزار می ش��ود و 

نمایندگان ایران حریفان خود در مرحله گروهی را خواهند شناخت.

بوخونسوف: حدادی نماینده یک ملت در المپیک است نفت ایران، میزبان الجیش قطر شد

  درحال��ی که ریی��س فدراس��یون دوومیدان��ی از پانزدهم ش��هریور انتخاب 
 ش��ده اس��ت هن��وز کادر پیش��نهادی وی در فدراس��یون ب��ه تایی��د وزارت 

ورزش و جوانان نرسیده است.
بین��ی  پی��ش  غیرقاب��ل  انتخاب��ات  در  ش��د  موف��ق  کیهان��ی   مجی��د 
فدراس��یون دوومیدان��ی به عن��وان رییس این فدراس��یون انتخاب ش��ود. در 
 حالی که ورزش کش��ور حس��اس ترین روزهای خود)س��ال قبل از المپیک( را 
 م��ی گذراند هن��وز کادر اجرای��ی فدراس��یون دوومیدانی ب��ه تصویب وزارت 
ورزش و جوان��ان نرس��یده اند.اگرچه کیهانی مدت ها قبل لیس��ت همکاران 
 مدنظ��ر خ��ود در فدراس��یون را ب��ه وزارت ورزش و جوان��ان ارائه ک��رده اما 
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در اظهار نظری عجیب عنوان کرده 
چیزی به دس��ت وزارت ورزش و جوانان نرس��یده است.البته به نظر می رسد 
سیاست تعویق در ارائه حکم به روسای منتخب فدراسیون های ورزشی و تایید 
لیس��ت پیشنهادی کادر آنها به یک سیاست در وزارت ورزش و جوانان تبدیل 
ش��ده اس��ت.برخی گمانه زنی می کنند که مخالف��ت وزارت ورزش و جوانان 
با برخی گزینه های مورد نظر فدراس��یون ها باع��ث چنین تاخیری در تایید 
لیس��ت آنها و نهایتا نابود ش��دن آنها و اظهار نظر در خصوص نبود این لیست 
 می ش��ود.کیهانی پس از انتظار چندین هفته ای برای حکم ریاست خود حاال 
دغدغ��ه های جدیدت��ری دارد. البته گویا فقط رییس فدراس��یون دوومیدانی 
درگیر این دل نگرانی ها نیست. شرایط در برخی فدراسیون های دیگر نیز به 
همین صورت اس��ت، به عنوان مثال رییس فدراس��یون تنیس روی میز هنوز 

حکم ریاست خود را دریافت نکرده است!

 اتفاق��ات بازی دو تیم گیتی پس��ند اصفهان و ش��هید منص��وری قرچک در 
هفته بیس��تم لیگ برتر فوتس��ال چوب حراجی بود به اندک آبروی باقیمانده 
 فوتس��ال. ای��ن اتفاق��ات تلخ ب��رای اولین ب��ار نب��ود و قطعا آخری��ن بار نیز
  نخواه��د بود.هفت��ه بیس��تم لیگ برت��ر فوتس��ال در حالی برگزار ش��د که

 به خاطر اتفاقات و حواش��ی دیدار دو تیم گیتی پس��ند و شهیدمنصوری در 
اصفهان، این مس��ابقه نیمه تمام ماند تا فوتس��ال بار دیگر چهره حاش��یه ای 
و زش��ت خ��ودش را نش��ان بدهد.این مس��ابقه ت��ا 59 ثانیه مانده ت��ا پایان 
 مس��ابقه با برتری تیم ش��هید منص��وری در جریان بود که تصمی��م داور در 
یک صحنه نامش��خص، باعث اعتراض بازیکنان و کادر فنی تیم گیتی پس��ند 
ش��د و در نهایت این حواش��ی به س��کوها س��رایت کرد.اعتراض بازیکنان به 
داور در نهای��ت باعث ش��د تا ابت��دا چند بطری آب داخل زمین پرتاب ش��ود 
 و س��پس چند تماش��اگر وارد زمین ش��وند تا با ش��لوغ کاری، مانع برگزاری 
59 ثانیه بازی ش��وند! حتی یکی از هواداران به سمت داور هم حمله می کند 
و او را م��ورد نوازش!)هل دادن و تهدید( قرار می دهد که چند نفری مانع وی 
می ش��وند.این دست اتفاقات و حواشی در فوتسال ایران کم نبوده و در همین 
فصل هم بارها اعتراض بازیکنان و در پی آن فریاد، فحاشی و هجوم تماشاگران 

از سکوها باعث جنجالی شدن مسابقات شده است.
س��ال هاست که سرنوشت خیلی از مسابقات فوتسال را بطری های آب تعیین 
می کند و داوران ناچار به توقف مس��ابقات می ش��وند. این در حالی اس��ت که 
کمیته فوتس��ال هم نتوانسته قانون بازدارنده ای وضع کند تا جلوی این اتفاق 

تکراری و زشت فوتسال گرفته شود.

ش��اهزاده اردن��ی ک��ه خ��ود را آم��اده ش��رکت در انتخاب��ات ریاس��ت 
 فیف��ا می کن��د می گوی��د ک��ه ش��رایط ای��ن نه��اد بی��ن الملل��ی او را 

خجالت زده می کند.
ش��اهزاده علی بن حس��ین یکی از پنج گزینه تایید شده نهایی انتخابات 
ریاس��ت فیفا اس��ت و شانس زیادی برای پیروزی ش��دن در این انتخاب 
 دارد. او پیش از این موفق ش��د که در رقابت با س��پ بالتر انتخابات را به

  دور بع��دی کش��اند ام��ا در نهای��ت ب��ه س��ود بالت��ر کنار کش��ید.این 
شاهزاده اردنی با توجه به کنار رفتن میشل پالتینی شانس بسیار باالیی 
برای پیروز شدن در انتخابات فیفا و نشستن بر کرسی ریاست بالتر دارد. 
او در نشس��تی خبری درباره برنامه های خود در صورت پیروز ش��دن در 

انتخابات سخن گفت.
او گفت: هدف نخست من در صورت پیروز شدن در انتخابات شفاف سازی 
است. باید فرهنگ رشوه گرفتن که در فیفا نهادینه شده است از بین برود. 
متاس��فانه مس��ووالن فیفا از پول هایی که باید در زمینه پیشرفت فوتبال 
اس��تفاده می کردند به عنوان رشوه بهره گرفتند. شنیدن چنین سخنانی 

واقعا خجالت آور است و نمی توان چنین شرایطی را تحمل کرد.
او ادام��ه داد: فیف��ا به تغییرات بنیادین نی��از دارد و من در صورت پیروز 
ش��دن در انتخابات شفاف س��ازی را در راس کارهای خ��ود قرار می دهم. 
برای همه روشن شده است که فیفا در بحران قرار دارد. من تجربه زیادی 
 دارم و بر این باور هستم که می توانم گزینه خوبی برای ریاست فیفا باشم. 
درست است که فیفا در شرایط بدی قرار دارد اما امکان جبران وجود دارد.

کادر پیشنهـادی فدراسیون دوومیدانـی در 
ساختمـان وزارت ورزش گم شدنـد!

چوب حـراج 
به اندک آبروی باقیمـانده فوتسـال

وعده هـای شاهـزاده اردنـی
 برای مـدیریت فیفـا

 مسـابقه های آمریکـا
 ضعیف  تـرین عملکـرد وزنه  بـرداری 

ایـران در جهـان
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بازى هاى محلىراز موفقيت

ــته رو بخونين يا نه؟ اصال شما آدم با  نمي دونم حوصله دارين اين دست نوش
حوصله اي هستين؟

يادم مياد اولين بار اين نكته قشنگ رو استادم فرمودن كه:
ــاد، نورافشاني و روشنايي و چراغوني  همون طور كه توي جشن ها و مراسم ش

كردن، ركن و اساس كاره، صبر و حوصله هم ركن و پايه زندگيه.
ــتيم. عمدتاً بدنبال  ــفانه ما غالبا به اندازه كافي صبور و پرتحمل نيس اما متأس
نتيجه هاي فوري و سريع هستيم و اين يه آفت بزرگ واسه موفقيت و پيشرفته.
ــي رو تجربه كنيم اما  ــغلمون موفقيت هاي كالن -هممون مي خوايم توي ش
چندان صبور نيستيم. اگر تالش ها و دوندگي هامون نتيجه فوري نده، دلسرد 

و پشيمون مي شيم و حتي به اين فكر مي افتيم كه شغلمون رو عوض كنيم. 
ــان از كم  ــيم اما ام ــته باش ــيريني داش ــي خواد زندگي گرم و ش - دلمون م

تحملي مون. 
ــم زود از كوره  ــرمون رو مي بيني ــب همس وقتي بداخالقي ها و رفتار نامناس
در مي ريم، داد و بيداد و قهر مي كنيم، يه عده هم كه زود مي گن تفاهم نداريم 

و بريم توافقي جدا بشيم!. 
- دوست داريم فرزندان خوبي تربيت كنيم اما تحمل نق زدن ها، باال و پايين 
ــتقالل طلبي ها و حتي لجبازي هاي طبيعي بچه هامون رو هم  پريدن ها، اس

نداريم. 
ــت كه ما توي طاعت و عبادت خدا هم صبور نيستيم و دنبال  -جالب اينجاس
ــدك مراقبتي در  ــاز و روزه و ان ــتيم. چهار روز نم نتيجه هاي زود و زياد هس
ــي و مائده هاي  ــار داريم درهاي رحمت اله ــس داريم اونوقت انتظ كنترل نف
آسموني كه خدا قول داده به روي اولياي الهي باز كنه به روي ما هم باز و سرازير 
بشه، مستجاب الدعوه بشيم، چشمامون به حقايق اين عالم باز بشه و در صورت 

لزوم طي االرضي هم بكنيم!
اما دوستان صميمي؛

ــرفت هاي عظيم  همه اين رو بايد بدونيم كه الزمه موفقيت هاي بزرگ و پيش
ــد روز آبياري گردو  ــال گردويي با چن ــد بدونيم كه هيچ نه صبر و تحمله. باي

نمي ده.
فرقي نمي كنه كه شما چه موفقيتي رو مي طلبين. كماالت معنوي و بهشت رو 
مي خواين، موفقيت هاي شغلي و مالي رو مي خواين، زندگي گرم و صميمانه 
و فرزندان خوب مي خواين و يا ... اونچه كه مهمه اينه كه بايد حوصله داشت، 

تحمل كرد، ايستادگي كرد و صبور بود تا موفق شد.
ظريفي مي گفت: توي ترتيب الفباي فارسي ابتدا «ص» و بعد «ظ» است. ابتدا 

صبر و بعدش ظفر.
ــاري و حوصله مون رو  ــم و تمرين كنيم كه صبر و تحمل و بردب تصميم بگيري

بيشتر كنيم كه حضرت علي عليه السالم فرمودند: 
كسي كه بر مركب صبر و بردباري سوار باشد به ميدان پيروزي خواهد رسيد

و نيز فرموده اند: 
انسان صبور و شكيبا پيروزي را از دست نمي دهد اگرچه زمان آن طوالني شود.

صبر و ظفر هر دو دوستان قديم اند
براثر صبر نوبت ظفر آيد

موفق باشين

ــيوانا را گرفته بودند و از او مى  جمعى دختر و پسر اطراف ش
خواستند تا براى روشنايى دل شان جمله اى بگويد. 

شيوانا تبسمى كرد و گفت:« همه ما به شكلى معتقديم كه به 
خالق هستى ايمان داريم با انگشت اشاره خود دليل اين ايمان 

را به بقيه نشان دهيد.» همين االن نشانش بده !
ــاره كرد و  ــمان اش ــاره به سمت آس ــت اش دخترى با انگش
گفت:«اين آسمان بزرگ و بى انتها بهترين گواه اين است كه 

اين دنيا را آفريدگارى است قادر و توانا!»
روى  را  اى  ــه  ن پروا ــاره  اش ــت  انگش ــا  ب ــرى  پس
ــه  ك ــا  زيب ــه  ن پروا ــن  ي و گفت:«ا داد  ــان  نش ــى  گل
ــه  ــى ك ــراف گل كوچك ــم اط ــه عال ــه هم ــا ب ــى اعتن ب
ــاهكار خلقت و دليل آن  ــت دارد بال مى زند بهترين ش دوس
است كه دنيا را صاحبى است زيبايى شناس و زيبا يى طلب»!

ــيوانا گفت:«استاد ! نوبت  ــاگردان به ش در اين بين يكى از ش
ــاره خود دليل ايمان خود به خالق  شماست كه با انگشت اش

هستى را نشانمان دهيد!»
شيوانا انگشت اشاره دست چپ خود را به سوى انگشت اشاره 
ــانه گرفت و گفت:« همين توانايى كه  سمت راست خود نش
ــاره كنيم و ادعاى دانستن  مى توانيم با انگشت به سمتى اش

كنيم.
همين قدرت شناخت خودش نشانه اين است كه كسى هست 
كه دوست داريد ببينيمش ، بشناسيمش و هرازچندگاهى با 

انگشت اشاره نشانش دهيم. 
ــوى و آن سوى  ــاره شما كه به اين س همين انگشت هاى اش
ــانه مى رود براى ايمان آوردن من به خالق هستى  خلقت نش

كفايت مى كند!»

شعر  اجازه هست؟حكايت همين االن نشانش بده !

سالم عزيز مهربون، اجازه هست بشم فدات؟
اجازه هست تو شعر من، اثر بذاره خنده هات؟

شب كه مى شه يواش يواش، با چشمك ستاره هاش
اجازه هست از آسمون، ستاره كش برم برات؟

اجازه هست بياى پيشم يه كم بگم دوست دارم؟
تو هم بگى دوسم دارى بارون بشم دل ببارم
بريم تو باغ اطلسى بى رنج و درد بى كسى

بهت بگم اجازه هست گل روى موهات بذارم
اجازه هست خيال كنم، تا آخرش مال منى؟
خيال كنم دل منو، با رفتنت نمى شكنى؟

اجازه هست خيال كنم، بازم مياى مى بينمت؟
با اون چشاى مهربون، دوباره چشمك مى زنى؟

طپش طپش با چشمكت، غزل بگم براى تو
با اتكا به عشق تو، تو زندگى برم جلو؟

هر چى بگى نه نمى گم، جونم بخواى برات مى دم
هر چى مى خواى بهم بگو، فقط بهم نگو برو

اجازه هست بازم تو خواب، بوس بكارم كنج لبات
يه شعر تازه تر بگم، به ياد شرم گونه هات

نشونيتو بهم مى دى؟ تا پنهون از چشم همه
ورق ورق نامه بدم بازم برات

هميشه مهربون من! نامه رسيد به انتها
فقط يه چيز يادت باشه: بازم به خواب من بيا

كاريكاتور(بدون شرح)

جواب سودوكو  شماره 1745سودوكو  شماره 1746

جواب معما 1745 معما 1746
ــر زند تقصير يا قصور را به  اگر در خانواده يا جمعيتى احيانا بى دانشى س
هر صورت و كيفيتى كه باشد متوجه پيران و عقالى قوم مى دانند كه در 
ايفاى وظيفه و راهبرى و ارشاد قوم و قبيله تعلل و كوتاهى ورزيده جوانان 
ــعادت و نيكبختى داللت و راهنمايى  و ناپختگان را به صراط مستقيم س
ــام مقصود و منظور  ــنجان تم نكرده اند. در چنين موقعى ظرفا و نكته س
ــده گردد نى از  ــر گن را در يك جمله خالصه كرده مى گويند: ماهى از س

دم.
اما ريشه اين مثل و مصراع:

عقالى قوم و راهبران و پيشوايان اجتماعى وظيفه دارند كه در ميان طبقه 
جوانان به داللت و ارشاد بپردازند. آنها را موعظه كنند و پند و اندرز دهند 
تا افكار و عواطف خود را به سوى عوامل و جهاتى كه موجب تضعيف عقول 

و گنجينه دارى شود معطوف ندارند.
ــر ماهى يعنى مغز متفكر هستند كه اگر  طبقه معمر و مجرب به منزله س

احيانا گنديده شود و از كار افتد در چنين مواقع هوس ها و تمايالت جوانان 
و ناپختگان زنجير غرايز را پاره مى كنند و آنچه خاطرخواه آنهاست انجام 

مى دهند.
بر عهده عقالى قوم است كه كارى كنند تا جوانان و ناپختگان محروميت 
و ناكامى خويش را از رهگذر گرايش به صنعت و هنر جبران كنند: چنان 
ــتگى ناپذير  ــش و تالش و پشتكار خس ــت سيما با كوش كه دختران زش
ــوند و كچل ها هميشه زرنگ تر  هنرمندان و صنعتگران درجه اول مى ش
از اقران و امثال خود از آب درمى آيند و باالخره آنچه از آن فشار خاطرات 
ــارت در نزد  ــد محروميت و آزار حق ــكار جبران نش ــايل نبوغ و ابت به وس
ــه مى دواند و اگر به صورت اول يعنى بيمارى هاى هيسترى  شخص ريش
ــتهار درنيامد به  ــوغ و ابتكار و هنرمندى و اش و صرع يا به صورت دوم نب
صورت بيماريهاى بدبينى و فحاشى به مردم و حسد و كينه توزى و بخل  

درمى آيد.

ــك كاله دوز در  ــه كش و ي يك وكيل ، يك لول
خيابانى در حال قدم زدن بودند .كدام يك كاله 

بزرگ ترى برسر داشتند.
ــنگى مى ميرد. چطور  مردى در خانه اش از تش

ممكن است؟
ــنجاب و يك پرنده در حال  يك ميمون ،يك س
ــاالى درخت  ــيدن به ب ــابقه دادن براى رس مس
ــا زودتر به موز  ــتند.كدام يك از آنه نارگيل هس

خواهند رسيد؟
به چه علتى ممكن است كه يك پيپ ، يك هويج 
و يك جفت چوب دستى در كنارهم روى زمين 

افتاده باشند؟

ــد ، چون جگر  ــكار را نمي كن 1- هيچ وقت اين
ندارد.

2- ني ني گاوا !!
ــي بينند ولي تفنگ را  3- عينك را مي زنند و م

مي بينند و مي زنند.
4- در زمستان ما را گرم مي كند.

ــوزند و فرياد  ــروب هاي آن مي س 5- چون ميك
مي كشند

6- برايش صندلي مي گذاريم.
7- ميوز ...... ميوز.

8- چون خيلي خسته است.
9- وقتي هوا آفتابي باشد.

معما       ايستگاه ضرب المثل
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ماهى از سرگنده گردد نى زدم

داستان

ــيد از اينكه  ــن رس ــه زمي ــاش كه ب ــافر كوچولو پ مس
ديارالبشرى ديده نمى شد سخت هاج و واج ماند.

ــياره را عوضى گرفته  ــت از اين فكر كه شايد س تازه داش
ترسش بر مى داشت كه چنبره ى مهتابى رنگى رو ماسه ها 

جابه جا شد.
شهريار كوچولو همين جورى سالم كرد.

مار گفت: – سالم.
شهريار كوچولو پرسيد: – رو چه سياره اى پايين آمده ام؟

مار جواب داد: – رو زمين تو قاره ى آفريقا.
– عجب! پس رو زمين انسان به هم نمى رسد؟

ــى زندگى  ــت. تو كوير كس مار گفت: – اين جا كوير اس
نمى كند. زمين بسيار وسيع است.

شهريار كوچولو رو سنگى نشست و به آسمان نگاه كرد. 
گفت: – به خودم مى گويم ستاره ها واسه اين روشنند كه 
هركسى بتواند يك روز مال خودش را پيدا كند!.. اخترك 

مرا نگاه! درست باال سرمان است.. اما چه قدر دور است!
مار گفت: – قشنگ است. اين جا آمده اى چه كار؟

شهريار كوچولو گفت: – با يك گل بگومگويم شده.
مار گفت: – عجب!

و هر دوشان خاموش ماندند.
دست آخر شهريار كوچولو درآمد كه: – آدم ها كجاند؟ آدم 

تو كوير يك خرده احساس تنهايى مى كند.
مار گفت: – پيش آدم ها هم احساس تنهايى مى كنى.

ــر  ــهريار كوچولو مدت درازى تو نخ او رفت و آخر س ش
ــتى! مثل يك  ــت: – تو چه جانور بامزه اى هس به اش گف

انگشت، باريكى.
مار گفت: – عوضش از انگشت هر پادشاهى مقتدرترم.

شهريار كوچولو لبخندى زد و گفت: – نه چندان.. پا هم 
كه ندارى. حتا راه هم نمى تونى برى..

ــاى دورى ببرم كه با هيچ  – من مى تونم تو را به چنان ج
كشتى يى هم نتونى برى.

مار اين را گفت و دور قوزك پاى شهريار كوچولو پيچيد. 
عين يك خلخال طال. و باز درآمد كه: – هر كسى را لمس 
كنم به خاكى كه ازش درآمده بر مى گردانم اما تو پاكى و 

از يك سّياره ى ديگر آمده اى..
شهريار كوچولو جوابى بش نداد.

ــى كه به حالت  ــن زمين خارايى آن قدر ضعيف – تو رو اي
ــت خيلى هواى  ــد. روزى روزگارى اگر دل رحمم مى آي

اختركت را كرد بيا من كمكت كنم.. من مى توانم..
شهريار كوچولو گفت: – آره تا تهش را خواندم. اما راستى 

تو چرا همه ى حرف هايت را به صورت معما درمى آرى؟
مار گفت: – حّالل همه ى معماهام من.

و هر دوشان خاموش شدند.

بازى محلى اتل متل توتوله
ــال ) دور هم  ــرد س ــه ( معموال خ ــد بچ ــازى ، چن ــراى اين ب براى اج
ــان را جلو  آورده باز مى كنند و با كف دست  مى نشينند و دست هاى ش
ــتر  ــت كه بيش ــتاد بازى اس ــى از آنها اس ــى گذارند ، يك ــن م روى زمي
ــغول كردن كودكان را بر عهده  ــت كه وظيفه مش ــالى اس مواقع بزرگس

دارد .
ــر كلمه ،  ــعر مى كند و در اداى ه ــروع به خواندن متل يا ش ــتاد ، ش اس
ــت بازيكن ها را  ــت خود يكى از انگشتان دس ــت راس ــت دس با دو انگش
ــه متل يعنى  ــه اداى آخرين كلم ــى رود تا ب ــذارد و پيش م كنار مى گ
ــت ،  ــده اس ــه معناى تمام ش ــول ب ــى از كلمه قورت ــه نيم ــول» ك « ت

مى رسد .
ــت بازيكنى كه در اداى اين كلمه با دو انگشت خود  آخرين انگشت دس
گرفته است كنار مى گذارد ( به داخل دست تا مى شود)، باز از اول شروع 
مى كند تا زمانى كه همه انگشتان دست هاى بازيكنان از بازى كنار گذاشته 
شود ، آخرين نفرى كه انگشت يا انگشتان دست او بجا مانده و از بازى كنار 
ــط بقيه بچه ها هو  ــده بازنده به حساب مى آيد ، بازنده توس گذاشته نش

مى شود .

شما آدم با حوصله اى هستين ؟!

 در اين بازى بازيكنان به دوسته مساوى تقسيم شده وسپس روى زمين 
ــخص مى نمايند و يك گروه به قيد قرعه  دايره اى به شعاع مناسب مش
در درون دايره به حالت چهار دست وپا قرار مى گيرند وهر كدام كالهى 
ــتى بدون آنكه ضربه ى پاى تيم مقابل  به سردارند و دسته ى دوم بايس
ــند يكى از كاله ها را برداشته وبه سرعت به نقطه اى كه در  را خورده باش
فاصله ى دورتر از قبل مشخص شده برساند و در حين فرار صاحبان ُكاله 

(تيم درون دايره ) بايستى سعى كنند او را بگيرند.
همبازى هاى وى به او كمك كرده وممكن است ُكال دست به دست گردد 
ــيد يك امتياز واگر كاله را پيش از رسيدن به  تا به مقصد برسد واگر رس
ــتى در درون دايره قرار گيرد و بازى  محل بازس گرفتند تيم مقابل بايس

از نوشروع مى شود.

ِكالوِروان ( كاله پران – كاله وروانك )

شـازده كـوچـولـو  (قسمت پانزدهم)

ــت  ــخصى از پروردگار درخواس ش
ــت و جهنم را نشان  نمود به او بهش
ــت و او را وارد  دهد. خداوند پذيرف
اتاقى نمود كه مردم در اطراف يك 

ديگ بزرگ غذا نشسته بودند. 
ــد و در عذاب  ــنه و ناامي همه گرس

بودند. 
ــتند كه به  ــقى داش ــدام قاش هر ك
ديگ مى رسيد ولى دسته قاشق ها

بلندتر از بازوى آن ها بود، به طورى 
ــق را به  ــتند قاش ــى توانس ــه نم ك

دهان شان برسانند. 
ــتناك بود. آن گاه  عذاب آنها وحش
خداوند به او گفت اينك بهشت را به 
تو نشان مى دهم. او به اتاق ديگرى 

كه درست مانند اتاق اولى بود وارد 
ــى از مردم و  ــد. ديگ غذا، جمع ش

همان قاشق هاى دسته بلند.
ولى در آن جا همه شاد و سير بودند. 
آن مرد گفت: نمى فهمم چرا مردم 
در اين جا شادند در حالى كه شرايط 

با اتاق بغلى يكسان است؟ 
ــت:  ــرد و گف ــمى ك ــد تبس خداون
ــت، در اين جا آنها  خيلى ساده اس
ــه يكديگر را تغذيه  ياد گرفته اند ك

كنند. 
ــذا دهان  ــقش غ ــى با قاش هر كس
ــون ايمان  ــذارد، چ ديگرى مى گ
ــت غذا در دهانش دارد كسى هس

بگذارد.

ــه عالم  ــواب ديد ب ــردى خ روزى م
فرشتگان رفته است. در هنگام ورود، 
دسته بزرگى از فرشتگان را ديد كه 
مشغول باز كردن چيزهايى هستند 
ــن مى آيند. او جلو  كه با پيك از زمي
رفت و پرسيد: شما داريد چه كار مى 
كنيد؟ يكى از فرشته ها گفت: اين جا 

بخش دريافت است.
ــا و تقاضاهاى مردم  اين جا ما دعاه
ــم. مرد  ــدا را دريافت مى كني از خ
ــته  ــر رفت و دوباره دس كمى جلوت
ــتگان را ديد كه چيز  بزرگى از فرش
ــه پيك ها  ــته بندى و ب هايى را بس
ــما  ــى دهند. او پرسيد:ش تحويل م
ــد؟ ــى كني م ــه كار  ــد چ داري

ــت: اين جا  ــتگان گف ــى از فرش يك
ــت. ما چيزهايى  ــال اس بخش ارس
ــد براى آنها  كه مردم تقاضا كرده ان
ــتيم. مرد كمى جلوتر رفت  مى فرس
ــه بيكار  ــته تنهايى را ديد ك و فرش
نشسته. او پرسيد: چرا شما بيكاريد؟ 
ــته گفت: كار من اين است كه  فرش

تشكرهاى مردم را پس بگيرم. 
وقتى چيزهايى كه مردم نياز داشتند 
ــكر  ــيده، بايد خدا را ش به آن ها رس
كنند. ولى افراد معدودى اين كار را 
مى كنند. مرد پرسيد: مردم چگونه 

بايد خدا را شكر كنند؟ 
فرشته جواب داد: خيلى ساده، فقط 

كافيست بگويند خدايا شكر!

تشكر از خدا بهشت و جهنم 



ریيس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: اعضاي باندي كه 
اقدام به سرقت داخل خودروهای شرق اصفهان مي كردند 

دستگير و به 100 فقره سرقت اعتراف كردند.
س��رهنگ »س��تار خس��روي« اظهار ك��رد: در پ��ي وقوع 
چندی��ن فقره س��رقت داخل خ��ودرو در محدوده ش��رق 
شهر اصفهان و ش��كایت مالباختگان به پایگاه شرق پليس 
آگاهي اس��تان پرونده اي در این زمينه تشكيل و پيگيري 
آن در دس��تور كار كارآگاهان ق��رار گرفت.وي اف��زود: در 
این زمين��ه گش��ت هاي ویژه اي ب��ه صورت محس��وس و 

نامحسوس در سطح ش��هر فعال ش��دند و اقدامات خاص 
پليس��ي براي دس��تگيري س��ارقان انجام ش��د ت��ا اینكه 
 س��رانجام پس از یك هفت��ه كارآگاهان توانس��تند رد پاي

 سه نفر از سارقان س��ابقه دار را در این س��رقت ها به دست 
آورند.

ریيس پلي��س آگاهي اس��تان اصفه��ان تصریح ك��رد: با 
شناسایي هویت سارقان، ماموران با هماهنگي مقام قضائي 
در یك عمليات ویژه متهمان را دس��تگير و در بازرس��ي از 
مخفيگاه آنان تعداد قابل توجهي اموال مس��روقه را كشف 

كردند.خس��روی با اش��اره به كش��ف 150 حلقه زاپاس از 
 مخفيگاه س��ارقان از ش��هرونداني كه از آنان زاپاس خودرو

 به سرقت رفته خواست تا به منظور پيگيري پرونده خود به 
پایگاه شرق پليس آگاهي استان واقع در خيابان الله جنب 
پليس مبارزه با مواد مخ��در مراجعه كنند.وی با بيان اینكه 
متهمان در تحقيقات صورت گرفته به 100 فقره س��رقت 
اعتراف كردند، گفت: بيشتر این سرقت ها در نقاط خلوت و 
از خودروهاي فاقد تجهيزات ایمني صورت گرفته بنابراین 
پليس به دنبال شناسایي مالباختگان و تكميل پرونده است.
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خبر اخبار کوتاه

مردی كه به خاطر بدهكاری یك آشنا را به قتل رسانده بود دستگير شد.
س��رهنگ »داود كاظمی« ریيس پليس زرندیه اس��تان مركزی گفت: 
در مهر ماه س��ال جاری در پی تم��اس با مركز 110 مبنی بر گم ش��دن 
 مردی 55 ساله در س��طح این شهر، موضوع در دس��تور كار پليس قرار 

گرفت.
  وی ادام��ه داد: پ��س از تحقيق��ات ابتدای��ی پلي��س مش��خص ش��د

 مرد 55 س��اله در كار خرید و فروش خ��ودرو بوده و افراد بس��ياری به 
دليل خرید خودرو به وی بدهكار بوده ان��د.  فرمانده پليس زرندیه بيان 
داشت: پس از گذشت مدتی از روند بررسی های پليس، مردی به پليس 
 مراجعه كرد و اظهار داش��ت كه از باغ همس��ایه او بوی تعفن به مش��ام 

می رسد.
 این مقام پليسی ادامه داد: پس از این گزارش، پليس در بستر تحقيقات 
كاربردی دریافت كه صاحب باغ به مرد بدهكار بوده است، به همين دليل 
پس از دستور قضایی از باغ، بازرسی به عمل آمد كه سرانجام پليس موفق 

شد جسد یك مرد را در چاه فاضالب كشف كند.
سرهنگ كاظمی گفت: با توجه به اینكه جسد پيدا شده قابل شناسایی 
نبود با اس��تفاده از آزمایش های دی ان ای بستگان فرد گمشده، پليس 
دریافت كه جس��د كشف شده 55 س��اله و متعلق به همان تاجر خودرو 

است.
وی بي��ان داش��ت: ای��ن م��رد پ��س از دس��تگيری ب��ه ناچار ل��ب به 
 اعتراف گش��ود و انگيزه خ��ود از قتل را بده��ی مالی ب��ه قربانی عنوان

 داش��ت. فرمانده پليس زرندیه گفت: متهم در خصوص چگونگی وقوع 
حادثه به مأموران بيان داش��ت كه صبح روز حادثه پ��س از در گيری و 
مشاجره لفظی با قربانی، با آجر ضربه ای بر س��ر او وارد كرده و سپس او 
رابه داخل چاه فاضالب انداخته و برای جلوگيری از نفوذ بوی تعفن، روی 

جسد مقدار زیادی گالب ریخته است.

جس��د جوانی حدود 30 س��اله در حالی داخل یك دس��تگاه خودروی 
سرقتی كشف شد كه بررسی های پليس درباره چگونگی مرگ مشكوک 

وی ادامه دارد.
یكی از ش��هروندان در تماس با پليس 110 از م��رگ مردی داخل یك 
دستگاه سمند س��فيد رنگ خبر داد. به دنبال دریافت این خبر ماموران 
كالنتری مصلی برای بررسی موضوع به حاشيه خيابان سرخس عزیمت 

كردند.
 آنان با دیدن جس��د مردی كه روی صندلی س��مند قرار داشت صحنه 
حادثه را حفظ كردند و مراتب را به قاضی سيدجواد حسينی )قاضی ویژه 

قتل عمد( اطالع دادند. 
با حضور مقام قضایی در محل حادثه مشخص شد جسد مربوط به جوانی 
حدودا 30 ساله است كه از 48 س��اعت قبل داخل خودرو بود در حالی 
كه چادری را روی خودروی سمند س��فيدرنگ كشيده بود تا داخل آن 

دیده نشود.
  ادام��ه تحقيقات نش��ان داد: خودروی مذكور س��رقتی اس��ت و جوان

 مجهول الهویه احتماال به دليل مسموميت دارویی و یا مخدر جان خود 
را از دست داده است. 

به دستور »قاضی حسينی« جس��د وی برای تعيين علت دقيق مرگ به 
پزشكی قانونی منتقل شد و بررس��ی ها درباره چگونگی مرگ مشكوک 

وی ادامه یافت.

 یك پزش��ك كامبوجی ب��ه اتهام آل��وده ك��ردن بي��ش از 200 نفر به
 ویروس ایدز به 25 سال حبس محكوم شد.

بنابر اع��الم پلي��س كامب��وج متهم كه ب��ه ط��ور غيرقانون��ی فعاليت 
پزش��كی می ك��رده بي��ش از 200 نف��ر را از طری��ق اس��تفاده 
 مج��دد از س��وزن های آل��وده ب��ه وی��روس ای��دز مبت��ال ك��رده

 است.
 قربانيان این مرد 57 س��اله پس از آنكه مش��خص ش��د به ویروس ایدز 
آلوده ش��ده اند از او به اته��ام انتقال این وی��روس از طریق اس��تفاده از 
س��وزن های غي��ر بهداش��تی ش��كایت كردن��د و ب��ا بررس��ی های 
 انج��ام گرفت��ه ای��ن پزش��ك در دس��امبر س��ال گذش��ته دس��تگير 

شد.
 مقامات قضایی كامبوج در بررس��ی پرونده متهم و تایيد جرائم ارتكابی 
او را به 25 س��ال حبس و پرداخت 500 تا 3000 هزار دالر به هر یك از 

قربانيان محكوم كردند.

بوی تعفن جسد 
راز جنایت را فاش کرد

کشف جسد جوان 30 ساله 
در داخل سمند سرقتی

پزشک  متخلف 
200 نفر را به ایدز مبتال کرد

ابالغ وقت رسیدگی
9/245 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100351307810 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351300525 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940539 خواهان سید 
علیرضا جالل زاده هنجنی دادخواستی به طرفیت خوانده حسین ترابی به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 
9409980351300525 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/10/16 
و س��اعت 8:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 22375 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/246 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350508547 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500666 ش��ماره بایگانی شعبه: 940742 خواهان/شاکی 
محمد عباس��ی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده/متهم رض��ا صادقیان 
صادق آبادی به خواسته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
9409980350500666 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/10/16 و 
ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای 
رضا صادقیان صادق آبادی فرزند سعید و درخواست خواهان/ شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 21903 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/247 در خصوص پرونده  کالسه 940913 خواهان آقای محمد جمشیدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه س��فته و خسارات دادرسی و غیره به طرفیت 
آقای محمد ش��هابی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای مورخه 
94/10/16 س��اعت 9صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب  در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف 24217 مدیر دفتر ش��عبه هشتم مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/248 در خصوص پرونده  کالسه 94-798 خواهان آقای سید محمدعلی 
خیام نکوئی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای دیداررضایی پیری 
تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخه 94/10/16 ساعت 3/45 
عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید 

منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 24649 مدیر دفتر 

شعبه 39 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/249 در خصوص پرونده  کالسه 94-853 خواهان آقای اصغر کریمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای سید سعید فاطمی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/16 ساعت 15/30 عصر تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 24690 مدیر دفتر 

شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/253 در خصوص پرونده  کالسه 94-1078خواهان آقای مهرداد قنبری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای عباس موجودی تقدیم نموده 
است. وقت رس��یدگی برای مورخه 94/10/15 ساعت 11/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 24216 مدیر دفتر 

شعبه 8 مجتمع شماره 2  شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/258 در خصوص پرونده  کالسه 94-694 خواهان آقای مهدی نصری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای بنیامین کاظمی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 94/10/15 ساعت 4/30 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 24329 مدیر دفتر 

شعبه 25 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
9/259 در خص��وص پرونده  کالس��ه 94-1028 خواهان آقای محس��ن 
ناصری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای ش��یرزاد کوراوند 
تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخه 94/10/15 ساعت 9/30  
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 24341 مدیر دفتر 

شعبه 8 مجتمع شماره 2  شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/257 در خصوص پرونده  کالس��ه 94-1465 خواه��ان آقای رمضان 
صابری- مهری صابری دادخواس��تی مبنی بر تحریر ترکه مرحوم علی 

صابری به طرفیت آقای فاطمه صابری- احمدرضا صابری تقدیم نموده 
است. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخه 94/10/15 ساعت 
8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 24699 مدیر دفتر 

شعبه هفتم مجتمع شماره 2  شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/256 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100351307782 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351300764 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940798 خواه��ان 
علیرضا اسماعیلی مطلق دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم معصومه 
لطفی و صدیقه لطفی و زه��را بیگم لطفی و ش��هرداری منطقه 13 و رضا 
ایزدی به خواس��ته مطالبه خس��ارت دادرس��ی و رفع مزاحمت و اثبات 
مالکیت )مالی غیر منقول( تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 
9409980351300764 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/10/15 
و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
صدیقه و زهرا بیگم و معصومه همگی لطفی و درخواست خواهان/ شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 22371 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/250 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350508532 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500487 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940535 خواه��ان/

شاکی بانک مهر اقتصاد ش��عبه خرازی به نمایندگی آقای علیرضا زمانی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده/مته��م فرزانه امانی بن��ی و علی اصغر 
آقابابایی به خواس��ته مطالبه خس��ارت  تاخیر تادیه و مطالبه خس��ارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
9409980350500487 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/10/15 و 
ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فرزانه 
امانی بنی و درخواست خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 21901 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ

9/251 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100350107751 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350101199 شماره بایگانی شعبه: 931384 مشخصات ابالغ 
ش��ونده حقیقی: امیر حس��ین لطفی کچی فرزند مرادعلی مجهول المکان 
تاریخ حضور 1394/10/15 سه شنبه ساعت: 8:30 محل حضور: اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 

طبقه 3 اتاق شماره 333 علت حضور در خصوص دعوی غالمرضا کریم 
زاده به طرفیت شما مبنی بر فک پالک موتورسیکلت شماره انتظامی 619-

84536 در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف 
24763 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

احضار متهم
9/254 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100352703479 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364801256 شماره بایگانی ش��عبه: 940907 محاکم کیفری 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره در پرونده 
کالسه 9409980364801256 شکایت خانم زهرا احمدی برای عبدالخضر 
یوسفی به اتهام افتراء و توهین به اشخاص عادی و مزاحمت تلفنی و تهدید 
تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1394/10/15 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف24244 شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/252 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100351307809 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351300555 شماره بایگانی شعبه: 940568 خواهان بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
گلعلی علی پور مادر سرا و علیرضا ش��ریعتی و مهدی علی پور مادر سرا 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 9409980351300555 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/10/15 و ساعت 8:30 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 22374 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/255 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100352410246 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400555 شماره بایگانی شعبه: 940618 خواهان شرکت 
بانک انصار )سهامی عام( با نمایندگی آقای ابراهیمی )مدیر عامل( و آقای 
فروتن )قائم مقام( و آقای کربی مدیریت دادخواستی به طرفیت خواندگان 
زهرا غفارپور و احمدرضا فرهادی به خواسته مطالبه وجه چک و پرداخت 
حق الوکاله و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق 
شماره 352 ارجاع و به کالسه 9409980352400555 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/10/15 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده احمدرضا فرهادی و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 23636 شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ریيس پليس آگاهي استان اصفهان:

سارقان 100 فقره سرقت داخل خودروهای شرق اصفهان دستگیر شدند

زن جوان وقتی دید كه شوهرش با فرد مورد عالقه 
در دوران نوجوانی اش قرار مالقات گذاشته است به 

دادگاه خانواده رفت و درخواست طالق داد.
چندی پيش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده 
درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضی 

گفت: آقای قاض��ی چند روز 
پيش به طور اتفاقی ش��وهرم 
را در خياب��ان دی��دم ك��ه با 
ی��ك زن بود. ای��ن زن داخل 
خودروی شوهرم نشسته بود 
و داش��تند با هم می گفتند و 
می خندیدند. وقت��ی آنها را 
دیدم به شدت ش��وكه شدم. 
اصال باور نمی كردم ش��وهرم 
بخواهد به من خيانت كند و با 

زنی غریبه در ارتباط باشد.
وی افزود: آن شب به شوهرم موضوع را گفتم كه او 
به شدت خيانتش را انكار كرد و گفت كه این زن از 
همكاران سابقش بوده و اتفاقی او را در خيابان دیده 

است. ش��وهرم گفت كه تنها این زن را به مقصدش 
رسانده و دیگر هيچ خبری از او ندارد.

زن جوان ادامه داد: من كه حرف ش��وهرم را قبول 
نكرده بودم، خودم پيگير ماجرا ش��دم و در نهایت 
متوجه ش��دم كه ای��ن زن، عش��ق دوران نوجوانی 
شوهرم بوده است. وقتی موضوع را به شوهرم گفتم 
او این حرف را تایيد كرد و گفت كه با او قرار مالقات 
گذاشته تا با هم از گذشته ها صحبت كنند. با اینكه 
شوهرم گفت كه دیگر هيچ خبری از این زن ندارد، 
باز هم تصميم به طالق گرفتم چون دیگر به او هيچ 

اعتمادی ندارم.
بعد از صحب��ت های ای��ن زن قاضی ش��وهرش را 
 به دادگاه خان��واده احضار كرد تا پس از ش��نيدن

 صحبت های او در این باره تصميم گيری كند.

زن جوان در دادگاه؛
عشق دوران نوجوانی، برای مرد جوان دردسرساز شد



امام على عليه السالم :
هر كس خود رأى ش��د هالك مى شود و هر كس 

با افراد صاحب نظر مش��ورت كند در عقل آنان 

شريك مى شود.
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معرفی کتابترین ها

   

 

 م�واد الزم : ک��ره 3/4 پیمان��ه، تخ��م م��رغ س��ه ع��دد،آرد کام��ل )س��فید( 
 دو پیمان��ه، پ��ودر کاکائ��و )ش��یرین نش��ده( 3/4 پیمانه،ج��وش ش��یرین 
چایخ��وری، قاش��ق   3 پ��ودر4/ بکین��گ  چایخ��وری،  قاش��ق   ی��ک 

نمک نصف قاشق چایخوری،ش��کردو پیمانه، وانیل دو قاشق چایخوری،شیریک 
و نیم پیمانه.

ط�رز تهي�ه :تخم م��رغ و ک��ره را نی��م س��اعت در دم��ای ات��اق ق��رار دهید. 
در همین زمان، ک��ف قالب کیک را ب��ا روغن و قل��م مو چرب کنی��د. کف قالب 
یک ورق روغن��ی ق��رار دهی��د. آن را چرب کنی��د و کم��ی آرد بپاش��ید. قالب 
را کنار بگذاری��د. در یک کاس��ه متوس��ط، آرد، بیکینگ پودر، جوش ش��یرین، 
 پ��ودر کاکائ��و و نم��ک را ب��ا ه��م مخل��وط کنی��د و کن��ار بگذارید.ف��ر را ب��ا 
 دم��ای 350 درج��ه فارنهای��ت گ��رم کنی��د. در یک کاس��ه ب��زرگ، ک��ره را با 
همزن برقی ح��دود 30 ثانی��ه از درجه متوس��ط تا س��ریع هم بزنی��د. آرام آرام 
 ش��کر را اضافه کنی��د و با س��رعت کم، ه��م بزنی��د تا کام��ا با کره حل ش��ود. 
کناره های ظرف را تمی��ز کنید و دو دقیق��ه دیگر هم بزنید.تخم م��رغ ها را دانه 
به دانه اضاف��ه کنید و خوب هم بزنید. س��پس وانی��ل را اضافه کنی��د. مرحله به 
مرحله و یک در می��ان مخلوط آرد و ش��یر را اضاف��ه کنید و خوب ه��م بزنید تا 
 مواد یکدس��ت و نرم ش��وند. 20 ثانیه از س��رعت متوس��ط تا زی��اد آن را دوباره 
هم بزنید. م��واد را داخ��ل قالب آماده ش��ده بریزید و س��طح آن را ص��اف کنید. 
 کی��ک را ب��ه م��دت 40 دقیق��ه ب��رای قالب��ی ب��ه عم��ق 20 س��انتی مت��ر،
  35 دقیق��ه ب��رای قالبی ب��ه عم��ق 23 س��انتی مت��ر و 50 دقیقه ب��رای قالبی

 به عمق 25سانتی متر  در فر قرار دهید. یا می توانید برای اطمینان از پخت کیک 
یک قاشق چوبی وسط کیک فرو کنید و اگر خمیر به آن نچسبید، یعنی پخته است.

تقریب��ا پنجاه س��الی می ش��ود ک��ه خیاط ای��ن محل��ه اس��ت. جوانی که 
با س��رمایه اندک و فقط با ات��کا به هنر خ��ود راهی پایتخت می ش��ود و در 
م��دت کوتاهی ب��ه چنان ش��هرتی می رس��د که دول��ت مردان، مش��تری  
 کت وشلوارهای او می ش��وند. »محمود بصیرتی« خیاط کهنه کاری است که 
دیپلم هنرش را از فرانسه گرفته اس��ت و  آنقدر به تن سیاست مداران ایرانی 
 کت وش��لوار دوخته که حاال عاوه ب��ر اهالی محل، مقام��ات دولتی هم او را 

می شناسند.
تمام اعضای خانواده من خياط بودند

متول��د س��ال ۱323 در بروجرد اس��ت. در خان��واده آق��ای بصیرتی همه 
 خیاط هس��تند و او هم مثل بقیه اعضای خانواده وارد این حرفه می ش��ود. 
»پدر و عمو و پس��رخاله هایم همه خی��اط بودند. و من ه��م از همان بچگی 
در کنار درس خواندن، خیاطی هم می کردم. البته این عاقه ش��خصی من 
 بود و پدرم خیلی اج��ازه کار کردن نمی داد. االن من هم ب��ه فرزندانم اجازه

  وارد ش��دن ب��ه ای��ن کار را ن��دادم؛ اما م��ن برخاف پ��درم در ای��ن کار 
موفق بودم. البته همسر من خودش خیاط است و تمام لباس هایش را خودش 

می دوزد.« 
خیاطی را از ۱2س��الگی و در کنار پس��رخاله هایش آغاز می کند. کم کم که 
پیشرفت می کند، به هوای کار کردن راهی پایتخت می شود. اول از همه هم 
کارش را در خیابان الله زار و پیش آقای »حق ش��ناس« شروع می کند. چند 

سالی که می گذرد، تصمیم می گیرد مغازه خودش را باز کند.
 »موقعی که از شهرس��تان به تهران آمدم، هیچ کس باور نمی کرد بتوانم در 
کارم موفق شدم و حتی شاید مس��خره هم می کردند و فقط پدرم بود که از 

من حمایت می کرد.«
از اولی��ن روزه��ای کار در خیاب��ان بهار و اولین مش��تری ها ه��م می گوید: 
 »اولین مش��تری من آقای باالزاده یکی از کارمندان ش��رکت س��نگ مرمر 
بود. او از دوره ای که در الله زار بودم، مرا می شناخت. او رفت و بعد با خودش  
همکارانش را آورد. هر کسی یک بار به مغازه من می آمد، دفعه بعد با خودش 
چند مشتری دیگر می آورد. « و همین مشتری ها بزرگ ترین وسیله تبلیغاتی 

او می  شوند.
از هویدا تا وزیر امور خارجه

شهرت آقای خیاط خیلی زود می پیچد و به گوش مقامات دولتی هم می رسد. 
»قبل از من یک خیاطی دیگر بود که اصا در ایران معروف بود. در مدت چهار 
سال من نصف مشتری های او را به اینجا کشاندم و خیاطی من آنقدر شلوغ 
شد که ساعت شش عصر من در مغازه را می بس��تم. برادر من این زمان یک 
صندلی می آورد و جلوی در می نشست. اگر کسی برای پرو می آمد، راه می داد 
و به کسی که دنبال س��فارش لباس جدید بود، می گفت وقت نداریم. با این 
حال تا ساعت ده شب مشتری برای پرو لباس می آمد. کم کم اشخاص مشهور 
دولتی هم پای شان به اینجا باز شد. البته اکثرا حضوری به اینجا نمی آمدند و 

با ماشین مرا برای اندازه گیری ها و پرو می بردند.«
هرچند که این روزها خیلی از چهره های سیاسی از وزیر و وکیل تا نماینده 
و حتی برخی روس��ای س��ابق جمهور مش��تری آقای بصیرتی هستند ولی 
 او ترجیح می دهد که نامی از مش��تری ه��ای فعلی خود به زب��ان نیاورد تا 

حرف هایش حاشیه ساز نش��ود، اما ماجرای شروع خیاطی برای چهره های 
سیاس��ی را این طور تعریف می کند: »محمود گلسرخی  از اولین درباریونی 
بود که من برای او کت وشلوار دوختم. یک بار یک مهمانی بزرگ گرفت و مرا 
 هم دعوت کرد. من اول قبول نمی کردم اما به زور مرا س��وار ماشین کردند و 
بردند. در جم��ع گفت می خواهم لباس هایم را بپوش��م. ش��ما بگویید کدام 
بهتر است؟ اول لباسی که من برایش دوخته بودم را پوشید. بعد از آن لباس 
خیاطی ایتالیایی را هم پوش��ید. و گفت کدام بهتر است؟ همه گفتند لباس 
اولی بهتر اس��ت. بعد از این گفت پس چرا پول مان را ب��ه اجنبی بدهیم؟ از 
همان جا هویدا و دکتر اقبال و خیلی از سیاس��ت مداران دیگر مشتری من 

شدند.«
کت را باید به تن مشتری بدوزم

از فرق کت وش��لوارهای او با بقیه می پرس��م که می گوید: »درست است که 

این نوع کت مال کش��ور ما نیس��ت؛ اما هیچ جای دنیا س��وزن کاری ایرانی 
 را ندارد. االن خیلی از مش��تری های من در کش��ورهای اروپایی و آمریکایی

 هس��تند. یعنی ایرانی هایی هستند که همیش��ه من کت و شلوارهای شان 
 را می دوختم و ح��اال هم که خارج از کش��ور هس��تند، هنوز مش��تری من

 باقی مانده اند.« با سری دوزی هم مخالف است و باید خودش کت را به قامت 
مشتری هایش بدوزد و تمام کت ها را تک می دوزد. »من اصا سری دوزی را 
قبول ندارم و حتما باید خودم اندازه ه��ا را بگیرم و برش بدهم.  اصا خیاطی 

آب دستی دارد. ده نفر خیاط هم کنار هم بنشینند، عین هم کار نمی کنند.
  خیاطی ی��ک هنر اس��ت و هر چه بیش��تر زحمت بکش��ی نتیج��ه آن هم 

بهتر می شود و از نظر من این سری دوزی ها بزن دررو است!«
 حتما خودش بای��د اندازه ه��ا را بگیرد و ان��دازه گیری هیچ ک��س را قبول

 ندارد. نظر مشتری ها برایش مهم اس��ت؛ اما به آنها در انتخاب مدل و رنگ 

مناسب کمک زیادی می کند. 
 »در ۹0درص��د مواق��ع اول خ��ودم ب��ه مش��تری ها مش��اوره می ده��م. 
دوس��ت داش��ت قبول کند. البته اجباری نیس��ت. مثا اگر چاق باش��د، به 
او رنگ روش��ن نمی دهم؛ چون او را چاق تر نش��ان می دهد. ب��رای قد کوتاه 
 راه  راه پیش��نهاد می دهم. اگر جوان باش��د، رنگ ها و مدل های ب��ه روز به او

 می دهیم.«
 ب��ه اینجا که می رس��د، از او س��وال می کن��م جوان ها هم از کارهای ش��ما 
 استقبال می کنند که می گوید: »اصا نصف کارهای من کت و شلوار دامادی

 است! «
کت و شلوار تمام فاميل را من مى دوزم

آق��ای بصیرتی دو پس��ر و ی��ک دخت��ر دارد و لب��اس دامادی هر دو پس��ر 
را خ��ودش دوخته اس��ت. »من نه تنه��ا برای پس��رهایم ک��ه کل فامیل و 
اقوام هم ب��رای دوختن کت پی��ش من می آین��د. من برای کس��انی لباس 
دام��ادی دوخت��م ک��ه االن ب��رای پس��رهای ش��ان کت وش��لوار دامادی 
م��ی دوزم.« در آخر هم گای��ه ای می کن��د از وضعیت ای��ن روزهای لباس 
کش��ور: »مدل ش��لوارها و لب��اس های ت��وی ب��ازار اصا خوب نیس��تند. 
 مدل های��ی ک��ه اگر قب��ا م��ا می پوش��یدیم، مای��ه آبروری��زی خانواده ها
  بودیم. عاوه بر این خیلی از این لباس ها اصا اس��تاندارد نیس��تند و مثا

 فاق مناسبی ندارند و به بدن ضرر می رساند.«
از فرانسه به من گفتند بيا؛ نرفتم!

با تمام اقبالی که به خیاطی بصیرتی می ش��ود، با فراز و نش��یب های زیادی 
هم روبه رو بوده اس��ت: »بعد از انق��اب در دوره ای خیاطی من آتش گرفت 
و همه چیز س��وخت. نمی دانم خبر چگونه درز کرده بود که از فرانسه با من 
تماس گرفتند و گفتند بلند ش��و بیا اینجا به تو هم جواز کار کردن می دهیم 
هم درآمد خیلی خوب. اما من قبول نکردم چون واقعا ایران را دوس��ت دارم 
و دلم نمی خواهد کشورم را ترک کنم. حتی وقتی از محله ای به محله دیگر 
می رویم مدام ناراحت و دلتنگ می شوم چه برسد به اینکه بخواهم کا کشور 

را ترک کنم.«
از مردم عامی و مقامات به یک اندازه اجرت می گی��رد و با اینکه از نظر مالی 
برای او این مش��تری ها فرقی ندارن��د؛ اما در جاهایی هم این مش��تری ها به 
کمک او آمده ان��د.»در تمام ایران خیلی ها مرا می شناس��ند. یک بار نزدیک 
عید بود و من و همس��رم به به مش��هد رفته بودیم. چون وقت م��ن در ایام 
خیلی کم اس��ت، باید خیلی سریع می رفتم و برمی گش��تم. موقع برگشت 
 پرواز ما کنسل شد. من هم به خیلی ها قول داده بودم که کار آن هارا تا عید

 تم��ام کن��م. مجبور ب��ودم با قط��ار برگردی��م. همس��رم به م��ن می گفت 
بلیت قطار به ای��ن راحتی ها پیدا نمی ش��ود. من رفتم راه آهن و پرس��یدم 
ریی��س راه آهن اینجا کیه؟وقتی اس��م ریی��س راه آه��ن را گفتند؛ متوجه 
 شدم یکی از مشتری های خودم اس��ت. من هم گفتم لطفا بگویید بصیرتی

آمده است. 
 ریی��س هم ب��ا وج��ود اینک��ه جلس��ه داش��ت از م��ن اس��تقبال ک��رد و 
 همانجا بلی��ت قطار فرداصب��ح را به م��ن داد. حتی پول آن را هم حس��اب 

نکرد.«

ب�زرگ ت�ری�ن اس�تخ�ر ج�ه�ان در مرت�ف�ع تری�ن نق�طه 
س�ن�گاپور:اگر ت��رس از ارتف��اع دارید فکر ش��نا در این اس��تخر را 
 از س��ر بیرون کنید. این اس��تخر ک��ه »بی نهای��ت« ن��ام دارد بر روی 

سقف SkyPark که دهانه سه هتل مجلل است واقع شده و در نوع خود 
یکی از بزرگ ترین استخرها در جهان است. 

 مجتم��ع تفریح��ی Marina Bay Sands Hotel در س��نگاپور 
قرار دارد. این مجموعه ش��امل ی��ک هتل لوکس،  مرک��ز خرید، موزه 
هنر و علوم، ۶ رس��توران ب��ا سرآش��پزهای معروف جهان��ی، دو غرفه 
نمایشگاه ش��ناور، دو س��الن تئاتر، سینما و یک پارک ش��نی به همراه 
استخر در ارتفاع 200 متری زمین می باش��د که بدین وسیله سه برج 
5۷ طبقه ای هتل توس��ط پارک آس��مانی به یکدیگر متصل شده اند. 
این پارک آس��مانی 340 متر طول دارد و ظرفی��ت 3۹00 نفر را دارد. 
ارتفاع این پارک از زمین ۱۹۱ متر اس��ت و 250 ن��وع مختلف درخت 
 و ۶50 نوع گیاه در آن قرار دارد. مس��احت این پارک برابر با مس��احت 
 س��ه زمین فوتبال اس��ت و اس��تخری به ط��ول ۱52 مت��ر را در خود 

جای داده است.
دیواره های این اس��تخر به گونه ای طراحی شده اند که گویا در آسمان 
شنا می کنید. این استخر لبه ندارد و دور تا دور آن حوضچه قرار دارد که 
آب استخر در آن سر ریز می شود. با اینکه به نظر می رسد که آب استخر 
از لبه های آن به پایین می ریزد اما در واقع این آب به داخل محفظه ای 

می ریزد که بعد از آن دوباره به داخل استخر پمپاژ می شود. 
 این اس��تخر س��ه برابر اندازه ی یک استخر استاندارد اس��ت و بنابراین

بزرگ ترین اس��تخر روبازی اس��ت که در ارتفاع 200 متری از س��طح 
زمین ساخته شده. جالب است بدانید ورودی این پارک برای مسافران 
و توریست ها مجانی اس��ت اما برای ساکنان س��نگاپور ۷0 دالر است. 
 هزینه ساخت این مجتمع ۸ میلیارد دالر )به همراه قیمت زمین( بوده و 

سرمایه گذار اصلی آن، شرکت Las Vegas Sands آمریکاست.

 کت��اب »درآم��دی ب��ر تاری��خ ن��گاری ایران��ی اس��امی« نوش��ته ی
 »س��ید ابوالفض��ل رض��وی« را پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه اس��امي چاپ و 
 روان��ه ی بازار کت��اب کرد.ای��ن پژوهش، نتیجه ت��اش علمي محق��ق ارجمند، 
 س��ید ابوالفضل رضوی اس��ت که در گروه تاری��خ و تمدن پژوهش��کده فرهنگ و 
مطالعات اجتماعی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اس��امی، سامان یافته است.این 
تحقیق شامل دو بخش است که هر بخش ش��امل فصول متعددی است. فهرست 

بخش ها و فصول کتاب، به شرح زیر است:
بخش اول با ن��ام» تاریخ نگاری و جایگاه آن در اس��ام« که مش��تمل بر دو فصل 
 اس��ت که عبارت اند از:فصل اول: »ماحظه هایی درباره تاری��خ و تاریخ نگاری« و

فصل دوم: »بینش و روش در تاریخ نگاری اسامی«
و دومین بخش از کتاب با عنوان : »جایگاه تاریخ نگارانه مورخان ایرانی« متشکل از 

چهار فصل به شرح زیر است:
فصل اول: »جایگاه تاریخ نگارانه یعقوبی«

فصل دوم: »جایگاه تاریخ نگارانه مقدسی«
فصل سوم: »جایگاه تاریخ نگارانه گردیزی«

فصل چهارم: »جایگاه تاریخ نگارانه ابن فندق«
در بخشی از مقدمه ی کتاب حاضر می خوانیم :

 مطالب بخ��ش اول در قال��ب دو فصل ب��ا عناوی��ن: »ماحظاتی درب��اره تاریخ و 
 تاری��خ  ن��گاری«؛ در راس��تای ط��رح مفاهی��م و مبان��ی نظ��ری موثر ب��ر فهم 
تاریخ  نگاری اسامی، و »بینش و روش در تاریخ نگاری اسامی«؛ در راستای طرح 
اهمیت و جایگاه تاریخ نگاری اس��امی در وجوه س��لبی و ایجابی در حد بضاعت 
 نگارنده  پردازش ش��ده اس��ت. این مطالب با این انگیزه طرح شده است که ضمن 
مفهوم پ��ردازی و ط��رح مباحث نظ��ری موض��وع و در حکم پی��ش  درآمدی بر 
مباحث بخ��ش دوم، مروری کلی بر س��یر تح��ول تاریخ نگاری داش��ته باش��د. 

بخش دوم که بیش��ترین مطالب نوش��تار حاضر را در برمی گی��رد، جایگاه تاریخ 
 نگارانه چه��ار مورخ��ی که در قرون س��وم تا شش��م هج��ری می زیس��ته اند را 

مورد بررسی قرار می دهد. 

کيک شکالتى کالسيک

درآمدی بر تاریخ نگاری ایرانى اسالمى بزرگ ت�رین استخ�ر ج�هان

خانه داری

  اگر می خواهید کمدهای تان همیش��ه مرتب و منظم باش��د و ب��رای پیدا کردن
 لباس های تان مشکلی نداشته باشید، با ما همراه شوید.
لباس های ضروری که هر کسى باید داشته باشد

باید بدانید که داشتن مجموعه ای متش��کل از چند لباس برای هر کسی ضروری 
است .چند تکه لباس است که پایه و اس��اس یک کمد لباس خوب می باشد و هر 
کسی همیشه باید این دسته از لباس ها را داشته باشد :  یک پیراهن سفید ساده،  
یک ژاکت ، شلوار جینی به رنگ تیره ، شلوار ش��یکی برای مهمانی ها، یک دست 
لباس برای کار یا بازی ، یک لباس برای آشپزی ، چند کفش که یکی برای کار و یکی 

برای مهمانی و ... باشد. 
استفاده از یک لباس به طرق مختلف

راحت تر و آس��ان تر از آنچه به نظر می رس��د می توانید از یک لباس شیک بارها 
استفاده کنید.

 یک پیراهن ساده به رنگ س��یاه را می توان به صورت های مختلفی استفاده کرد 
طوری که هر بار به نحوی جدید از آن استفاده می کنید که انگار برای اولین بار آن را 
پوشیده اید مثا هر بار با یک کفش و کیف رنگی و.... به این ترتیب به جای اینکه چند 
عدد پیراهن ساده و مشکی داشته باشید و کمد خود را الکی شلوغ کنید بهتر است 

فقط یک عدد لباس ساده مشکی داشته باشید و بارها آن را بپوشید.
طبقه بندی دیگر وسایل

وسایل دیگر مانند طا و جواهرات یا روس��ری ها یا کمربند ها و ... اگر به درستی 

س��ر جای اصلی خود قرار نگیرند باعث درهم برهمی و نامرتبی خواهند ش��د. به 
 این ترتیب باید از جعبه ها و قفس��ه هایی مخصوص برای گذاش��تن این وس��ایل

 استفاده کرد. 

چگونه کمدهای مرتبى داشته باشيد )2(

چه کسی لباس سیاستمداران ایرانی را 
می دوزد؟
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