
2

آگـهی برگزاری مـناقصـه عمـومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

محل تامین موضوع مناقصه   شماره  مناقصه
 مبلغ تضمین برآورد)ریال(اعتبار

) ریال (

5/940/000/000248/000/000جاریعملیات نظارت کارگاهی نصب انشعابات در مناطق شش گانه اصفهان94-3-305

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/9/28 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1394/9/29 

                                                                                                                              www.abfaesfahan.ir   دریافت اسناد: سایت  اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

   www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

  شماره تلفن  گویا: 5-  36680030-031                                                                                                                                                                                      نام روزنامه : زایندرود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تاریخ انتشار :94/09/17                                                                                         

نوبت دوم

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

13 9 12

مهم نیست در آسیا 
با چه تیم هایی 
هم گروه شویم

پزشک و پرستار 
بیمارستان خمینی شهر 

از کار معلق شدند

عملکرد نهادهای شورای 
فرهنگ عمومی اصفهان 

جزیره ای است
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در حالی که وزیر صنایع در اکپس��و میالن همکاری 
خودرو س��ازان ایرانی با فیات را به دلیل همکاری با 

کرایسلر آمریکا بعید دانسته بود...

نائب رییس اتحادی��ه باغداران گف��ت: در حال حاضر 
قیمت محصوالت صیف��ی اعم از خی��ار و گوجه گران 
نیس��ت، اما می توان گفت که نس��بت به زمستان سال 
 گذش��ته تا حدودی قیمت ها نوس��ان داش��ته اس��ت. 
اگرچه ورود یک باره میوه های پایی��زی به مغازه های 
 س��طح ش��هر، برای طرفداران ب��ه ظاهر پ��رو پا قرص 
میوه های رنگارنگ خوشایند است اما تداخل و افزایش 
 تولید میوه نس��بت به س��ال گذش��ته رکود سنگینی 
 را ب��ر ب��ازار حاک��م ک��رده اس��ت.بدیهی اس��ت در 
روزهای��ی ک��ه کش��اورزان چش��م انتظ��ار دریاف��ت 
 دس��ترنج یکس��اله خود هس��تند،کاهش قدرت خرید 
 م��ردم در مقابل خری��د محص��والت قد عل��م کرده و 
نب��ود تقاض��ا کش��اورزان را در تنگن��ا و مضیقه های 
 فراوان قرار داده اس��ت.همچنین درس��ت در ایامی که 
ب��ازار رک��ود س��نگینی را تجرب��ه م��ی کن��د کمبود 
 برخ��ی محص��والت صیف��ی اع��م از خی��ار و گوج��ه 

پا به عرصه میدان...

 ریی��س اداره ام��ور آزمایش��گاه های حفاظ��ت 
 محیط زیس��ت اس��تان اصفه��ان گف��ت: میانگین 

شاخص کیفی هوای کالن شهر اصفهان ...

 ریی��س مرک��ز مدیری��ت بیم��اری ه��ای واگی��ر 
وزیر بهداشت، شستشوی دس��ت ها با آب و صابون 

برای پیشگیری از ابتال به بیماری آنفلوانزا را ...

عالقه مندان تحصیل در رشته علوم انسانی یا آنهایی 
که برای فرار از رشته های ریاضی و تجربی و کاردانش 

قصد پناه آوردن به رشته انسانی را دارند...

آیا فیات 
به ایران می آید؟

دست خالی کشاورز، 
جیب پر پول دالل

بادها به داد هوای 
اصفهان رسید 

شیوع آنفلوانزا 
در پیش است

ممنوع شدن ثبت نام 
علوم انسانی ها 

در مدارس غیر»فرهنگ«

توجه به مقوله های زیست محیطی ، 
از ضروریات مهم استان و کشور

اس��تاندار اصفهان گفت: جهش اقتصادی همراه با توجه به 
مقوله های زیس��ت محیطی به عنوان یکی از ضرورت های 

مهم استان و کشور است.دکتر رسول زرگرپور...
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رییس جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد:

دانشجویان نقد را از دولت و رییس جمهور شروع کنند

مدیر آب منطقه ای اصفهان؛

زنده رود ماندنی شد



ــريف حاضرشد وبعد از  ــم روز دانشجو دردانشگاه صنعتى ش رييس جمهوردرمراس
ــجويان به ايراد سخن پرداخت بخشى ازاين  شنيدن صحبت هاى تنى چند از دانش

سخنرانى كه درپايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى آمده به اين شرح است: 
ــتر از كودتاى 28 مرداد نگذاشته بود اما  ــياهى بود چند ماه بيش دوران تاريك و س
ــتادند و باالخره راهى را براى جوانان  ــه قهرمان در برابر لوله هاى تفنگ ايس آن س
ــال 57 يعنى روز استقالل ، آزادى و  ــيم كردند كه در نهايت به 22 بهمن س ما ترس

جمهورى اسالمى منتهى شد.
ــهيدان درود ــى مى داريم و هم به آن ش ــم اين روز را گرام رئيس جمهور افزود: ه
 مى فرستيم و هم به همه شهيدان انقالب اسالمى ، شهداى دانشجو و استاد و دانش 
آموز و دانشجويان شهيدى كه در دوران دفاع مقدس از عزت و استقالل كشور دفاع 
ــتوار و زبان منتقدانه براى  كردند و به همه دانشجويان عزيزى كه امروز با قامت اس

دفاع از كشور ايستادگى مى كنند.
ــجويان گفت: 16 آذر سال هاى پيش هم موفق  دكترحسن روحانى خطاب به دانش
بودم تا در يكى از دانشگاه ها به حضور دانشجويان و اساتيد برسم و سخنان و نقدهاى 
آنها را بشنوم و امسال خوشحالم در دانشگاه پرآوازه شريف حضور دارم. آقاى روحانى 
افزود: بهترين جايى كه بايد قدرت نقد شود دانشگاه است كه چنانچه قدرت در هر 

كشورى مورد انتقاد و سوال قرار نگيرد به انحراف و استبداد كشيده مى شود.
هيچ كس نبايد خود را از سؤال ملت مستثنا بداند

ــتثنا از سوال ملت بداند و همه بايد  رييس جمهور گفت: هيچ كس نبايد خود را مس
به سوال مردم و پاسخگويى در برابر سوال مردم افتخار كنند كه افتخار مى كنند.

ــريف افزود: همه مسووالن  آقاى روحانى در ادامه سخنانش در دانشگاه صنعتى ش
كشور مستقيم يا غيرمستقيم افتخار دارند كه منتخب ملت بزرگ هستند و از طريق 
ــالمى ايران  ــند قدرت تكيه زده اند وهيچ مقامى در جمهورى اس آراء مردم به مس
نداريم كه مقام انتخابى نباشد و اين تهمت است كه برخى مى گويند در ايران مقامات 

يا انتخابى هستند يا انتصابى.
آقاى روحانى افزود: همه يا مستقيم و يا غيرمستقيم با آراء ملت انتخاب مى شوند. 
ــوولى خود را نبايد از سوال مردم  رييس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه هيچ مس
ــوال مى آيد و همه بايد مورد سوال قرار  ــووليت از كلمه س مستثنا بداند؛ گفت: مس
گيرند. آقاى روحانى افزود: البته نقد برخى قوا و برخى نهادها كمى سخت و مشكل 

است و فعال  از دولت و رييس جمهور شروع كنيد.
رييس جمهور در ادامه در واكنش به شعار (روحانى - روحانى - حمايتت مى كنيم و 
روحانى دوستت داريم) خطاب به دانشجويان حاضر در مراسم گفت: از الطاف شما 
ــرفتى كرده است فقط در سايه  متشكرم و دولت يازدهم اگر چيزى دارد و اگر پيش

حمايت مردم به ويژه جوانان و دانشجويان بوده است.
ــد بلكه در همه امور به ويژه  رييس جمهور گفت: در انتقاد و تعريف نبايد افراط باش

تعريف و انتقاد بايد اعتدال و ميانه روى وجود داشته باشد.
وى گفت: ما هيچ كدام معصوم و بى خطا نيستيم اما در عين حال تالش مان بر اين 

است كه گام هايى به نفع مردم برداريم.
ــد، در بحث  ــردم به صحنه آمدن ــق بوديم كه م ــزود: آنجايى موف آقاى روحانى اف
ــديم كه مردم به صحنه آمدند، مردم در انتخابات سال 92  هسته اى وقتى موفق ش
مساله هسته اى را به بحث گذاشتند و اين آغاز پيروزى ملت بود زيرا با بحث هسته 
اى در انتخابات 92 آثار تحريم و راه حل مساله بررسى شد از اين رو مردم در انتخابات 

92 به بحث هسته اى هم رأى دادند.
وى گفت: از آنجا كه مردم به صحنه آمدند و مساله را مورد بحث قرار دادند، راه را براى 

اينكه بتوانيم راهى براى حل و فصل اين مسئله پيدا كنيم باز كردند.
رييس جمهور افزود: از چه راهى مى توانستيم فشار را از روى دوش مردم برداريم؟

ــال  گذشته در ارتقاء توان دفاعى  رييس جمهور گفت: كارى كه اين دولت در دو س
و توليد سالح هاى راهبردى انجام داده به اندازه 10 سال قبل از آن است. وى گفت: 

ــور را  ــكالت كش ــتيم و بر توان ملى تاكيد و مش اينكه ما در برابر ديگران بايد بايس
حتى المقدور با امكانات داخلى رفع كنيم كامًال حرف درستى است. رييس جمهور 
ــت كه با دنيا حرف نزنيم يا اگر مشكلى با دنيا  افزود: اما آيا معنى اين حرف اين اس

داريم تا مرز جنگ پيش برويم.
آقاى روحانى گفت: فرض كنيد در چنين جنگى حتى در برابر همه دنيا پيروز شويم 
، كارى به اين ندارم ؛ اگر روزى هم ، توطئه اى عليه كشورمان شود ولو جهانى باشد 

مى ايستيم و پيروز مى شويم اما آيا جنگ نبايد آخرين راه حل باشد؟
وى گفت : برخى فكر مى كنند دولت يازدهم دولت لبخند ، منطق ، مذاكره و گفتگو 
ــالح و توان دفاعى كمتر است درحالى كه اين دولت در  در دنياست اما در ساخت س
ــالح هاى راهبردى انجام داده به اندازه ده سال قبل  دو سال، كارى كه در توليد س

بوده است.
ما فضاى امن مى خواهيم نه فضاى امنيتى

ــت كه بنيه  ــم معنايش اين نيس ــره مى كني ــت: اينكه ما مذاك رييس جمهور گف
دفاعى مان را قوى نكنيم و يا هيچ وقت نبايد به فكر جنگ باشيم.

آقاى روحانى در ادامه سخنان خود افزود: ما هميشه بايد آماده باشيم و اتفاقا جنگ 
وقتى رخ نمى دهد كه ما آمادگيمان كامل و 100 درصد باشد واال اگر آماده نباشيم 

جنگ رخ مى دهد و جنگ به ما تحميل مى شود.
وى گفت: ما بايد توانمند و قدرتمند باشيم و همزمان باپيروزى در مذاكرات برجام 

ما مهم ترين موشك مان را آزمايش كرديم.

ــه 45 درصد بود امروز اين ميزان در  وى افزود: در آغاز اين دولت تورم نقطه به نقط
حال تك رقمى شدن است كه البته در روستا ها تك رقمى شده است يعنى 36 واحد 

درصد در دو سال كاهش تورم داده ايم .
ْآقاى روحانى گفت: شاخص ها معيار ما است تمام بحث ها كه مى شود و رقابت هايى 
ــمش است كارى نداريم اما بايد  بين اين جناح و آن جناح راست و چپ و هر چه اس
بدانيم كه براى چه رقابت مى كنيم و نتيجه اش بايد چه باشد نتيجه نهايى اينها بايد 
ــود اين جناح روى كار بيايد تورم 45  شاخص ها عوض شود اگر شاخص عوض نش
باشد بعدى بيايد 47 درصد شود و همين طور بعد از آن 49 شود اين مفهومى ندارد.

ــه بحث ها براى  ــات اين جناح آن جناح هم رييس جمهور افزود:رقابت ها، انتخاب
ــاخص هاى اجتماعى، فرهنگى  اين است كه نه تنها شاخص هاى اقتصادى بلكه ش
ــنجى هاى ما عين 92 باشد پس ما  عوض شود اگر اعتماد عمومى امسال در نظر س

پيشرفتى نكرده ايم .
ــد اعتماد مردم نسبت به  وى گفت: اگر اعتماد مردم به دولت در حال افزايش نباش
ــرمايه اجتماعى ما باال نرود چه فايده دارد اين  همدگير در حال افزايش نباشد و س

جناح حاكم باشد يا آن جناح.
ــگاه ما تغيير نكند اين دولت  ْآقاى روحانى گفت:معيار ما شاخص ها است اگر دانش
باشد يا آن دولت. رئيس جمهور افزود: البته نظر من اين است شايد اشتباه كنم آنچه 
ــت و خودم هم اين را حس مى كنم كه فضاى دانشگاه  به من گفته مى شود اين اس
سال 94 نسبت به 92 زمين تا آسمان فرق كرده است. وى گفت: ممكن است هنوز 

ــى خواهيم نه  ــندم ما فضاى امن م ــد البته من اين را نمى پس هم فضا امنيتى باش
امنيتى. اقاى روحانى افزود: من از شما مى پرسم سال 90 ،  91، 92 شما براى 16آذر 
ــيد؟  االن سال 93 و 94 همه دنبال  به اين راحتى مى توانستيد اجتماع داشته باش

16 آذر هستند .
ــى جرات نمى كرد بگويد جنبش دانشجويى از اين كلمه  وى گفت: زمانى بود كس

مى ترسيدند .
دانشگاه بايد نقاد باشد؛ انتقاد دلسوزانه كار دانشجوست

ــگاه ها گفت: زمانى بود كه در دانشگاه  رييس جمهور با اشاره به تغيير فضاى دانش
ــت و از اين كلمه مى  ــجويى را نداش ــتفاده از كلمه جنبش دانش ــى جرأت اس كس

ترسيدند.
آقاى روحانى افزود: با شاخص هايى كه وجود دارد اگر دانشگاه سال 94 با سال 91 
فرقى نكرده باشد حتما ما محكوم هستيم، اما اين فضا تغيير كرده است، البته ممكن 
ــد و برخى از نقدهايى كه دانشجويان كردند درست  است مسائلى وجود داشته باش

است زيرا ما هنوز به نقطه مطلوب نرسيده ايم و راه زيادى در پيش داريم.
وى گفت: به شما اطمينان مى دهم مسير دولت يازدهم در دانشگاه ها، دانشجويان 

و وزارت علوم تغييرى نكرده است و از نيلى منفرد تا فرهادى، اين مسير ادامه دارد.
ــد اقتصادى مثبت 3 درصد شد و اين كار  رييس جمهور افزود: در سال 93 نيز رش
ــختى پيش رو داريم و  ــت. آقاى روحانى گفت: هرچند امسال شرايط س بزرگى اس
ــد اقتصادى به ميزان پايين ترى از سال گذشته برسيم اما  ممكن است به لحاظ رش

اين رشد تا پايان سال مثبت خواهد بود.
ــوراى عالى انقالب فرهنگى همه تالش ما آن است كه اين شورا به  وى افزود: در ش
مسائل سياست گذارى بپردازد و امور اجرايى به خود دانشگاه ها واگذار شود و آزادى 

دانشگاه براى ما مهم است.
نظرم درباره شوراى نگهبان نظر قانون اساسى است

ــت مجلس شوراى اسالمى چگونه باشد  رييس جمهور با بيان اينكه خيلى مهم اس
گفت: نظر من درباره شوراى نگهبان همان نظر قانون اساسى است .

ــجويان در دانشگاه  آقاى روحانى در بخش پايانى صحبت هاى خود در جمع دانش
ــرايط بعد از برجام و تحول اقتصادى و شرايط تعامل  صنعتى شريف افزود: ما در ش

با دنيا هستيم.
وى گفت: بايد دانشگاه از اين فرصت به وجود آمده براى تعامل با دانشگاه هاى ديگر 
كشورها در زمينه هاى علمى استفاده كند و بايد شرايط دانشگاه ها را از لحاظ وسايل 

مرتبط با آموزش و پژوهش مهيا كنيم.
وى افزود: بايد در فضايى كه به وجود آمده است ؛ دانشگاه ها در زمينه هاى اقتصادى، 

صنعتى و فناورى حضور پيدا كنند.
رييس جمهور با اشاره به در پيش بودن انتخابات اسفندماه مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در شرايطى كه به سمت انتخابات پيش مى رويم بايد دانشگاه ها حضور فعال 

داشته باشند؛ خيلى مهم است كه مجلس ما چگونه باشد.
ــد؛ آنچه  روحانى افزود: از نظر دولت اين جناح و آن جناح ، هر كدام مى خواهد باش
مهم است اين است كه افرادى كه به منافع ملى فكر مى كنند و دلسوز مردم هستند 
به مجلس راه يابند و خالصه اينكه همه ما تالش كنيم حماسه سال 92 را در سال 94 
تكرار كنيم و بتوانيم با يك مجلس همراه شويم كه توانمندتر و قدرتمندتر هستند. 
وى گفت: همه از جمله وزارت كشور و شوراى نگهبان بايد براى برگزارى انتخاباتى 

خوب و پرشور تالش كنند و بايد كارى كنيم كه همه اميدوار باشند.
همه توان دولت براى رفع نيازمندى هاى دانشگاه ها 

ــگاه صنعتى شريف، 16 آذر را روز تكريم  رييس جمهور در جمع هيات امناى دانش
دانشگاه، استادان و دانشجويان خواند و تاكيد كرد : دولت يازدهم تمام توان خود را 
ــگاه ها و از جمله دانشگاه  براى رفع نيازمندى ها و كمك همه جانبه به ارتقاى دانش

شريف بكار خواهد گرفت.
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درمراسم رسمى روز دانشجو كه ديروزدردانشگاه صعنتى شريف با 
ــد تعداى از دانشجويان منتقد دولت  حضور رييس جمهوربرگزارش
تدبيرواميد درحالى كه دهان هاى خود را با كاغذ وچسب به صورت 
ــيج دانشجويى كه  ــته بودند حاضرشدند. نماينده بس ضربدرى بس
جزو دانشجويان سخنران قبل از صحبت هاى رييس جمهور بود در 
پايان صحبت هاى انتقادى خود گفت : ضمن خير مقدم مجدد، به 
ــجويان هم ناراحتى خودمون رو از حضور  نمايندگى از همين دانش
امنيتى جناب عالى در دانشگاه اعالم مى كنيم. ديدار فرمايشى بود 
ــه كمك ما آمد  ــده. البته رحمت الهى و بارش برف ب و مديريت ش
ــد  ــيدند، موجب ش ــم نرس و عدم حضور عده ى زيادى كه به مراس
دانشجويان شريف فرصت حضور يابند. دربخشهايى از صحبت هاى 
رييس جمهور عده اى از دانشجويان با تشويق وشعارهايى حمايت 
ــده حين  خود را از اقدامات دولت تدبيرواميد اعالم كردند. گفته ش
مراسم دكترمحمدرضاعارف دردانشگاه شريف حضور داشته اما به 
محل سخنرانى رييس جمهورنيامده است. عارف يكى از كانديداهاى 
انتخابات رياست جمهورى يازدهم بود كه به نفع روحانى كناركشيد.

***
ــت وزير اين كشور، به دليل ــفير ايران در عراق در ديدار با نخس س
 هرج و مرج ايجاد شده در مرز مهران (زرباطيه) از سوى زائران ايرانى 
اربعين حسينى (ع)، عذرخواهى كرد.به گزارش فارس، رسانه هاى 
عراقى از ديدار روز گذشته «حسن دانايى فر» سفير ايران در عراق با 
«حيدر العبادى» نخست وزير اين كشور خبر دادند و به نقل از بيانيه 
دفتر نخست وزيرى عراق نوشتند كه در اين ديدار، سفير ايران نامه 
«حسن روحانى» رئيس جمهور ايران درباره زيارت اربعين حسينى 
را تقديم كرد. خبرگزارى «النخيل» و پايگاه هاى خبرى «خندان» و 
«المدى پرس» عراق با انتشار اين خبر نوشتند: سفير ايران نيز رسما 
از هرج و مرج ايجاد شده از سوى برخى زائران ايرانى اربعين حسينى 

(ع) در برخى گذرگاه هاى مرزى عذرخواهى كرد.
چند روز پيش از اربعين حسينى (ع) در عراق (پنجشنبه گذشته)، 
هزاران زائر ايرانى بدون رواديد، وارد خاك عراق شدند كه در پى آن، 
ــفتگى در مرز مهران (زرباطيه) ايجاد شد و وزارت  هرج و مرج و آش

خارجه عراق نيز به تهران اعتراض كرد.
***

ــخصى خود دراينستاگرام مطلبى را  محمد باقر قاليباف درصفحه ش
خطاب به شهروندان تهرانى با اين عنوان گذاشته « نامه اى براى مردم 
ــده آمده: «شهروندان  تهران» دراين نامه كه درسايت بلديه درج ش
ــما از دردى سخن بگويم كه نيم قرن  محترم تهرانى، مى خواهم با ش
ــهر را آزار مى دهد. ما در قلب پايتخت ايران اسالمى  است تن اين ش
گوهرى تاريخى با ريشه هاى اصيل فرهنگى داريم كه غبار ناهنجارى 
بر آن نشسته است. اين منطقه از قديم ميزبان آسيب هاى اجتماعى 
ــت و حاال اين زخم بيش از هر زمان ديگرى سرباز  گوناگونى بوده اس
ــودكان كار،  تخريب آثار  ــت. فقر، اعتياد، كارتن خوابى، ك كرده اس
ــهردارى  ــت. ش ــى از اين ناهنجارى هاس فرهنگى تاريخى و ... بخش
تهران مدتى است كه در اين منطقه اقداماتى را شروع كرده است اما 
حل معضالت اين منطقه همكارى، همراهى و همدلى همه نهادهاى 
ــازمان هاى مردم نهاد، كارشناسان و شما شهروندان عزيز  دولتى، س
ــهر زندگى مى كنيد، با  را مى طلبد. آقايان و خانم هايى كه در اين ش
ــانى همه ماست كه براى كاهش  يكديگر مهربان باشيم. وظيفه انس
ــهرمان كمك كنيم. بياييد پيمان ببنديم  بخشى از دردهاى قلب ش
ــتيم به سالمت قلب شهرمان  در هر نقطه از اين شهر كه ساكن هس
ــد،  ــن راه از هيچ كمك و كارى كه مفيد و موثر باش فكر كنيم و در اي

دريغ نكنيم.»

تنش بين آنكارا و بغداد در پى ورود بدون اجازه نيروهاى 
ــدت گرفته است. در حالى كه  نظامى تركيه به موصل ش
تركيه چند وقت قبل اقدام به سرنگونى جنگنده سوخوى 
ــت اين بار خود اقدام به لشكر كشى به  ــيه نموده اس روس

عراق نموده است.
ــاى تركيه بايد  ــرد كه نيروه ــت وزير عراق تاكيد ك نخس
ــد در غير اين  ــاعت خاك عراق را ترك كنن ظرف 48 س
صورت تمامى گزينه ها عليه تركيه مطرح خواهد بود. بر 
ــوراى امنيت ملى عراق به رياست  اساس اين گزارش، ش
حيدر العبادى دخالت نظامى آشكار تركيه در خاك عراق 

را بررسى و بيانيه زير را صادر كرد:
ــوراى امنيت ملى عراق بار ديگر موضع مخالف بغداد با  ش
ــاك عراق كه بدون موافقت  دخالت نيروهاى تركيه در خ
ــت را اعالم و آن را نقض  و آگاهى دولت عراق صورت گرف
آشكار حاكميت و اصول حسن همجوارى تلقى مى كند. در 
بيانيه شوراى امنيت ملى عراق تاكيد شده است: در صورت 
اينكه نيروهاى تركيه ظرف 48 ساعت خاك عراق را ترك 
نكنند، بغداد استفاده از تمامى گزينه ها از جمله مراجعه 

به شوراى امنيت را حق خود مى داند.
روز جمعه نظاميان تركيه بدون اجازه دولت مركزى عراق 
و با نقض تماميت ارضى اين كشور، در منطقه بعشيقه در 

موصل در استان نينوا مستقر شدند. منابع رسانه اى

ــتيبانى 25  ــن نيروها،150 تفنگدار با پش  گفته اند كه اي
تانك بوده اند اما برخى تعداد اين نيروها را 1200 نفر اعالم 
كردند و بعضى نيز از اعزام بالگردهاى تركيه به منطقه خبر 
داده اند. عراقى ها واكنش تندى به اين اقدام آنكارا داشتند 
ــكار در امور داخلى كشورشان و نقض  و آن را دخالت آش
ــته و نيروهاى تركيه را  قوانين و موازين بين المللى دانس

اشغالگر توصيف كردند.
ــتاى بخشى از تمرينات  تركيه اين لشكركشى را در راس
ــمرگه هاى كرد  ــى عادى نظامى خود براى پيش آموزش
ــت وزير عراق  ــانه اى نخس توصيف مى كند، اما دفتر رس
ــديد اللحنى تاكيد كرده نظاميان ارتش  با صدور بيانيه ش
تركيه مجهز به تانك و ساير ادوات نظامى بدون درخواست 
ــراق وارد منطقه اى در نزديكى موصل  يا موافقت دولت ع
شده اند و خواستار خروج فورى نيروهاى ارتش تركيه شد.

ــه اى اين اقدام  ــار بياني ــراق نيز با انتش وزارت خارجه ع
ــه عمليات نظامى  ــاوز ارزيابى كرده و هرگون تركيه را تج
ــد را رد كرده  ــده باش ــگ ش ــراق هماهن ــا دولت ع كه ب

است.
ــه در واكنش به  ــت وزير تركي ــد داود اوغلو، نخس اما احم
بيانيه حيدرالعبادى، نخست وزيرعراق،هرگونه گسترش 
فعاليت هاى نظامى تركيه درشمال عراق را تكذيب كرد. 
ــى در اين باره مدعى  ــو درگفت وگويى تلويزيون داود اوغل

شد: اردوگاه بعشيقه در 30 كيلومترى شمال شرق موصل، 
ــت و با هدف حمايت از نيروهاى  يك اردوگاه آموزشى اس

داوطلب محلى ايجاد شده است.
ــدند كه  ــى وارد خاك عراق ش ــه در حال ــاى تركي نيروه
ــالم كردند  ــما اع ــا و فرماندهان نظامى عراق رس مقام ه
ــيار نزديك است و  كه آغازعمليات آزادسازى موصل بس
ــور آغاز ــا هدايت ارتش اين كش ــه زودى اين عمليات ب ب
ــادرت به اعزام ــرا تركيه مب ــود. درباره اين كه چ  مى ش

ــع زمانى كرده داليل  نيروى زمينى به عراق در اين مقط
مختلفى ذكر مى شوند.

ــت در آينده اى  ــت كه ظاهرا قرار اس اولين دليل اين اس
ــمرگه و  ــكاري نيروهاي پيش ــا با هم نزديك اين نيروه
نيروهاى سنى در آزاد سازي موصل كه از ژوئن 2014 به 
اشغال گروه تروريستى داعش درآمده است، شركت كنند. 
در اين راستا قرار است نيروهاى شيعى و الحشد الشعبى از 
نبردها كنار گذاشته شود تا شهر موصل پس از آزادسازى 
ــرد و اين گونه  در محدوده قدرت دولت مركزى قرار نگي

زمينه براى ايجاد اقليمى سنى فراهم تر شود.
ــعه پس از  ــت كه حزب عدالت و توس دليل ديگر اين اس
ــيه، با ورود به عراق  ــده با دولت روس تنش هاى ايجاد ش
ــات را از اين موضوع  ــان و توجه ــت تا اذه در پى اين اس
ــاختگى، تنش قبلى را  ــى س دور نگه دارد و با ايجاد تنش

تحت الشعاع قرار دهد.
ــكل از عربستان، تركيه و  دليل ديگر به اتحاد مثلث متش
ــاره دارد كه البته با همراهى مسعود بارزانى  ــرائيل اش اس

ــنى  ــكل از س ــت فدرالى در عراق متش ــاد دول براى ايج
ــورها پيگير ــت. بنابراين اين كش ــيعه و كردها اس ها، ش

ــاى خود بعد از  ــه ه  زمينه چينى براى پياده كردن نقش
تصرف موصل هستند.

در اين راستا تركيه به دنبال فراموش كردن قضيه كشتى 
كمك رسان مرمره به غزه و احياى مناسبات پيشين خود 
ــت و اخيرا آنكارا و تل آويو توافق  با رژيم صهيونيستى اس
كردند روابط سياسى خودشان را تا سطح كاردار افزايش 
دهند. همچنين از آن جا كه اسرائيل پيش از اين بارها از 
ــتقالل و خودمختارى كردها حمايت كرده بود،  اعالم اس
ــق اين امر را  ــير تحق ــى تركيه مى تواند مس حضور نظام

روشن تر سازد.
ــى ديدارى از  ــعود بارزان ــوى ديگر به تازگى نيز مس از س
ــته  كه برخى اعتقاد دارند كه نزديكى وى  عربستان داش
ــيم  ــعودى ها براى تقس به رياض حاصل برنامه ريزى س
ــعودى ها در  ــت و برخى نيز اعتقاد دارند كه س عراق اس
تالش هستند با نزديك شدن به كردها و ايجاد يك ائتالف 
ــار  عربى - كردى- تركى، دولت مركزى عراق را تحت فش

قرار دهند.
در كل به نظر مى رسد اردوغان در وضعيت اوضاع بحرانى 
ــوريه و عراق در پى اين  كشورهاى منطقه به خصوص س
است تا بتواند روند تقسيم عراق را شدت و تحكيم بخشد و 
يا حداقل در شمال عراق بدليل مناطق حساس نفتى چون 
موصل و وجود كردهاى پ.ك.ك داراى نفوذ و تاثيرگذارى 

تعيين كننده باشد.

فرماندار اصفهان گفت: دوره آموزشى براى 7 هزار و 500 
ــان  ــامل كارشناس ــتان ش نفر از مجريان انتخابات شهرس
ــعب ، كاربران ، بازرسان با  انتخابات ، بخشداران، اعضاى ش
ــون انتخابات  ــلط به قان ــرى از مربيان خبره و مس بهره گي

برگزار مى شود.
ــان، فضل اهللا  ــدارى اصفه ــل از روابط عمومى فرمان به نق
كفيل در هشتمين جلسه امور اجرايى انتخابات پنجمين 
ــوراى  ــرى و دهمين دوره مجلس ش ــرگان رهب دوره خب
ــاس بررسى هاى  ــتان اظهار داشت: بر اس اسالمى شهرس
ــزار و 500 نفر از  ــراى 7 ه ــى ب ــاى آموزش اوليه ، دوره ه
مجريان انتخابات شهرستان شامل كارشناسان انتخابات ، 
بخشداران، اعضاى شعب ، كاربران ، بازرسان با بهره گيرى 
از مربيان خبره و مسلط به قانون انتخابات برگزار مى شود.

ــى براى  ــزارى دوره هاى آموزش ــتمرار روند برگ وى بر اس
ــى تاكيد كرد و  ــى و اختصاص ــان در 2 بخش عموم مجري
افزود: براساس جدول زمان بندى و مهلت مقرر، دوره هاى 
ــترين  ــود كه مجريان بيش ــى به گونه اى برگزار ش آموزش

بهره ورى و استفاده را داشته باشند .
ــتفاده از نيروهاى  ــر اس ــوزه انتخابيه اصفهان ب رييس ح
ــوان مجرى انتخابات  جوان ، با  انگيزه ، متعهد و توانا به عن
ــرد: همه مجريان  به ويژه در حوزه فناورى تاكيد و بيان ك
ــتند در تمامى دوره هاى آموزشى به طور فعال  موظف هس

شركت كنند.
فرماندار اصفهان تصريح كرد: نياز سنجى، احصاى مشكالت 
انتخابات گذشته، آسيب شناسى شعب، بررسى نقاط ضعف، 
استفاده از تجربيات گذشته، فراهم كردن الزامات امنيتى ، 
توجه جدى به تجهيزات حوزه فنآورى و برنامه ريزى و ايجاد 
زيرساخت هاى موردنياز از جمله اقداماتى بوده كه تاكنون 

در اين شهرستان انجام گرفته است.
ــكالت  كفيل در پايان گفت: با وجود برخى كمبودها و مش
ــت كه از همه ظرفيت ها و  مالى ، سعى جدى براى اين اس
ــاى تبليغات و  ــه ويژه در حوزه ه توانمندى هاى موجود ب
ــتيبانى در برگزارى انتخاباتى  اطالع رسانى ، آموزش و پش

باشكوه و كم نقص استفاده شود.

ــاره به اينكه نيروهاى انقالبى بايد در  ــيعيان با اش مرجع تقليد ش
انتخابات مجلس شوراى اسالمى با هم متحد شوند گفت: در صورتى 
كه اين افراد متحد نباشند طرف مقابل قدرتمند مى شود. به گزارش 
تسنيم از قم، آيت اهللا نورى همدانى در ديدار با دبيركل حزب موتلفه 
اسالمى اظهار داشت: حزب موتلفه اسالمى از جهاتى داراى ويژگى 
خاص است. مرجع تقليد شيعيان با اشاره به اينكه از ويژگى هاى اين 
حزب تاسيس آن توسط امام خمينى (ره) در دوران خفقان است، 
افزود: سابقه تشكيل اين حزب بسيار مهم است زيرا در زمان غربت 

اسالم تشكيل شده و اين موضوِع تاثيرگذارى است.
استاد برجسته حوزه علميه با بيان اينكه مجاهدان بسيارى در حزب 
ــيارى داشته و باشجاعت،  ــدند و فعاليت هاى بس موتلفه تربيت ش
شهامت و درك صحيح از اسالم حركت كرده اند، گفت: هم سابقه 
ــت. ــهادت و جهاد در اين حزب داراى اهميت اس و هم كيفيت ش
ــال داراى  ــه انتخابات امس ــا بيان اينك ــورى همدانى ب  آيت اهللا ن
ــت، عنوان كرد: وضع جهان امروز بسيار  ــيارى اس حساسيت بس
متفاوت است زيرا فاجعه هاى بسيارى براى دنياى اسالم به وجود 

آمده است.
وى با بيان اينكه امروز لشكركشى دشمنان به عراق انجام شده است 

عنوان كرد: اين دشمنان به دنبال اهداف خود در اين كشور هستند 
كه بايد در اين موضوع هوشيار بود.

استاد برجسته حوزه علميه با بيان اينكه رهبر معظم انقالب تاكيد 
ــود در ايران اختالفى  كرده اند طورى صحبت نكنيد كه وانمود ش
وجود دارد، عنوان كرد: اين موضوع مهمى است، دشمنان به دنبال 
اختالف در كشور هستند اما بايد در سال همدلى و همزبانى با هم 
متحد باشيم. مرجع تقليد شيعيان با بيان اينكه نيروهاى انقالبى 
ــند عنوان كرد: آنچه  ــته باش امروز بايد وحدت و اتحاد الزم را داش
در اين جريان كارايى دارد وحدت است، اگر بتوانيد اصولگرايان و 

طرفداران آن ها را متحد كنيد به نتيجه مى رسيد.
ــاد با هم  ــى بايد براى اتح ــه نيروهاى انقالب ــاره به اينك وى با اش
ــند و بعد از آن به ميدان بيايند  سرمايه گذارى بيشترى داشته باش
ــان كرد: با وحدت و اتحاد نيروهاى انقالبى اين مشكالت  خاطرنش

حل مى شود اما به شرطى كه بتوانيد آن را عملى كنيد.
آيت اهللا نورى همدانى با اشاره به اينكه نيروهاى انقالبى در كشور 
كم نيستند و اگر وحدت داشته باشند موفق مى شوند تاكيد كرد: 
ــل قدرتمند  ــند طرف مقاب ــن افراد متحد نباش در صورتى كه اي

مى شود.

فرماندار اصفهان مطرح كرد:
برگزارى دوره آموزشى براى 7500 نفر از مجريان انتخابات در اصفهان

آيت اهللا نورى همدانى در ديدار با دبيركل حزب مؤتلفه:

نيرو هاى انقالبى در انتخابات مجلس متحد شوند

شنيده ها

رييس جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتى شريف عنوان كرد:

دانشجويان نقد را از دولت و رييس جمهور شروع كنند

ضرب االجل 48 ساعته العبادى به اردوغان
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در حالى كه وزير صنايع در اكپسو ميالن همكارى خودرو سازان ايرانى 
با فيات را به دليل همكارى با كرايسلر آمريكا بعيد دانسته بود اما وى در 
جديد ترين اظهار نظرش از آغاز مذاكره با «فيات» براى ساخت خودرو 

در كشور خبر داده است. 
ــاز با سايپا در  با اينكه برخى از منابع خبرى از مذاكرات اين خودرو س
گذشته خبر داده بودند اما گويا شانس همكارى فيات با ايران خودرو 

بيشتر است.
ــخنان احمد پورفالح رييس اتاق  ــاس س به گزارش اقتصادنيوز، براس
مشترك ايران و ايتاليا، شركت ايران خودرو اين هفته ميزبان همتايان 
ايتاليايى خود از شركت فيات خواهد بود؛ موضوعى كه معاونت خدمات 
ــتاره ايران» آن را تاييد و اظهار كرده است:  پس از فروش شركت «س
ــران آمده و به  ــركت فيات به اي اگرچه چندى پيش نمايندگانى از ش
ــدن برجام  ــا از آنجايى كه به روزهاى اجرايى ش مذاكره پرداختند ام
نزديك تر مى شويم، مذاكرات آينده با ايران خودرو وارد فاز جدى ترى 

شده است.
ــركت  ــه گروه صنعتى فيات چندين ش ــان با بيان اينك محمد فرهاني
ــازى نظير آلفارومئو، النچيا و... را به عنوان زيرمجموعه خود  خودروس
دارد اما مذاكره با ايران خودرو براى توليد تنها محصوالت فيات (هسته 
مادر زيرمجموعه ها) خواهد بود، گفت: فيات به عنوان سازنده خودرو 

ــند در اروپا شناخته  ــتهالك، به صرفه و خانواده پس اقتصادى، كم اس
مى شود بنابراين با توجه به اين مسئله كه ايران خودرو سياست توليد 
ــب خريد براى درآمدهاى متوسط و پايين  خودروهاى ارزان و متناس
ــتور كار خود دارد، محصوالت فيات توجيه خوبى در اين  جامعه را دس

زمينه خواهد بود.
وى ادامه داد: از نظر قيمت نيز اگر ايران خودرو با فيات به نتيجه برسد، 
ــاز ايتاليايى جايگزين خودروهاى پژو با رده  محصوالت اين خودروس

قيمتى 30 تا 60ميليون تومان مى شود.
ــراى همكارى با فيات براى  چندى پيش هم وزير صنعت از آمادگى ب
ــبك، تجارى، موتورهاى گازسوز و اتوبوس خبر  توليد خودروهاى س
ــت در كمتر از  ــاس برنامه ريزى ها، قرار اس داده بود و گفته بود: بر اس
ــوم آن صادراتى  ــه ميليون خودرو توليد شود كه يك س 10 سال، س

باشد.
ــه در زمينه خودرو به دنبال  وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينك
ــتيم، ادامه داد: در اين زمينه در چند مورد در حال  شركاى معتبر هس

نهايى كردن توافق هستيم.
نعمت زاده خاطرنشان كرده است: در بخش ساخت قطعات خودرو نيز 
ايران داراى شركت هاى متعددى است كه عالقه مندند با شركت هاى 

ايتاليايى همكارى كنند.

همزمان با عدم توافق كشورهاى عضو اوپك مبنى بر كاهش سقف توليد نفت در 
ــكه نفت خام ايران به كمتر از  ادامه سقوط آزاد قيمت طالى سياه، بهاى هر بش

40 دالر كاهش يافت.
بر اين اساس عدم اجماع كشورهاى عضو اوپك در نشست 168 اين سازمان در 
ــتر قيمت نفت خام در بازار فراهم كرده است؛ به  وين، زمينه را براى كاهش بيش
ــازمان ــقف توليد نفت اين س طورى كه عدم توافق اوپكى ها مبنى بر كاهش س
 به كمتر از 30 ميليون بشكه در روز، منجر به كاهش بيشتر بهاى طالى سياه در 

ماه هاى پيش روى خواهد شد.
هم اكنون كشورهايى همچون عربستان سعودى، روسيه و عراق بيشترين نفت 
مازاد را به بازار عرضه مى كنند كه افزايش عرضه نفت مازاد منجر به سقوط قيمت 

اكثر شاخص هاى معتبر نفت جهان به بشكه اى كمتر از 40 دالر شده است.

دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات گمرك ايران پس از راه اندازي پنجره 
واحد تجارت فرامرزي با هدف تكريم ارباب رجوع اقدام به توسعه نرم افزار 
ــخه از نرم افزار صاحبان كاال و  تلفن همراه در گمرك نمود و در اين نس
ــتفاده از تلفن همراه از آخرين وضعيت  اظهاركنندگان مي توانند با اس
ــي به صورت برخط  ــود در كليه رويه هاي گمرك پروانه هاي گمركي خ

اطالع يابند.
ــت كليه  ــر در اختيار بودن فهرس ــخه عالوه ب صاحبان كاال در اين نس
اظهارنامه ها با مشخص كردن فعاليت هاي مهم همچون خروج كاميون 

حامل كاال نسبت به آخرين وضعيت محموله مطلع خواهند شد.
بنابراين گزارش، دسترسي به نرم افزار فوق از طريق ثبت نام در سامانه 

merchant.irica.ir فراهم شده است.

آيا فيات به ايران مى آيد؟

پرونده هاى گمركى روى گوشى هاى تلفن همراهنفت ايران 30 دالرى شد

خبر خبر 

ــال 1392 همزمان با قدرت گيرى داعش در منطقه، تجارت ايران با  در س
عراق با افت مواجه شده است. همزمان با آغاز جنگ هاى داخلى سوريه در 
سال 1390 نيز تجارت ايران با اين كشور كاهش يافته است. به نظر مى رسد 
ــور نيز با نوعى  همزمان با ناآرامى هاى اخير تركيه تجارت ايران با اين كش

كاهش يا توقف روند افزايشى مواجه شده است.
به گزارش اقتصادنيوز، نيروهاى شورشى افراطى كه پيش تر از تلفيق چند 
ــكل گرفته و خود را «دولت اسالمى عراق» ناميده بودند، با  گروه افراطى ش
آغاز جنگ داخلى سوريه، وارد اين كشور شدند و در روز هشتم آوريل 2013 
ــالمى عراق و شام» را بر خود  مطابق با 19 فروردين 1392، نام «دولت اس
ــد، بخش هايى از  نهادند. اين گروه از آن پس با نام مخفف داعش معروف ش
ــهر رقه را به عنوان پايتخت خود  ــوريه را تصرف كرده، ش شمال شرقى س
ــورهاى منطقه انداخت؛  ــت را بر سر كش انتخاب كرد و سايه رعب و وحش
سايه اى كه احتماال تجارت ايران با كشورهاى منطقه را نيز تحت تأثير قرار 

داده است.
ــوريه و تركيه به عنوان كشورهاى  مرورى بر روند تجارت ايران با عراق، س
ــان مى دهد كه در اين دوره هاى ناآرام وضعيت  درگير جنگ با داعش، نش

تجارت اين كشورها چگونه بوده است.
رابطه تجارى ايران و عراق

در حالى كه صادرات غيرنفتى ايران به عراق از سال 1388 تا 1391 سيرى 
ــال 1391 از مرز پنج ميليارد دالر عبور  آرام و صعودى را طى كرده و در س
كرده، در سال 1392 همزمان با قدرت گيرى داعش در منطقه، با نوعى افت 

مواجه شده و به حدود 4.6 ميليارد دالر رسيده است.
رابطه تجارى ايران و تركيه

ــال 1388 به 1,8  ميزان صادرات ايران به تركيه از 563 ميليون دالر در س
ــيده و تقريبا روندى صعودى داشته است.  ميليارد دالر در سال 1393 رس
آمار هفت ماهه سال 1394 صادرات ايران به تركيه اما به 729 ميليون دالر 

رسيده كه مى تواند گوياى نوعى كاهش در اين آمار باشد
رابطه تجارى ايران و سوريه

صادرات غيرنفتى ايران به سوريه در سال 1388 به ميزان 371 ميليون دالر 
بوده و در سال 1389 به صورتى چشمگير تا 516 ميليون دالر افزايش يافته، 
ــوريه در سال  ــاخص تقريبا همزمان با آغاز جنگ هاى داخلى س اما اين ش

1390 با افتى شديد به مرز 362 ميليون دالر رسيده است.

با توجه به آن كه بانك مركزى نسبت به ابتداى امسال قيمت دالر رسمى را 200 
تومان افزايش داده است، به طور تقريبى مى توان گفت اضافه درآمد دولت فقط از 
محل گران كردن دالر رسمى نسبت به ابتداى امسال، به طور تقريبى روزانه 22 

ميليارد تومان برآورد مى شود.
ــم تاكنون نزديك به 24 درصد و از ابتداى  نرخ دالر دولتى از ابتداى دولت يازده
ــت.به گزارش مشرق درابتداى دولت  امسال نزديك به 10درصد گران شده اس
درمردادماه 1392 نرخ رسمى دالر حدودا 2480 تومان بود كه در 28 ماه اخير 

نزديك به 600 تومان گران ترشده است.
ــال نيز نرخ دولتى دالر حدود 2799 تومان بود كه در 7 ماه اخير  در ابتداى امس
ــت كه باالترين نرخ ارز  ــيده اس با 200 تومان افزايش به باالى 3000 تومان رس
رسمى در طول تاريخ است. قيمت گذارى دالر دولتى توسط بانك مركزى انجام 
مى شود و معموال نرخ دالر در بازار آزاد (صرافى ها و دستفروشان ارز) نيز تحت تاثير
 نرخ دولتى دالر است، زيرا دولت مهمترين عرضه كننده دالر در اقتصاد ايران است.
به گفته داوود دانش جعفرى تنها 5 درصد از ارز مورد نياز در بازار غيررسمى خريد و 
فروش مى شود. بنابراين عمده ارز مورد نياز مردم از طريق سيستم رسمى صرافى ها 
ــزى ارز دريافت مى كنند.اكثر  ــود كه آنها نيز از بانك مرك و بانك ها تامين مى ش
واردات كشور از طريق دالر با نرخ رسمى انجام مى شود؛ بنابراين گران شدن دالر 
رسمى مستقيما سبب افزايش درآمد دولت از محل فروش ارز مى شود؛ هرچند 
ــدن كاالهاى وارداتى نيز مى شود.همچنين از  كه در سوى ديگر موجب گران ش
آنجا كه دولت بيشترين سهم عرضه را در بازار آزاد ارز نيز بر عهده دارد و دالرهاى 
دولتى توسط صرافى هاى همكار بانك مركزى در بازار آزاد عرضه مى شود، گران 
ــبب افزايش درآمد دولت از اين محل نيز مى شود. شدن نرخ دالر در بازار آزاد س
با توجه به آن كه بانك مركزى نسبت به ابتداى امسال قيمت دالر رسمى را 200 
تومان افزايش داده است، به طور تقريبى مى توان گفت در شرايط حاضر با احتساب 
ميانگين روزانه واردات 113 ميليون دالر كاال به كشور، اضافه درآمد دولت فقط 
از محل گران كردن دالر رسمى نسبت به ابتداى امسال، روزانه 22 ميليارد تومان 
است.البته همان طور كه ذكر شد اين رقم يك رقم تخمينى است زيرا تمامى ارز 
ــى از محل بازار آزاد و بخشى نيز  وارداتى از طريق دولت تامين نمى شود و بخش

توسط ارز در اختيار واردكنندگان صورت مى گيرد.
ــرار داد، اما چون  ــى دولت را نيز مدنظر ق ضمنا از زاويه اى ديگر بايد درآمد نفت
ــال جارى هيچ گونه آمارى درباره رقم صادرات نفت و درآمد نفتى دولت  طى س
ــبات الزمه را انجام داد.با اين حال،  منتشر نشده، نمى توان از اين طريق، محاس
ــت كه اقدام بانك مركزى در گران كردن 200 تومانى دالر  در اين ترديدى نيس
رسمى، موجب افزايش درآمد آن از محل فروش ارز شده است.اگر اضافه درآمد 
ــود دولت از اين محل در يك  22 ميليارد تومانى را مورد محاسبه قرار دهيم، س
ماه به بيش از 600 ميليارد تومان مى رسد كه تقريبا معادل 20 درصد پول يارانه 

نقدى ماهانه مردم است. 
ــهم بااليى نيز در عرضه دالر در  ــد بانك مركزى س همان طور كه پيشتر ذكر ش
ــدن 300 تومانى دالر در بازار آزاد نسبت  بازار غيررسمى دارد و دولت از گران ش
ــت آورده كه محاسبه آن به علت ــال نيز سود قابل توجهى به دس به ابتداى امس
 نبود آمار دقيق، مشكل تر از محاسبه درآمد ناشى از فروش دالر در سيستم بانكى 
ــت.نكته ديگر آن كه در ابتداى دولت يازدهم نرخ رسمى دالر  به نرخ رسمى اس
ــال اخير به 3000 تومان افزايش يافته،  نزديك به 2500 تومان بود كه در 2 س

يعنى 500 تومان گران تر شده است.

افزايش قيمت ارز رسمى روزانه چند داعش با تجارت ايران چه كرد؟
ميليارد تومان نصيب دولت مى كند؟

ــت: در حال حاضر  نائب رييس اتحاديه باغداران گف
ــار و گوجه گران  قيمت محصوالت صيفى اعم از خي
ــتان  ــبت به زمس ــت، اما مى توان گفت كه نس نيس
ــان داشته  ــته تا حدودى قيمت ها نوس ــال گذش س

است.
ــوان؛ اگرچه ورود ــگاه خبرنگاران ج به گزارش باش

ــطح  ــزى به مغازه هاى س ــوه هاى پايي  يك باره مي
شهر، براى طرفداران به ظاهر پرو پا قرص ميوه هاى 
ــت اما تداخل و افزايش توليد  رنگارنگ خوشايند اس
ميوه نسبت به سال گذشته ركود سنگينى را بر بازار 

حاكم كرده است.
بديهى است در روزهايى كه كشاورزان چشم انتظار 
دريافت دسترنج يكساله خود هستند،كاهش قدرت 
خريد مردم در مقابل خريد محصوالت قد علم كرده و 
نبود تقاضا كشاورزان را در تنگنا و مضيقه هاى فراوان 

قرار داده است.
ــت در ايامى كه بازار ركود  بر اساس اين گزارش درس
سنگينى را تجربه مى كند كمبود برخى محصوالت 
صيفى اعم از خيار و گوجه پا به عرصه ميدان گذاشته 
ــده كه قيمت ها سوار و طى روزهاى اخير موجب ش

 بر االكلنگ باال روند.
ــان معتقدند كه صادرات اين  در اين ميان كارشناس
ــت  محصوالت با توجه به نياز داخل بدون كم وكاس
ــود و همين امر را دليل گرانى ها عنوان انجام مى ش

ــت كه چرا در   مى كنند حال اين موضوع مطرح اس
چنين شرايطى كه كمبود محصوالت موجب نوسانات 

ــدن بازار داخلى به واسطه  ــود خالى ش قيمت مى ش
صادرات آن هم بى برنامه بايد انجام گيرد؟

ــر بهانه اى ــودجويان كه به دنبال ه در اين ميان س
 مى گردند تا بازار را متشنج تر كنند فرصت را غنيمت 
ــطح شهر محصوالتى  شمرده، تا با تاخت و تاز در س
ــت دلخواه عرضه كنند  را كه در انبارها دارند به قيم
ــى و ايجاد بى نظمى و اختالل در بازار  و با گرانفروش

حكومت كنند.
الزم به ذكر است كه مسووالن هم كه يك سر دارند و 
هزار سودا گاهى اوقات فراموش مى كنند كه بر بازار 
ــند و اين موضوع در حاليست كه  نظارت داشته باش
ادامه اين روند مى تواند در ساليان دراز آفتى بر جان 

توليد ميوه كشوربيندازد.
ــداران در  ــس اتحاديه باغ ــادلو نائب ريي مجتبى ش
ــگاه خبرنگاران جوان در اين خصوص  گفتگو با باش
ــدى  ــش 10 درص ــود كاه ــا وج ــت: ب ــار داش اظه
ــته، بيش ازپيش  ــبت به سال گذش قيمت ميوه نس
ــدا كرده  ــازار كاهش پي ــردم در ب ــد م ــدرت خري ق

است.
وى افزود: در واقع با محقق شدن قانون و جلوگيرى 
ــاورزان  ــه مى توانيم از نگرانى كش از واردات بى روي
ــت جلوگيرى  ــان برداش ــذاران در زم ــرمايه گ و س
ــى و كيفيت محصول  ــه به فراوان نماييم زيرا با توج
ــم خوردن  ــاق ميوه موجب بره ــا واردات و قاچ تنه
ــور  ــت و بيمارى هايى به كش ــازار و ورود آف تعادل ب

خواهد شد.

ــانات  ــاره به نوس نائب رييس اتحاديه باغداران با اش
برخى محصوالت صيفى گفت: در حال حاضر قيمت 
ــت،  محصوالت صيفى اعم از خيارو گوجه گران نيس
اما مى توان گفت كه نسبت به زمستان سال گذشته 
و تابستان تا حدودى قيمت ها نوسان داشته كه اين 
امر با توجه به تغيير فصل عادى است كه همواره اميد 
ــيدن محصول از چابهار و بوشهر بازار به  است با رس

روال عادى خود برگردد.
ــعه  ــادلو در ادامه بيان كرد: براى طرح هاى توس ش
كشاورزى و افزايش توليد محصوالت بايد تمهيداتى 
ــود چرا كه در غير اين صورت هر ساله  انديشيده ش
دچار چالش هايى خواهيم شد و از طرفى با توجه به 
ــتور افزايش بهره ورى محصول بايد برنامه ريزى  دس

جدى در صادرات صورت گيرد.
نبايد فراموش كرد كه بخش بزرگى از جامعه روستايى 
ــكيل مى دهند كه به صرفه نبودن  را كشاورزان تش
ــر زحمتكش را دچار  توليد مى تواند زندگى اين قش
آسيب هاى متعدد كند وحال در اين ميان الزم است 
ــايه نامهربانى واردات بى رويه كه آفتى بر جان  از س
ــى برنامه  ــت و صادرات ب بازار محصوالت داخل اس

جلوگيرى نماييم .
گفتنى است كه در فصل سرما كه بازار داخل با كمبود 
ــووالن با  ــوالت صيفى مواجه شده،مس برخى محص
صادرات بى برنامه اين نوع محصوالت تنها راه را براى 
ــهر و نوسانات قيمت  تاخت و تاز دالالن در سطح ش

باز مى گذارند.

آگهـى انتخابات

اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان برخوار 

ميوه روى موج گرانى ؛ 
دست خالى كشاورز، جيب پر پول دالل

آگهى انتخابات نمايندگان كارفرمايان در هيات حل اختالف اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى 
شهرستان برخوار 

بدينوسيله از كليه كارفرمايان واجد شرايط كارگاههاى مشمول قانون كار جمهورى اسالمى ايران مستقر در شهرستان برخوار 
ــوب 1387/9/2 مقام محترم وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى  كه تمايل دارند در اجراى ماده 166 قانون كار و آيين نامه مص
ــت مى گردد مدارك ذيل را از تاريخ  ــوند درخواس داوطلب عضويت به عنوان نمايندگان كارفرما در هياتهاى حل اختالف ش
انتشار آگهى به مدت 15 روز به اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان برخوار به نشانى دولت آباد - بلوار طالقانى - روبروى 
ــالى ناقص و يا خارج از فرجه تعيين شده فاقد  بانك ملى تحويل و يا با پست سفارشى ارسال نمايند بديهى است مدارك ارس

اعتبار مى باشند. 
شرايط داوطلبى: 

* تابعيت جمهورى اسالمى ايران 
* حداقل سن 30 سال 

* تاهل 
*دارا بودن مدرك تحصيلى كارشناسى و چهار سال سابقه كار تحت شمول قانون كار 

* آشنايى با قانون كار و مقررات مرتبط با گواهى وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى 
*شمول قانون كار جمهورى اسالمى 

داوطلبان كه فاقد مدرك كارشناسى باشند به شرط داشتن حداقل مدرك گواهينامه پايان دوره متوسطه و دو دوره (چهارسال) 
عضويت در مراجع حل اختالف مى توانند عضويت در هيات حل اختالف شوند. 

ــرايط مندرج در آيين نامه مى تواند  ــتقر در هر منطقه به شرط احراز ش كليه كارفرمايان كارگاههاى مشمول قانون كار مس
داوطلب نمايندگى كارفرمايان در هيات حل اختالف همان منطقه گردند. 

در مورد اشخاص حقوقى مدير عامل يا مدير مسئول و يا يكى از اعضاى هيات مديره (با معرفى مدير عامل يا مدير مسئول) به 
عنوان داوطلب نمايندگى، كارفرمايان در هيات حل اختالف پذيرفته مى شود. 

موسسات دولتى، نهادهاى عمومى غير دولتى و شركتهاى دولتى كه داراى كارگر مشمول قانون كار هستند. خود راسا و بدون 
دخالت پيمانكار از خدمات كارگران مشمول قانون كار استفاده مى نمايند. مى توانند يكنفر داوطلب از بين مديران يا كاركنان 
غير مشمول قانون كار همان دستگاه صرفا با معرفى مدير عامل يا باالترين مقام دستگاه معرفى نمايند. (با ارائه مدرك مستند) 
ــخص كارفرما مى تواند داوطلب نمايندگى كارفرمايان در  در مورد كارفرمايان حقيقى و با رعايت مفاد ماده 6 آيين نامه و ش
ــردد و صرفا يك نفر به ترتيب  ــود و چنانچه كارفرمايان بوده و بيش از يك نفر از يك كارگاه داوطلب گ هيات حل اختالف ش

بر اساس مدارك تحصيلى و سابقه عضويت در مراجع حل اختالف يا سن تعيين شده و به عنوان داوطلب پذيرفته مى شود. 
مدارك مورد نياز: 

درخواست كتبى (آدرس محل اشتغال و سمت و شماره تلفن ثابت و همراه در ذيل درخواست نوشته شود.) 
ــنامه و كارت ملى و فتوكپى مدارك حاكى از آشنائى با مقررات قانون كار و  فتوكپى مدرك تحصيلى و تمامى صفحات شناس
ــمول قانون كار و معرفى نامه كتبى از باالترين مقام كارگاه و ارائه تصوير مدارك مستند از  ــابقه تحت ش حداقل چهارسال س

پروانه تاسيس يا مجوز فعاليت كارگاه اعم از حقيقى يا حقوقى. 

م الف 25774
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عكس روز  

دريچه

خبر

وزرايى از سراسر جهان در تالش نهايى براى دستيابى به توافق اقليمى 
جهانى جديد در پاريس گردهم آمدند.

 در اين نشست سياستمداران تالش خواهند كرد تا از پيش نويس متن 
ــط نمايندگان كشورها به امضا رسيد به  مذاكره اى كه روز شنبه توس

توافقى دست پيدا كنند.
ــورهاى  ــه كش ــى ك ــد در صورت ــدار دادن ــر هش ــورهاى فقي كش
ــراى  ــا ب ــوق آنه ــردن حق ــدود ك ــراى مح ــالش ب ــد در ت ثروتمن
ــت مواجه  ــن مذاكرات با شكس ــند اي حفاظت از وضعيت جوى باش

مى شود.
ــال زمان گذاشتند  ــت چهار س مذاكره كنندگان حاضر در اين نشس
ــدا كنند.  ــت پي ــراردادى بلندمدت دس ــس ق ــن پيش نوي تا به مت
ــن را به توافقى  ــت تا اين مت ــج روز فرصت خواهند داش وزرا تنها پن
ــل  ــس تبدي ــن كنفران ــو اي ــى 195 عض ــراى تمام ــول ب ــل قب قاب

نمايند.
ــيده و حاوى  ــه 48 صفحه رس ــده ب ــته ش در حال حاضر متن نوش
ــان از نكته هاى اختالفى ميان اعضا  بيش از 900 پرانتز است كه نش

دارد.
ــا گفت: تمامى  ــر اقليم اتحاديه اروپ ــاس كانته»، كميس «ميگل آري
ــط وزرا  ــخت، الينحل باقى مانده و بايد توس ــى س موضوعات سياس
راه حلى براى آنها پيدا شود. همچنين هفته آينده هفته توافق است و 

در ضمن روزهاى سختى خواهد بود.
همچنين اختالف نظرهايى در اين مورد وجود دارد كه آيا اين توافق 
ــت يا تنها بخش هايى از آن الزامى  كامال و به طور قانونى تعهدآور اس
ــت. عالوه بر اين، در مورد هدف طوالنى مدت توافق اختالف نظر  اس

وجود دارد.
ــتند كه متن توافق  ــورهاى جزيره اى خواهان آن هس بسيارى از كش
نشان دهنده اين حقيقت باشد كه در صورت افزايش گرماى جهان به 
بيش از 1/5 درجه سانتيگراد سرزمين هاى آنها به دليل افزايش سطح 

آب درياها به زير آب فرو مى رود.
همچنين موضوع كليدى ديگر مساله تفاوت گذارى و تفكيك است. 
ــال 1992 به امضا  ــل متحد در س ــيون اقليمى مل زمانى كه كنوانس
ــعه يافته و در حال توسعه تقسيم ــورهاى توس ــيد جهان به كش رس

شد. 
ــتند توافق جديد پاريس  اكنون كشورهاى ثروتمند خواهان آن هس

توضيح دهد كه چگونه جهان تغيير كرده است.
كشورهاى توسعه يافته و اكنون بسيارى از كشورهاى در حال توسعه 

متوجه هستند كه جهان تغيير كرده است. 
ــل دارند  ــود دارند و تماي ــورها وج ــواع مختلفى از كش همچنين ان
ــعه يافته عمل  ــعه همچون كشورهاى توس كشورهاى در حال توس

كنند.

تالش نهايى براى دستيابى 
به توافق اقليمى جهانى

ــه مقوله هاى  ــه ب ــراه با توج ــش اقتصادى هم ــت: جه ــتاندار اصفهان گف اس
زيست محيطى به عنوان يكى از ضرورت هاى مهم استان و كشور است.

دكتر رسول زرگرپور در آيين آغاز به كار يازدهمين نمايشگاه پژوهش و فناورى 
استان اصفهان با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقالب بر اقتصاد دانش بنيان گفت: 

كسب وكار بايد از دانشگاه ها و مراكز پژوهشى شروع شود. 

ــول زرگرپور افزود: كار آفرينان و صنعتگران هنوز به اين باور نرسيدند  دكتر رس
ــگاهى  ــى و دانش ــير مراكز پژوهش ــب و علم جز از مس ــعه، كس كه نياز به توس

امكان پذير نيست.
وى گفت: گرچه جمهورى اسالمى ايران اهداف بلندى نظير سهم چهار درصدى 
ــر گرفته ولى اين موضوع تا كنون از  از توليد ناخالص ملى را براى پژوهش در نظ

شش دهم درصد فراتر نرفته است.
ــتگاه هاى دولتى موظف شدند كه درصدى  ــتاندار اصفهان با بيان اينكه دس اس
ــت در  ــاص دهند تصريح كرد: ممكن اس ــود را به پژوهش اختص از اعتبارات خ
ــد ولى در واقع چيزى محقق  ــده باش ظاهر اين اعتبارات در اين رابطه هزينه ش

نشده است.
ــب و كار در دنيا از دانشگاه ها و مراكز پژوهشى  وى با بيان اينكه واحد هاى كس
آغاز مى شود اظهار كرد: اين همان اتفاقى است كه در شهرك علمى و تحقيقاتى 

اصفهان افتاده است و علم را به ثروت تبديل مى كند. 
ــه  ــداف و اولويت هاى مندرج در نقش ــه به اه ــت يازدهم با توج وى گفت: دول
ــاورى تعيين  ــردى را در حوزه علم و فن ــور، اولويت هاى راهب جامع علمى كش
ــگاهيان، دانش آموختگان و  ــامل اعتالى اخالق و معنويت در دانش كرده كه ش
ــتيابى به جامعه و اقتصاد دانش بنيان، گسترش اشتغال دانش  دانشجويان ،دس
آموختگان و ميل به توسعه و پيشرفت پايدار، درون زاد و متوازن از مسير توسعه 

علمى است.
ــاير اولويت هاى دولت يازدهم درباره حوزه علم و فناورى را پيشبرد زرگرپور س

ــعه فناورى، گسترش  ــكوفايى علمى و ظرفيت سازى براى توس  بهره ورى و ش
مرزهاى دانش همراه با پاسخ به نيازهاى علمى كشور، توسعه عدالت آموزشى و 
ــى، تربيت دانش آموختگان كارآفرين توانمند و خالق  فرصت هاى برابر آموزش
ــگاه هاى جهان طراز، كار آفرين، دانش افزا و  و البته اخالقى و دستيابى به دانش

ثروت آفرين عنوان كرد. 
ــم و فناورى و  ــعه عل وى همچنين اولويت هاى راهبردى دولت يازدهم را توس
ــازى تحقق اقتصاد دانش بنيان، بهبود زير ساخت ها، منابع و ارتباطات  بستر س

و پشتيبانى خواند.
 اصفهان در زمره طاليه داران علم و فناورى كشور

ــور  ــتان اصفهان در زمره طاليه داران علم و فناورى در كش وى با بيان اينكه اس
ــگاه بزرگ ملى با رنكينگ بين المللى  ــود افزود: وجود پنج دانش شناخته مى ش
ــگاه علوم پزشكى و  ــگاه صنعتى اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانش همچون دانش
ــزرگ علمى  ــوان مجموعه هاى ب ــف آباد به عن ــگاه آزاد اصفهان و نج دو دانش
ــى را ايفا  ــور نقش بزرگ ــعه علمى كش ــته اند در توس ــت نخبگان توانس با تربي

كنند.
وى تصريح كرد: اصفهان نخستين استانى است كه مقوله پارك هاى علم و فناورى 

را به طور جدى دنبال كرده و توانسته است با تاسيس اولين و تنها شهرك علمى و 
تحقيقاتى با هدف ايجاد و حمايت از شركت هاى دانش بنيان چرخه واسط علم تا 
صنعت را تكميل و راه را براى ايجاد اولين كريدور علم وفناورى كشور هموار كند.
ــتان  ــعه اس ــم فناورى به عنوان محور توس ــرد: كريدور عل ــور تصريح ك زرگر پ
مى تواند نقش تعيين كننده اى در تحقق چشم انداز بيست ساله كشور ايفا كند. 
معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندار اصفهان نيز در مراسم آغاز به كار 
ــگاه پژوهش و فناورى استان با محوريت  اين نمايشگاه گفت: يازدهمين نمايش
ــگ و هنر برگزار  ــانى و فرهن ــت محيطى، آب، علوم انس موضوعات علمى، زيس

شده است.
حسين سيستانى تاكيد كرد: امسال ستاد هفته پژوهش با دستور العمل ابالغى از 
سوى رياست جمهورى تشكيل شد و محورهاى پژوهش استان اصفهان مبتنى بر 
طرح آمايش سرزمين استان پيش بينى شده است و مطابق اين طرح، محورهاى 
ــتان بر زمينه هاى علم و فناورى، فرهنگ و هنر، محيط زيست و آب  توسعه اس

تأكيد دارد. 
معاون استاندار اصفهان با تأكيد براينكه پژوهش، راز ماندگارى هر اقدام و فرآيند 
است،افزود: اختصاص بيش از 10 درصد درآمد توليد ناخالص ملى به امر پژوهش 
در برخى كشورها نشان دهنده جايگاه واالى تحقيق در آن كشورها است چرا كه 

امر پژوهش يك امر زير بنايى و اساسى است.

استاندار اصفهان در مراسم افتتاح نمايشگاه پژوهش و فناورى مطرح كرد: 

توجه به مقوله هاى زيست محيطى ، از ضروريات مهم استان و كشور

خبر

ــتتار و  ــتاد اس نوع خاصى از ماهى به نام كالتفيش حاال اس
ــت و مى تواند بدون هيچ گونه نقصى  پنهان كردن خود اس
خود را در محيط اطرافش پنهان نمايد، در حالى كه ماهى 
مركب بيشتر تمايل دارد با باال بردن سرعت خود از خطرات 
ــد مكانيزم هاى دفاعى موجودات  بگريزد. اما اختاپوس مقل
ــمى را در خود پرورش داده كه در واقع محل زندگى اش  س
ــت. مارك نورمن از زيست شناسان  هم با آنها مشترك اس
موزه ويكتوريا در استراليا مى گويد: زمانى كه اين جانوران 
ــتون فقرات آنها نوعى  ــتند س درون آبراه ها در حركت هس
ــدرت بااليش مى تواند  ــمى را آزاد مى كند كه با ق ماده س

تنفس انسان را با مشكل روبه رو كند.
در جريان همين فرآيند، اختاپوس هم به بدنش پيچ و تاب 
ــان محيط اطرافش  مى دهد و هم اينكه رنگ خود را به س
ــهور است كه توسط سرپايان  در مى آورد. اين حقه اى مش
مورد استفاده قرار مى گيرد و تمام آن به لطف سلول هايى 

رخ مى دهد كه كروماتوفور خوانده مى شوند.
در واقع ماهيچه ها، اين كيسه هاى رنگى را مرتبا باز و بسته 
مى كنند و به اختاپوس امكان مى دهند كه به سرعت رنگ 
خود را از زرد به راه راه هاى مشكى يا هرچيز ديگرى غير از 

اين تغيير دهند.
ــتر دريا به سر مى برد، رفتار  زمانى هم كه اختاپوس در بس
و ظاهر دو موجود ديگر را تقليد مى كند: يكى از آنها ماهى 
حلواست كه در واقع گونه اى از ماهى هاى پهن محسوب مى 
ــفره ماهى ها به نظر مى آيد. غده  گردد و بيشتر شبيه به س
هاى سمى اين ماهى در راس باله هايش قرار گرفته اند و در 
ــان كرد.  ــرى از بدن آن نمى توان پيداى ش هيچ جاى ديگ
ــن ماهى، تمامى بازوهايش را  اختاپوس براى تقليد رفتار اي
ــبيه به يك قطره را مى سازد و  به عقب هل داده و شكلى ش
سپس خود را با نيروى زياد به سمت شن ها حركت مى دهد. 
ــت كه سم زهرآگين آن مى تواند  حيوان ديگر نوعى مار اس
ــت كه جانور  ــان را از پاى در مى آورد (علت هم اين اس انس
ــرى از ثانيه جان طعمه هايش را بگيرد چراكه  بايد در كس

در غير اين صورت به سرعت از چنگالش مى گريزند).
اختاپوس براى آنكه خود را شبيه به اين مار كند، شش عدد 
از بازوهايش را درون حفره اى در داخل شن ها قرار مى دهد 
و دو بازوى ديگرش را بيرون نگه مى دارد تا شكلى شبيه به 

مار پيدا كند.
اما اختاپوس اين كار را صرفا براى سرگرمى انجام نمى دهد، 
بلكه چنانچه ماهى يا طعمه ديگرى به محدوده اش نزديك 
ــتر دريا آنها را شكار  ــت مانند مارهاى سمى بس شود، درس
مى كند. اين نشان مى دهد كه اختاپوس خودش برحسب 
نوع محيط و طعمه انتخاب مى كند رفتار كدام شكارچى را 

تقليد كند.
ــاص علم در مورد هوش  اين رفتار همچنين با طرز تفكر خ
ــور كه نورمن  ــى دارد اما آنط ــوس ها همخوان باالى اختاپ
ــد:  ــكل آفرين باش ــن چيزى مى تواند مش مى گويد چني
هوش مساله اى به شدت پيچيده در مورد اين جانوران است. 
ــتر گفته بودم كه اختاپوس ها در  او ادامه مى دهد: من پيش
ــان مى دهند و همين  رفتارشان فقدان هوش و نبوغ را نش

مساله برايم دردسرساز شد.
ــت و آنچه در ميان  ــان اس در واقع، هوش زائيده ذهن انس
ــانه اى از هوش به نظر مى آيد، لزوما در مورد  انسان ها نش
ــت  ــوال اينجاس حيوانات هوش قلمداد نمى گردد. حال س
كه براى اثبات باهوش بودن اختاپوس ها، دانشمندان بايد 
چه آزمايشات و تست هايى را روى آنها انجام دهند؟ اينكه 
از اين جانوران خواسته شود يك ماز را حل كنند فوق العاده 
ــت كه جانور مورد بحث در زندگى  است اما مشكل اينجاس

طبيعى خود با چنين معماهايى روبه رو نمى شود.
ــكل  نورمن در ادامه مى گويد: به باور من، بزرگ ترين مش
ــت كه از اين جانور آزمون هايى كامال بى ربط را  ما اين اس
ــواالت درست را مطرح نماييم  گرفته ايم و نتوانسته ايم س
ــطح آن در  ــت هوش يا س ــتى از ماهي يا حتى درك درس

واكنش هاى اختاپوس ها داشته باشيم.البته 
هوشمندانه ترين كار از سوى اين اختاپوس ها آن است كه 
در مواجهه با خطر همچون ديگر گونه هاى جانورى، خود را 
درون شكافى پنهان نمايند، اما «مقلد بودن» به آنها كمك 
ــگيرى  ــر در امان ماندن از خطرات و پيش كرده كه عالوه ب
ــذاى خود را هم  ــدن به غذاى جانوران ديگر، غ از تبديل ش

به دست بياورند.
در روشنايى روز، اگر جانورى بدون در اختيار داشتن مكانيزم 
ــتر دريا حركت كند، نوعى حماقت از  دفاعى مناسب در بس
سوى آن محسوب مى شود. به همين دليل، مارها به سمى 
كشنده مجهز شده اند كه هم نقش نوعى مكانيزم دفاعى را 
دارد و هم نوعى سالح تهاجمى. شيرماهى هم خارهايى را 
روى بدنش دارد تا از خود محافظت نمايد. اختاپوس مقلد 
ــى راه مى يابد كه  ــوران به قلمروهاي اما با تقليد از اين جان

شمار اندكى از اختاپوس ها توانايى ورود به آنها را دارند.
نورمن مى گويد: اين اختاپوس در خطرناك ترين مناطقى 
زندگى مى كند كه سرپايان براى زيست خود برمى گزينند 
چراكه در اين بخش ها، مكانيزم هاى دفاعى در كمترين حد 
ممكن هستند و جانوران عمال به سان گوشت هاى متحركى 

مى مانند كه به اين سو و آن سو مى روند.
اختاپوس هاى مقلد در واقع به روش هايى براى نفوذ به اين 
مناطق در روشنايى روز دست پيدا كرده اند و براى اين منظور 
هم صرفا به استعداد خاص خود براى بازداشتن شكارچيان 
تكيه دارند كه به واسطه شباهت شان به گونه هاى جانورى 

ديگرى به دست آمده است.
ــت  ــم براى جاندار مورد بحث خوب اس نتيجه اين رفتار ه
ــه موجوداتى نظير  ــد با خزيدن به داخل الن چراكه مى توان
ــه اى كه طعمه ها  ــا، ميگوها و ماهى ها، به گون خرچنگ ه
حواس شان نباشد آنها را شكار نمايد. شايد اختاپوس مقلد 
خوبى باشد اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه توانايى توليد 
سم را ندارد و فقط و فقط قادر است خود را شبيه به جانوران 

ديگر كند.

ــبز» ــش كمر بند س ــوم به «جنب ــت موس ــدار محيط زيس ــش طرف جنب
ــت، اعالم كرد: براساس   كه فعاليت خود را بر روى آفريقا متمركز كرده اس
يك طرح گسترده يكصد ميليون هكتار از جنگل هاى آفريقا تا سال 2030 

ميالدى احيا مى شود.
ــه،  ــى فرانس ــبكه تلويزيون ــانى ش ــالع رس ــگاه اط ــزارش پاي ــه گ ب
ــه  ــوم ب ــت موس ــط زيس ــازمان محي ــس س ــاى» ريي ــرا ماته «وانجي
ــيارى از  ــرد: بس ــه اى اعالم ك ــدور بياني ــبز» با ص ــش كمربند س «جنب
ــال ها و  ــا طى س ــى آفريق ــز اراضى جنگل ــت و ني ــاى قابل كش ــن ه زمي
ــودجويى برخى  ــه س ــف از جمل ــل مختل ــه دالي ــته ب ــاى گذش ــه ه ده

شركت هاى سرمايه گذارى نابود شده است.
وى تاكيد كرد كه براساس طرح ارائه شده قرار است يكصد ميليون هكتار از 
اين زمين ها كه به منزله ريه هاى سياره ما هستند تا سال 2030 احيا شود. 
ــا همكارى و حمايت  ــبز افزود: اين طرح عظيم ب رييس جنبش كمربند س
ــه  «اتحاديه آفريقا» ، وزارت همكارى و تعاون آلمان و نيز با حمايت موسس

منابع جهانى واشنگتن انجام مى شود.
ــت كه 11 كشور  ــبز آفريقا همچنين آمده اس در بيانيه جنبش كمربند س
ــورى دمكراتيك كنگو، كنيا، نيجر، اوگاندا،  آفريقايى از جمله اتيوپى، جمه
ــكار، ماالوى و توگو در اين طرح مشاركت  بروندى، رواندا، ليبريا، ماداگاس
ــت زيرا اراضى و جنگل هاى مورد نظر براى عمليات  مستقيم خواهند داش

احيا در اين كشورها قرار دارند.
ــده اند  ــورها متعهد ش «وانجيرا ماتهاى» همچنين گفت: تاكنون اين كش
كه 30 ميليون هكتار از زمين هاى خود را براى احياى جنگل ها در اختيار 
جنبش كمربند سبز قرار دهند. احياى جنگل ها و زمين هاى كشاورزى در 
آفريقا در مسير مبارزه با تغييرات اقليمى كره زمين يكى از ضروريات است، 
زيرا اين جنگل ها به منزله ريه هاى كره زمين عمل مى كنند. اين جنگل ها 
با جذب دى اكسيد كربن و گازهاى گلخانه اى مانع از گرم شدن بيش از حد 
كره زمين مى شوند.  بنابراين گزارش، بانك جهانى حدود500 ميليون يورو 

براى انجام اين طرح گسترده اختصاص خواهد داد.

احياى يكصد ميليون هكتار 
از جنگل هاى آفريقا 

اختـاپوسى كه رفتـار مـارها و كـوسه ها را تقليد مى كند
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 رییس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از برخورداری معلوالن بهزیستی از 
کارت جهانی معلولیت تا پایان سال ۹۵ خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی در گردهمایی بزرگداشت روز جهانی معلوالن، 
اظهار داشت: سازمان بهزیستی کش��ور در رابطه با مسائلی که به عنوان 

تکلیف و تعهد برعهده آن قرارداده شده سه استراتژی را دنبال می کند.
وی ادامه داد: استراتژی نخس��ت پیگیری مبتنی بر رویکردهای علمی و 

تخصصی است تا از بروز معلولیت ها جلوگیری شود. 
و  ح��وادث  ان��واع  بیماری ه��ا،  ش��امل  معلولی��ت  عوام��ل 
اخت��االت ژنتیک��ی اس��ت ک��ه می ت��وان ب��ا فراه��م کردن ش��رایط 
 واس��تفاده از اص��ول پزش��کی افزای��ش معلولی��ت را ب��ه حداق��ل 

رساند.
رییس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: امروز سازمان بهزیستی 
تاش کرده اس��ت برنامه غربالگری شنوایی را از پوش��ش 63 درصدی 

درسال ۹3 به پوشش ۹4 درصدی درسال ۹4 برساند. 
همچنین با به کارگیری ظرفیت 220 مرکز مشاوره ژنتیک و تشخیص و 

مشاوره بهنگام از اختال های ژنتیک جلوگیری شود.
 محسنی بندپی افزود: استراتژی دوم استاندارد کردن خدمات است که
  با توجه به روش ها و نوآوری های جدید باید ش��رایطی فراهم ش��ود که

 خدمت گیرندگان بتوانند اس��تعدادهای خود را ش��کوفا کنند و نسبت 
به جامعه منزوی نش��وند. استراتژی س��وم نیز ورود مردم به عرصه های 
اجتماعی است. چنانچه دو هزار و 14 مرکز غیردولتی توانبخشی در حال 
حاضر همکاری می کنند و این ورود دسته جمعی به ما انگیزه می دهد که 
از ظرفیت درون جامعه به نام خیر جمعی حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی با اش��اره به اینکه آمارهای جهانی حاکی از وجود 6۵0 میلیون فرد 
دارای معلولیت در جهان است، افزود: 10 درصد مردم جهان دارای یکی از 
انواع معلولیت ها هستند و روزنامه 23 هزار و 200 نفر به جمعیت معلول 
دنیا اضافه می شود که بیشتر آنها مربوط به کشورهای در حال توسعه است 
و تا سال 202۵ نیز 430 میلیون جمعیت معلول در کشورهای در حال 
توسعه خواهند بود که یک سوم این جمعیت کودکان هستند. این در حالی 
است که می توان با انجام چند مشاوره ژنتیک از تولد نوزاد دارای معلولیت 
جلوگیری کرد. رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه شعار امسال 
ما توانمندی و دسترسی همه افراد با هر نوع ناتوانی به خدمات است، گفت: 
در حال حاضر یک میلیون و 2۵۵ هزار و ۹80 فرد معلول در سامانه ما ثبت 
شده اند اما اینها همه جمعیت معلول نیستند بنابراین برقراری سامانه ای 
که بتوانیم جمعیت دقیق آنها و نیازمندی های ش��ان تش��خیص دهیم 
اولویت ماست. محسنی بندپی خاطرنشان کرد: از رقم  ذکور 40 درصد 
معلوالن جسمی،حرکتی،  26 درصد معلوالن ذهنی، 14 درصد معلوالن 
کم شنوا و ناشنوا، 10 درصد معلوالن کم بینا و نابینا، و 7 درصد بیماران 
مزمن روانی هستند و یکی از اقدامات ما در طول برنامه ششم این است که 

ساالنه ۵0 هزار نفر فرد معلول در سامانه بهزیستی ثبت بشوند.

رییس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

 برخورداری معلوالن بهزیستی از 
کارت جهانی معلولیت تا پایان سال ۹۵

خبر

مفاد آرا
 آگه��ی موض��وع م��اده 3 قان��ون وم��اده 13 آیی��ن نام��ه قان��ون
  تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی واراض��ی وس��اختمانهای فاقد

 سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرف��ات مالکانه وبالمع��ارض متقاضی��ان محرز گردیده اس��ت 
لذامشخصات 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تس��لیم وپس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 1- رأی ش��ماره 10482 هی��أت : آق��ای مصطف��ی نعیم��ی بیدگلی
شش��دانگ  ،  117 شناس��نامه  ش��ماره  علیج��ان  فرزن��د    
403 مترمرب��ع ش��ماره /10    یکب��اب کارگاه ب��ه مس��احت 

 پالک 408 فرعی از پالک 1 اصلی واقع در س��رداریه  بخش 3   حوزه 
ثبتی آران و بیدگل.   

2- رأی شماره 10483 هیأت : آقای ماش��االه خارکن بیدگلی فرزند 
علی ش��ماره شناس��نامه 309 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 
 86 مترمربع ش��ماره پ��الک 2890 فرعی مج��زا از پ��الک 3 اصلی

 واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 
از عیسی اربابی

3-رأی ش��ماره 10489 هیأت : خانم  طاهره خان��م عصیری بیدگلی 
فرزند سید حسین شماره شناس��نامه 4827 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 163/05 مترمربع ش��ماره پالک 2892 فرعی مجزا از پالک 
3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسین عنایتی
4- رأی شماره 10494 هیأت : آقای امیرحسین لبافیان بیدگلی فرزند 
اکبر شماره شناسنامه 6190003788 و خانم فاطمه مجیدی بیدگلی 
فرزند حسن شماره شناسنامه 195  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 226/90 مترمربع شماره پالک 2894 فرعی مجزا از شماره 
5 و 6 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
5- رأی ش��ماره 10409 هیأت : آقای حس��ن جوی بار فرزند اسداله 
ش��ماره شناس��نامه 7544 و خان��م منی��ره محس��ن زاده بیدگل��ی 
فرزند آقارضا ش��ماره شناس��نامه 161  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  
 یکبابخانه به مس��احت 106/40 مترمربع ش��ماره پالک 2895 فرعی

 مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معی��ن آباد بیدگل بخش 3  حوزه ثبتی 
آران و بیدگل.

6- رأی ش��ماره 10407 هیأت : آقای ابوالفضل فتحی بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 59 و خانم ام البنین عابدین زاده بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 7858  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 169/85 مترمربع شماره پالک 2893 فرعی از پالک 3 اصلی 
واقع در معین آباد بیدگل بخش 3  ح��وزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از علی فتحی
7- رأی ش��ماره 10404 هیأت : آقای علیرضا کویری فرزند رحمت 
شماره شناسنامه 8037 و خانم ملیحه سادات سجادی بیدگلی فرزند 

سید محمود شماره شناسنامه 153  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مس��احت 142/75 مترمربع ش��ماره پالک 2889 فرعی از پالک 3 
اصلی واقع در معی��ن آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
8- رأی ش��ماره 10405 هیأت : آقای محمدعلی مندعلی زاده بیدگلی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 88 و خانم رقیه چلوئی بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناس��نامه 107  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 149/50 مترمربع شماره پالک 2891 فرعی از پالک 3 اصلی 
واقع در معین آباد بیدگل بخش 3  ح��وزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از علی مینائی
9- رأی ش��ماره 10433 هیأت : آقای علی حس��ین زاده فرزند حسن 
شماره شناسنامه 261 و خانم لیال صادقی ویدوجی فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 349  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
117/85 مترمربع ش��ماره پالک 200 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی 
از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسین حسین زاده
10- رأی شماره 10414 هیأت : خانم مریم دافعی بیدگلی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 6087  ،215 سهم مشاع از 231.63سهم  ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 231/63 مترمربع شماره پالک 196 فرعی مجزا 
از ش��ماره 2 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
11- رأی شماره 10417 هیأت : آقای محمد حسین زاده فرزند حسن 
شماره شناسنامه 7777 و خانم مریم رحیمی بیدگلی فرزند مرتضی 
شماره شناسنامه 285  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
122/63 مترمربع ش��ماره پالک 197 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی 
از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسین حسین زاده
12-رأی ش��ماره 10422 هیأت : آقای ابوالفضل حسین زاده فرزند 
حسن شماره شناسنامه 8905 و خانم فاطمه صغری معروفی آرانی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 241  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 121/81 مترمربع شماره پالک 198 فرعی مجزا از شماره 
2 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسن حسین زاده
13- رأی ش��ماره 10135 هیأت : آقای حس��ن حس��ین زاده فرزند 
لطفعلی ش��ماره شناسنامه 5182 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
136/98 مترمربع ش��ماره پالک 199 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی 
 از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

مالکیت مشاعی
14- رأی ش��ماره 10279 هیأت : آقای حس��ین رافعی بیدگلی فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 225 و خانم فاطمه مظاهری فرد فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 6190036589  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 119/82 مترمربع ش��ماره پ��الک 10 فرعی 
 مجزا از شماره 5 و قسمتی از مش��اعات 9 فرعی از پالک 412 اصلی

 واقع در اماکن  بخش 3 ح��وزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از زهرا 
لطف آبادی

15- رأی شماره 10275 هیأت : آقای محمد نیک روش بیدگلی فرزند 
محمود شماره شناسنامه 7914 ، ششدانگ  یکباب حصار و طویله به 
مساحت 219/16 مترمربع شماره پالک 282 فرعی مجزا از شماره 24 
فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از محمد نیک روش
 16- رأی ش��ماره 10526 هی��أت : آق��ای ماش��االه خ��ادم بیدگلی

  فرزن��د عل��ی محم��د ش��ماره شناس��نامه 8029 ، شش��دانگ 
103 مترمرب��ع ش��ماره پ��الک   یکبابخان��ه ب��ه مس��احت 75/
 8127 فرع��ی مج��زا از ش��ماره 1251 فرعی از پ��الک 2637 اصلی 
واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از خانم 

رضازاده بیدگلی
17- رأی شماره 10527 هیأت : آقای وحید مهدویان فرد آرانی فرزند 
منصور شماره شناسنامه 11194 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
279/70 مترمربع ش��ماره پالک 8126 فرعی مجزا از شماره 1189 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مس��عود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت عادی
18- رأی ش��ماره 10412 هی��أت : آق��ای س��عید ش��کوری فرزند 
احمد ش��ماره شناس��نامه 628 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 
 268/25 مترمربع ش��ماره پالک 2669 فرعی از پ��الک 2638 اصلی 
واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عبداله 

خان اکرمیان
19- رأی ش��ماره 10399 هیأت : آقای رضا دالوری��ان آرانی فرزند 
حسین ش��ماره شناس��نامه 137 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
117/70 مترمربع ش��ماره پالک 2668 فرعی از پ��الک 2638 اصلی 
واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از حاج 

احمد مالنژاد
20- رأی ش��ماره 10396 هیأت : آقای احسان حاجی محمدی آرانی 
فرزند محمد حس��ین شماره شناس��نامه 101 و خانم فاطمه رشیدی 
فرد فرزند حسین شماره شناس��نامه 1250078301  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129/46 مترمربع شماره پالک 2667 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
21- رأی شماره 10515 هیأت : آقای حسن خانی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 9825 و خانم مهین قدیریان آرانی فرزند ابوالقاسم 
شماره شناسنامه 137  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
150 مترمربع ش��ماره پالک 1684 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دش��ت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالیکت عادی
 22- رأی ش��ماره 10498 هی��أت : آق��ای حمی��د اکب��رزاده آرانی

 فرزن��د ماش��االه ش��ماره شناس��نامه 812 و خانم به��اره ابراهیم 
 زاده آران��ی فرزند نعم��ت اله ش��ماره شناس��نامه 6190020216  
)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع شماره 
پالک 1686 فرعی مجزا از ش��ماره 865و 235 فرعی از پالک 2640 
اصلی واقع در آران دش��ت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.عباس 

اکبرزاده
23-رأی ش��ماره 10394 هی��أت : خانم  زهرا جارچ��ی آرانی فرزند 
یدال��ه ش��ماره شناس��نامه 191 و آقای  رحم��ت اله آران دش��تی 
مقدم آرانی فرزند حس��ن ش��ماره شناس��نامه 469  )بترتب نسبت 
به 2 و 4 دانگ مش��اع( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 277/95 
 مترمربع ش��ماره پالک 1687 فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از

 پالک 2640 اصلی واقع در آران دش��ت  بخش 3  حوزه ثبتی آران و 
بیدگل.مالکیت عادی

24-رأی ش��ماره 10522 هیأت : آقای زهرا حیدردخت آرانی فرزند 

عباس ش��ماره شناس��نامه 359 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
176/85 مترمربع شماره پالک 1683 فرعی مجزا از شماره 376 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3  حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از محمدعلی نیکبخت بیدگلی
25-رأی ش��ماره 10400 هیأت : آقای میثم جعفری ویدوجی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 182 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149/5 
مترمربع شماره پالک 1682 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 
2640 اصلی واقع در آران دش��ت  بخش 3   حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حاج عباس صدری پناه 
26-رأی شماره 10267 هیأت : آقای محمد نوذری فرزند دوست علی 
شماره شناسنامه 16 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 81  مترمربع 
ش��ماره پالک 3779 فرعی مجزا از ش��ماره 2977 فرعی از پالک 40 
اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4   حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
 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
ابالغ رای

9/291 کالسه پرونده: 94-843 شماره دادنامه: 1328-94/8/5 مرجع 
رسیدگی ش��عبه5 ش��ورای حل اختالف اصفهان  خواهان آقای علی 
هنری فرد، میمه خ شهید بهش��تی کوی ناصری پ 7 به وکالت فاطمه 
غفوری، شمس آبادی نرسیده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله طبقه 
س��وم واحد 313 ش پ 22814. خواندگان 1- صالح فرهادی فرزند 
محمد صدیق مجهول المکان 2- حبیب طالبی مجهول المکان. ش��ورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم  رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورای حل اختالف در خصوص 
دعوی آقای علی هن��ری فرد به طرفیت آقای 1- ص��الح فرهادی 2- 
حبیب طالبی به خواسته مطالبه  مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 159189 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اس��ت لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اس��تناد به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و هزینه نشر آگهی و 
خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/2/25( 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه 
صادر و اع��الم می نماید رای ص��ادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پ��س از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان میباشد. 
م الف 23600 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان 

عاقه مندان تحصیل در رشته علوم انسانی یا آنهایی که برای 
فرار از رشته های ریاضی و تجربی و کاردانش قصد پناه آوردن 
به رشته انس��انی را دارند به گوش باش��ند؛ از سال تحصیلی 
آینده علوم انس��انی دیگر جای دانش آموزان از اینجا رانده و 

ازآنجا مانده نخواهد بود.
رشته علوم انسانی قرار است پوست اندازی کند و به جایگاهی 
برسد که شایسته آن است، به نقطه ای که سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش برایش ترس��یم کرده اس��ت. بند پانزدهم 
این س��ند را که بخوانید، نوش��ته منزلت علوم انس��انی باید 
تقویت شود و استعدادهای برتر به این رشته هدایت شوند. 
 اینجا نوش��ته معلمان آگاه و مس��تعد باید به دانش آموزان 
رشته انس��انی درس دهند و برای این رش��ته تحصیلی باید 

مدارس ویژه در نظر گرفته شود.
 بن��د پانزدهم س��ند تح��ول بنیادی��ن آم��وزش و پرورش 
جان گرفت با اخباری که اسفندیار چهاربند، مدیرکل آموزش 
و پرورش شهر تهران در نشست خبری اش به خبرنگاران داد.

چهاربند اعام کرد از س��ال تحصیلی آینده یعنی از مهر ۹۵ 
مدارس دولتی دیگر متقاضیان رشته علوم انسانی را ثبت نام 
نمی کنند و این افراد باید به دبیرستان های فرهنگ مراجعه 
کنند. این ش��وکی بزرگ برای ش��نوندگان بود و موید این 
تصمیم که از مهر سال بعد، مدارس دولتی عادی بساط رشته 
علوم انسانی را جمع می کنند و دوستداران این رشته مجبورند 
همه در یک مسیر حرکت کنند که ته آن به دبیرستان های 
فرهنگ می رسد؛ مدارسی با ش��رایط پذیرش دشوار و البته 

کم تعداد در تهران.
ما برای کسب جزئیات بیشتر با علی افشانی، مدیرکل آموزش 
متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش تماس گرفتیم که او 
گفت این تصمیم فعا مربوط به شهر تهران است چون توان 
انجام این کار به طور کامل نه درکشور وجود دارد و نه حتی در 
تهران. اشاره او به کمبود مدارس تخصصی علوم انسانی است 
و اینکه اساسا نمی شود دِر مدارس دولتی را روی گروهی از 
دانش آموزان بس��ت، موضوعی که پس از انتشار این خبر از 
زبان اسفندیار چهاربند از گفته هایش برداشت شد و جرقه ای 

شد برای نگرانی.
درِ مدارس دولتی بسته نیست

 جزئیات این تصمی��م را که از مس��عود ثقفی، س��خنگوی
 آموزش و پرورش ش��هر تهران جویا ش��دیم موضوع کمی 
تلطیف ش��د به نحوی که او خی��ال مردم را جم��ع کرد که 
قرار نیست رشته علوم انسانی از مدارس دولتی حذف شود 
بلکه بناست در جهت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، مدارس تخصصی رشته علوم انسانی گسترش یابد و 

عاقه مندان این رشته در مدارس خاص علوم انسانی تربیت 
شوند، در عین حال که امکان تحصیل در این رشته در برخی 

از مدارس دولتی همچنان وجود خواهد داشت.
 ام��ا عاوه ب��ر ت��اش در جهت کیفیت بخش��ی به رش��ته 
علوم انسانی که خواسته سند تحول است، عامل دیگری نیز 
در پس این تصمیم نهفته که ثقف��ی آن را این گونه توضیح 
می دهد: »تصمیم گرفتیم با توجه به تراکم مدارس دولتی، 
رش��ته علوم انس��انی در این مدارس را محدود کنیم، فقط 
محدود، نه حذف قطعی. این در حالی است که از سال آینده 
امکان تحصیل در رشته علوم انس��انی همچنان در مدارس 
 دولتی خاص مثل نمونه دولتی ها، مدارس س��مپاد، شاهد و

 هیات امنایی وجود دارد.«
رقابت نفسگیر برای ورود به فرهنگ

این توضیحات باید تا حدی خیال م��ردم را راحت کند؛ اما 
وقتی نام مدارس فرهنگ مطرح می ش��ود زی��اد نمی توان 
خاطرجمع بود. س��ابقه تاس��یس این مدارس ب��ه دهه 70 

برمی گردد و جرقه های تاسیس آن به آخرین سال دهه 60.
س��ال 6۹ بود که رهبر معظم انقاب نس��بت به ش��بیخون 
فرهنگی دشمنان هشدار دادند و دکتر غامعلی حدادعادل 
برای مقاب��ه با این ش��بیخون، تربیت س��ربازان فرهنگی را 

پیشنهاد داد.
راه  حل حدادعادل برای تربیت این نیروها تاسیس مدارس 
خاص علوم انسانی بود تا افراد را هم از نظر درسی و هم اخاقی 
تربیت کند؛ راه حلی ک��ه به مذاق تصمیم گی��ران آن زمان 
خوش آمد و در نهایت به تاس��یس اولین مدرسه فرهنگ در 

سال 71 ختم شد.
از آن س��ال به بعد مدارس فرهنگ از نظر کمی رشدی کند 
داشتند، اما از نظر کیفی رشدی شتابان را تجربه کردند که این 
دو با هم باعث شد این مدارس جزو بهترین های کشور باشند.

ورود به این مدارس منوط است به برگزیده شدن در آزمون 
ورودی و داشتن معدل های باال. عاوه بر اینها منتسب  بودن 
به خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و فرهنگیان یا داشتن 
رتبه های استانی و کشوری در مسابقات ادبی یا المپیادهای 
ادبیات و علوم انسانی از اولویت های ثبت نام در این مدارس 

است.
با این توضیح پیداست وقتی تعداد مدارس دولتی عادی که 
رشته علوم انس��انی را عرضه می کنند، محدود شود، رقابت 
برای ورود به مدارس فرهنگ افزایش می یابد و قطعا عده ای 
از رفتن به این مدارس بازمی مانند )گرچه این فرآیند باعث 
تحصیل افراد با اس��تعداد و مستعد در رش��ته علوم انسانی 
می ش��ود و دیگراین رش��ته جای آدم های ازهمه جا مانده و 

رانده نخواهد بود(.
البته مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران 
می گوید الزم نیس��ت همه برای ورود به این مدارس کورس 
بگذارند، چرا که مدارس دولتی عادی نیز مدارسی باکیفیت 
هستند ولی برخاف این اظهارنظر، باور عموم و البته عملکرد 
برخی مدارس دولتی این موضع آموزش و پرورش را به چالش 
می کشد و آن گاه فهمیدن اینکه چرا اغلب مردم از این به بعد 
به تحصیل فرزندان شان در مدارس فرهنگ تمایل دارند، کار 

آسانی خواهد بود.
تحصیل پولی، یک نگرانی جدی

 عاوه بر ای��ن اما نگرانی از پولی ش��دن تحصیل در رش��ته 
علوم انس��انی از مهر س��ال بعد را باید به دغدغه رقابت های 

نفسگیر برای ورود به مدارس برتر اضافه کرد.
 مدارس فرهن��گ ج��زو م��دارس دولتی خاص اس��ت که 
به گفته ثقفی بابت فعالیت های فوق برنامه و کارهای پرورشی 
ازخانواده ها ش��هریه دریاف��ت می کنند؛ ش��هریه هایی که 
اطاعات ما در سال های اخیر نشان داده مبالغی کان است و 

هر خانواده ای از پس تامین آن برنمی آید.
این ش��هریه وقتی مشکل ساز می ش��ود که یک دانش آموز 
مستعد که جزو اس��تعدادهای برتر در رش��ته علوم انسانی 
است متعلق به خانواده ای متوسط رو به پایین باشد و نتواند 
شهریه ها را پرداخت کند. طبیعی اس��ت احتمال جاماندن 
این دانش آموز از قافله تحصیل در مدارس فرهنگ بس��یار 
محتمل است. این در حالی است که این شهریه باعث می شود 
میان دانش آموزان دارا و ندار فاصله بیفتد و داراها از تحصیل 

باکیفیت برخوردار شوند و ندارها درجا بزنند؛ وضعیتی که نه با 
عدالت آموزشی سازگار است و نه با عدالت اجتماعی.

به همین علت است که حسین احمدی، کارشناس آموزش 
 و پرورش به ما می گوید با این که کیفیت بخش��ی به رش��ته 
علوم انسانی از نیازهای جامعه ما و از تاکیدات اسناد باالدستی 
آموزش و پرورش اس��ت، اما الزمه برخ��ورداری از تحصیل 

باکیفیت نباید پول خرج کردن باشد.
با وجود ای��ن نگرانی ه��ا، آم��وزش و پرورش ش��هر تهران 
 تصمیم خ��ود را گرفته اس��ت؛ ثقفی می گوی��د هم اکنون

 12 مدرس��ه فرهنگ در تهران وجود دارد که تا سال آینده 
24 مدرسه دیگر به آن اضافه می شود؛ برای تحصیل بخشی 
از دانش آموزان رش��ته علوم انسانی که امس��ال تعدادشان 
 13 هزار نفر اس��ت و در 42۵ مدرسه دولتی تهران تحصیل 

می کنند.
تغییر در نحوه هدایت تحصیلی

س��ال های قبل هدایت تحصیلی دانش آموزان در سال اول 
دبیرس��تان انجام می ش��د و این اواخردر پایه اول متوسطه 
دوم مبن��ای ای��ن هدای��ت تحصیلی نی��ز تاکن��ون نمرات 
دانش آموز در این س��ال و عاقه او به رش��ته های تحصیلی 
 بود، اما فرآیند هدایت تحصیلی به گفته مصطفی آذرکیش،

 مدیرکل کار � دانش وزارت آموزش و پرورش از سال آینده 
تغییر خواهد کرد، به نحوی که انتخاب رشته تحصیلی در پایه 
نهم یعنی سال آخر متوسطه اول انجام می شود و مبنای آن 
چهار عامل است: عاقه فرد، استعداد او، نیاز جامعه و امکان 

اجرای رشته های تحصیلی در مناطق و شرایط مختلف.

ممنـوع شـدن ثبت نـام علـوم انسـانی هـا در مـدارس غیـر»فرهنـگ«
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مجله داستان تهران ازگروه نشریات موسسه همشهری برای دومین سال متوالی 
است که مسابقه داستان کوتاه با محوریت شهرتهران و جاذبه ها و مراکزفرهنگی و 

معنوی این کالن شهررا برگزارمی کند.
مینا فرشید نیک دبیردومین دوره مسابقه داستان تهران با اعالم خبرمعرفی شصت 
اثربرگزیده از بین 1372 اثرارس��الی گفت : این ش��صت اثربه هیات داوران ارسال 
ش��ده تا دراواخرآذرماه آثارمنتخب معرفی شوند.فرشید نیک سازمان های حمل 
ونقل وترافیک تهران، دانشگاه تهران، ش��هرداری منطقه 12 و نیروی انتظامی را 
ازسازمان ها وارگان های حامی جشنواره معرفی نموده وافزوده ازبیست اثربرگزیده 
به انتخاب هی��ات داوران تقدیربه عم��ل آمده و جوایز نقدی ب��ه آنها تعلق خواهد 
گرفت.دبیردومین دوره مسابقه داستان تهران یکی از اهداف برگزاری این مسابقه 
را شناسایی نویسندگان جوان و خوش ذوق برای معرفی به جامعه ادبی و همکاری 
با این مجله داستانی درجهت تولید محتوا اعالم نموده است.گفتنی است دومین 
جایزه داستان کوتاه تهران با موضوع شهرتهران برگزارشده وبه رتبه اول این مسابقه 
پاداش نقدی صد میلیون ریال، رتبه دوم هفتاد میلیون ورتبه سوم سی میلیون ریال 

تعلق خواهد گرفت.

دبیرخانه دومین جش��نواره و جایزه  همایون خّرم اعالم ک��رده مهلت ثبت نام در 
جشنواره »نوای خّرم 2« تمدید شده است.    بنا بر این گزارش به دلیل استقبال زیاد 
متقاضیان شرکت در دومین جشنواره و جایزه همایون خّرم و با توجه به همزمانی 
روزهای ثبت نام با تعطیالت و به جه��ت فراهم آوردن امکان ارائ��ه بهتر آثار برای 
داوطلبان مهلت ثبت نام تا روز ش��نبه، مورخ 2۸ آذرماه 13۹۴ تمدید می ش��ود.

زاینده رود : همایون خرم نوازنده نامدار ویولن، موس��یقی دان؛ آهنگ س��از و عضو 
شورای عالی خانه موسیقی سال 13۰۹ در بوشهر متولد شد. وی در سن 11-1۰ 
سالگی به مکتب استاد صبا راه یافت و چند سال بعد به عنوان نوازنده ای 1۴ ساله، 
در رادیو به تنهایی به اجرا پرداخت.بعدها در بسیاری از برنامه های موسیقی رادیو، 
خصوصاً در برنامه گل ها، به عنوان آهنگ ساز، سولیست ویولن و رهبر ارکستر آثاری 
ارزشمند ارائه داد.وی تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق ادامه داد 
و دارای مدرک درجه 1 هنری )معادل مدرک دکترا( از شورای ارزشیابی هنرمندان 
 کشور بود.اس��تاد ضمن تس��لط در نوازندگی و بداهه نوازی، آهنگسازی خالق و 
کم نظیر و در عین حال مس��لط ب��ه ظرایف نظ��ری و تئوریک موس��یقی ایرانی 
اس��ت و از این نظر پژوهش��گری ب��ا ارزش و محققی ممت��از به ش��مار می رفت.

 همایون خرم، بخشی از حافظه تاریخی موس��یقی ایران را با خلق آثاری همچون 
»تو ای پری کجایی« ،»رس��وای زمانه منم« »امشب در س��ر شوری دارم«مینای 
شکسته، ، غوغای ستارگان )امش��ب در سر ش��وری دارم(، بگذر از کوی ما، پیک 
س��حری و طاقتم ده  رقم زده اس��ت. او از جمله ملودی پردازان شاخص  وماندگار 
در تاریخ موس��یقی ایران به ش��مار می رود و یکی از رموز ماندگاری این آثار غنای 
ملودیک و ارزش موزیکالیته و قدرت ملودی ها بود.از فعالیت های دیگر وی می توان 
یه سخنرانی درباره موسیقی ایرانی در مراکز هنری و فرهنگی اروپا و آمریکا مانند 
دانشگاه UCLA، دانش��گاه گیالن، دانشگاه پزشکی ش��یراز )درباره استاد صبا و 
موسیقی ایرانی(، انجمن موسیقی فارس )درباره اس��تاد ابوالحسن صبا(، دانشگاه 
عالمه طباطبایی )درباره مقامات موسیقی ایرانی اش��اره کرد.استاد خرم 2۹ دی 
13۹1  و بعد از تحمل چندماه ابتالء به بیماری سرطان در بیمارستان دی  و در سن 

۸2 سالگی چشم از جهان فرو بست.

س��یدضیاءالدین دری که کارگردان��ی، نویس��ندگی و تهیه کنندگی 
فیلم »پهلوان خش��مگین« را به عهده دارد گف��ت: در حال حاضر به 
دنبال س��رمایه گذار برای فیلمنامه »پهلوان خش��مگین« هس��تیم و 
 عمال با ش��رایط موجود بنیاد س��ینمایی فارابی تاپایان سال و یا اواخر 
 بهمن ماه نمی تواند برای ساخت این پروژه سینمایی مساعدتی داشته 

باشد.
چندی پیش فیلمنامه »پهلوان خشمگین« به کارگردانی، نویسندگی 
 و تهیه کنندگی س��یدضیاءالدین دری پروانه س��اخت خود را دریافت 

کرد.
وی در ارتباط با روند پیشروی این پروژه س��ینمایی اظهار داشت: در 
حال حاضر وارد پیش تولید این فیلم سینمایی نشده ایم و مدتی است 
که مشغول رایزنی با سرمایه گذاران مختلف هستیم که در صورت توافق 

نهایی، کار را کلید می زنیم.
ای��ن کارگ��ردان در ارتباط با مش��ارکت بنی��اد س��ینمای فارابی در 
ساخت فیلم سینمایی »پهلوان خش��مگین« گفت: تا آنجایی که فکر 
می کنم، به نظر نمی رس��د عمال تا پایان بهمن ماه و اواخر سال جاری 
بنیاد س��ینمایی فارابی بتواند در بخش هزینه ها مس��اعدتی داش��ته 
 باش��د. به نظر می رسد که این مش��ارکت در س��ال جاری امکان پذیر 

نباشد.
دری در ارتب��اط با بازیگ��ران و لوکیش��ن این فیلم س��ینمایی گفت: 
لوکیشن فیلم سینمایی »پهلوان خشمگین« به صورت کامل در تهران 
وجود دارد و با توجه به اینکه ش��خصیت اصلی این فیلم سینمایی در 
ارتباط با یک کشتی گیر پهلوان اس��ت، به این سمت نخواهیم رفت تا 
از یک کشتی گیر به عنوان بازیگر استفاده کنیم، بلکه قطعاً با توجه به 
ویژگی های ظاهری و مورد نیاز این کاراکت��ر، از بازیگر حرفه ای بهره 

خواهیم برد.
داستان این فیلم سینمایی، زندگی یک پهلوان کشتی کشوری است. 

این تنها خط اصلی داستان است.
س��یدضیاءالدین دری درکارنامه خود مجموعه های تلوزیونی »کیف 

انگلیسی« و » کاله پهلوی« را دارد.
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سبک زندگی زیرپوست ظریف کالن شهرها

خبر اخبار کوتاه

محسن 
خواجه زاده

از دهه پنجاه هجری کش��ورما با رش��د جمعیت 
شهری مواجه ش��د و درچش��م به هم زدنی چند 
شهرمهم وتاریخی مان به کالن شهرتبدیل شدند 
 این توس��عه تنها درابعاد کم��ی نبود وب��ه دنبال خود س��بک زندگی

ایرانی��ان راک��ه تا پی��ش از ای��ن اکثری��ت آن درروس��تاهای کوچک 
 وبزرگ و به سبک س��نتی وآیینی خود روزگار به س��رمی بردند تغییر

داد.
امروز بعد از گذش��ت تنها چهاردهه از شروع این تحوالت سبک زندگی 
ش��هروندان دربرخی ازاین کالن ش��هرها به س��رعت وش��دت هرچه 
بیش��ترمتحول ش��ده به گونه ای که گاه درمواجه با برخی اتفاقات ویا 
مشاهده مناظر، کوچک ترین نش��انه ای ازفرهنگ وآیین ایران متمدن 

وکهن یافت نمی شود.
در این مسیر کالن شهر تهران با فاصله نسبتا زیاد با سایرکالن شهرهای 
ایران پیش می رود اگرچه نمی توان روی توسعه زیرساخت های شهری 
وفرهنگی متناسب با دنیای روزاین شهرچشم بست اما به نظرمی رسد 
 با وجود تمام تالش ه��ا ومقاومت ها پایتخت پرقدم��ت ایران زمین در

 سبک زندگی درمسیری خارج از ریل فرهنگ ایرانی اسالمی وارد شده 
است.

رشد فزاینده  »پانس��یون ها« یا به اصطالح فارس��ی آن "خوابگاه های 
خودگردان " طی س��الیان اخیریکی ازصدها اس��باب الزم جهت حفظ  
 وادامه حیات تهران بزرگ است اما برخالف ماهیت اصلی این خوابگاه ها

 که چیزی جزیک س��کونت موقت، کوتاه مدت وازسرناچاری نیست به 
سبکی از زندگی دراین کالن شهربدل شده ومشکالت متعدد و معضالت 
عدیده ای پدید آورده است که غفلت ازآن با پیامدهای جبران ناپذیری 

همراه خواهد بود.
در همی��ن زمینه رییس انجم��ن م��ددکاران اجتماعی ای��ران معتقد 
 اس��ت هر رفتاری که مغایر با ارزش ها و هنجارهای جامعه باشد و روی 
کیفیت زندگی م��ردم آن جامعه تأثیرمنفی گذارد، آس��یب اجتماعی 

محسوب می شود.
حس��ن موس��وی چلَ��ک ام��ا موض��وع پانسیون نش��ینی را مانن��د 
 آپارتمان نش��ینی ازجن��س آس��یب های اجتماع��ی نمی دان��د ام��ا 
درعین حال اذع��ان دارد ک��ه می توان به آن ب��ه مثابه بس��تری برای 
 آسیب نگریس��ت؛ وی کنترل و نظارت کمتر درسبک زندگی مجردی 
را مهم ترین زمینه برای بروز انحرافات اجتماع��ی می داند عالوه براین 
او ب��ه عدم وجود ح��ق انتخاب ب��رای ت��ازه  واردان هم اش��اره می کند 
که ای��ن عام��ل می تواند س��بب هم نش��ینی با افراد ناس��الم ش��ود؛ با 
این ش��رایط و با ویژگی ه��ای خ��اص دوران جوانی نظیر اب��راز وجود 
 و دوس��تی، اقدامات هنجارش��کنانه اجتماع��ی دور از ذه��ن نخواهد 

بود.
اما »علیرضا نجفی« که تجربه حضور و زندگی در چند پانسیون را دارد 
در گفت وگو با تسنیم درباره اوضاع نابسامان این اماکن با لحنی که انگار 
هنوز آن دوران سخت را فراموش نکرده  است، می گوید که فشردگی و 

ناامنی این محیط ها بسیار آزار دهنده است؛ تقریبا در یک اتاق 12 متری 
۸ تا 12 نفر حضور دارند که بسیار عذاب آور است، بدتر از آن این که این 
تعداد هم در مدت کوتاهی جای خود را به تازه  واردان دیگری می دهند 

که نمی شود به آنها اعتماد کرد.
علیرضا درباره کس��انی ک��ه هر روز با تع��دادی از آن ها برخ��ورد دارد، 
می گوید از هر قشری در پانس��یون حضور دارند، از دانش��جو گرفته تا 
کارمند و کارگر و حتی دزد و کیف قاپ؛ او ب��ا کمی مکث این طور ادامه 
می دهد که آنها  بیش��تر آدم هایی نا امید، بی هدف، افسرده و سرخورده 

هستند.
مصیب محبی؛ کارش��ناس مس��ائل اجتماع��ی نیز، پانسیون نش��ینی 
را ب��ه افزایش س��طح تحصیالت زنان، ب��اال رفتن س��ن ازدواج و وجود 
 فش��ارهای مفرط خصوصا از س��وی خان��واده مرتب��ط می داند عالوه 
 بر آنکه وی برخی موارد دیگر نظیر طالق را ه��م در این زمینه بی تأثیر 
نمی داند. وی به طور کامل به آسیب زا بودن این مراکز باور ندارد و آن را 
به نوعی تنوع در سبک زندگی ایرانی تلقی می کند؛ او معتقد است شکل 
نگاه ما تعیین کننده آسیب زا یا غیر آسیب زا بودن این پدیده خواهد بود 
برای مثال اگر ای��ن محیط ها را به عنوان یک ج��ای موقِت ارزان قیمت 
و با یک امنیت نس��بی برای مهاجران به ش��هرها ببینی��م یک فرصت 
 و اگر ای��ن مراکز را تقویت کنن��ده زندگی مجردی ببینیم یک آس��یب 

خواهد بود.
محبی اگرچه از شرایط نامناسب پانس��یون ها اطالع دارد ولی آن را در 
مقایسه با زاغه نش��ینی و کارتن خوابی و حتی گاهی خانه های مجردی 

بسیار کم آسیب تر قلمداد می کند. 
به هر ح��ال نبای��د ای��ن واقعی��ت را نادیده گرف��ت که یقیناً ش��انس 
هنجارگری��زی و رفتارهای ضداجتماع��ی در این محیط ه��ا به خاطر 
نظارت کمت��ر خانواده ها و دس��تگاه های مس��وول، ضع��ف پیوندهای 
اجتماعی در ش��هرهای ب��زرگ و ... را درپی خواهد داش��ت  براس��اس 
ش��واهد موجود حتی اگر به آس��یب اجتماعی پدیده پانسیون نشینی 
اعتقادی نداشته باش��یم الاقل باید برای مش��کالت روحی و افسردگی 
پانسیون نش��ینان کاری ک��رد؛ اینک��ه کارشناس��ان و مس��ووالن این 
 حوزه آنها را فراموش کرده ان��د به لحاظ حرفه ای و انس��انی پذیرفتنی 

نیست.
دس��تگاه های نظارتی و اجرایی هم بای��د با قدرت بیش��تری به میدان 
بیایند و با تش��دید نظارت ه��ا جلوی اقدام��ات غیرقانون��ی را بگیرند؛ 
ال��زام مدی��ران این ام��کان به نص��ب دوربی��ن و ثبت دقی��ق هویت و 
 س��اعات ورود و خروج افراد از اقدامات مرس��ومی اس��ت که باید انجام 
گیرد.ع��الوه بر این تفکیک دقیق س��اکنان بر اس��اس س��ن، ش��غل و 
... در کاه��ش برخ��ی معضالت مؤث��ر خواهد ب��ود همچنی��ن ارتباط 
مدیران ای��ن واحدها ب��ا خانواده ه��ا می توان��د به حل و فص��ل برخی 
مش��کالت یاری رس��اند ش��اید هم تعیین م��دت حضور موق��ت برای 
س��اکنان،از مواردی باش��د که بتوان افرادی را که به زندگی بلندمدت 
 درای��ن اقامتگاه ها ع��ادت کرده اند به تغیی��ر رویه زندگی خ��ود وادار 

کرد.

»پهلوان خشمگین« 
به دنبال پول است

دومین مسابقه داستان تهران 
برگزیدگان خود را می شناسد

تمدید مهلت ارسال اثر 
به جشنواره موسیقی خرم

خبر 

تهمینه حدادی خبرنگار و نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار مجموعه 
»راهنمای خبرنگاری« برای نوجوانان خبر داد: راهنمای خبرنگاری با  تکیه بر 
تجربیات شخصی ام در دنیای خبرنگاری و با استفاده از منابع معتبر نوشته شده 
است. با توجه به اینکه نوجوان های زیادی عالقه مند به یادگیری اصول خبرنگاری 
هس��تند و کتاب های موجود در بازار، دانشگاهی و تخصصی هستند تصمیم به 
تالیف مجموعه ای گرفتم که با زبانی س��اده بتواند مخاطبان و عالقمندان را با 

دنیای خبرنگاری آشنا کند.
 نویس��نده »راهنمای خبرنگاری« با اش��اره به موضوعات ای��ن مجموعه گفت: 
سعی کرده ام در نگاشت این کتاب از اصول علمی آموزش استفاده کنم. در اولین 
جلد از این مجموعه مخاطبان با کلیات خبرنگاری، ارتباطات و ویژگی های الزم 
برای ورود به این ش��غل آشنا می ش��وند. در دیگر کتاب ها خبرنویسی، گزارش 
نویسی، مصاحبه را خواهند آموخت و در کتاب آ خر مسایلی مانند عکس، صفحه 
آرایی که امروزه جزو ملزومات این شغل است مورد بررسی قرار گرفته است. در 

واقع مخاطبان گام به گام در این کتاب ها پیش خواهند رفت.
او درباره تفاوت های این مجموع��ه با دیگر کتاب های آموزش��ی توضیح داد: از 
آنجا که مخاطبان ای��ن مجموعه متفاوت ان��د مجموعه همراه ب��ا تمرین هایی 
برای  آنها خواهد بود. تالش من بر آن بوده که موضوعات مطرح ش��ده  به عنوان 
 خبر و گزارش مرتبط با ح��وزه ی کاری و فکری خود آنها باش��د تا درک و فهم

 اصول خبرنگاری برای آنها آسان شود. از طرفی با تصمیم ناشر ما از تصویرگری 
هم در کتاب ها استفاده کرده ایم تا کتاب از  ساختار  آموزشی کمی فاصله بگیرد.

حدادی در انتها گفت:عالوه بر یادگیری مقدمات این رش��ته، مخاطبان کتاب 
 قرار است با سختی های رش��ته خبرنگاری آشنا ش��وند. از طرفی به عنوان یک 
ناظر بیرونی همواره شاهد پیروی افراد از اخبار غلط و عدم شناخت آنها از خبر، 
رسانه و تبلیغات بوده ام که گمان می رود بخش��ی از اطالعات عمومی باشند. به 
همین دلیل با آنکه کتاب برای نوجوان ها تالیف شده است اما می تواند مخاطبانی 

تا 2۰ سال را تحت پوشش قرار دهد.
تهمینه حدادی دانش آموخته رشته خبرنگاری است و از 1۰ سال پیش تاکنون، 

به عنوان خبرنگار حوزه کودک و نوجوان با نشریات محتلف همکاری دارد. 
 قرار اس��ت »راهنمای خبرنگاری« در تیراژ 2۰۰۰  نس��خه به زودی روانه بازار 

نشر شود.

کتاب"راهنمای خبرنگاری" برای 
نوجوانان منتشر می شود

کمتر ازدوماه به بال گش��ودن س��یمرغ های سی وچهارمین 
جش��نواره فیلم فجر نمانده به همین مناسبت سایت رسمی 
جشنواره، شصت فیلم که تا این لحظه فرم ثبت نام پرکرده اند 
را معرفی کرده که ما دراین شماره به معرفی اجمالی برخی از 

آنها می پردازیم .
1. فیلم س��ینمایي »خشکس��الي و دروغ«/کارگردان: پدرام 

علیزاده )فیلم دوم(
نویسنده: محمد یعقوبي

تهیه کننده: غالمرضا موسوي
 بازیگران: محمد رضا گل��زار، آیدا کیخاني، پ��گاه آهنگراني، 

علي سرابي، مارال بني آدم، خاطره اسدي
وضعیت: آماده نمایش

2. فیلم سینمایي »کاناپه« /کارگردان: کیانوش عیاري )فیلم 
سیزدهم(

نویسنده: کیانوش عیاري
تهیه کننده: کیانوش عیاري

بازیگران: مهدي هاشمي و )تکمیل نشده است(
وضعیت: پیش تولید )به احتمال بسیار کم در جشنواره حضور 

داشته باشد(
 3. فیلم سینمایي »خشم و هیاهو«/کارگردان: هومن سیدي 

)فیلم چهارم(
نویسنده: هومن سیدي

تهیه کننده: سعید سعدي
بازیگران: نوید محمد زاده، طن��از طباطبایي، رعنا آزادي ور، 

سعید چنگیزیان، بهناز جعفري، رضا بهبودي
وضعیت: آماده نمایش

 ۴. فیلم سینمایي »سیانور«/کارگردان: بهروز شعیبي )فیلم 
دوم(

نویسنده: مسعود احمدیان
تهیه کننده: سید محمود رضوي

بازیگران: هانیه توس��لي، مهدي هاشمي، بهنوش طباطبایي، 
بابک حمیدیان

وضعیت: فیلمبرداري )احتمال ۵۰ درصد به جشنواره
 مي رسد(

 ۵. فیل��م س��ینمایي »هف��ت ماهگي«/کارگ��ردان: هات��ف 
علیمرداني

نویسنده: هاتف علیمرداني
تهیه کننده: منصور لشکري قوچاني

بازیگران: حامد به��داد، باران کوثري، احم��د مهرانفر، هانیه 
توسلي، پگاه آهنگراني، رضا بهبودي

وضعیت: تدوین )احتمال 7۰ درصد به جشنواره مي رسد(
 ۶. فیلم سینمایي »دوئت«/کارگردان: نوید دانش )فیلم اولي(

نویسنده: نوید دانش
تهیه کننده: پیمان جعفري

بازیگران: هدیه تهراني، علي مصفا، نگار جواهریان
وضعیت: آماده نمایش

 7. فیلم سینمایي »بادیگارد«/کارگردان: ابراهیم حاتمي کیا 
)فیلم هجدهم(

نویسنده: ابراهیم حاتمي کیا
تهیه کننده: ابراهیم حاتمي کیا

 بازیگ��ران: پرویز پرس��تویي، مریال زارعي، باب��ک حمیدیان،
 امیر آقایي، شیال خداداد، کیمیا حسیني

وضعیت: صداگذاري )احتمال ۹۰ درصد به جشنواره مي رسد(
 ۸. فیلم سینمایي »خانواده فرشچي«/کارگردان: نادر تکمیل 

همایون )فیلم دوم(
نویسنده: نادر تکمیل همایون

تهیه کننده: مجید برزگر
 بازیگران: گالب آدینه، بابک حمیدیان، محس��ن س��لیماني، 

الدن سلیماني، اشکان خیل نژاد، بانیپال شومون
وضعیت: آماده نمایش

 ۹. فیلم سینمایي »دختر«/کارگردان: رضا میرکریمي )فیلم 
هشتم(

wنویسنده: مهران کاشاني
تهیه کننده: رضا میرکریمي

بازیگران: فرهاد اصالني، مریال زارعي، ماهور الوند
وضعیت: پایان فیلمبرداري )احتمال ۶۵ درصد به جش��نواره 

مي رسد(
 1۰. فیل��م س��ینمایي »خرمگس«/کارگ��ردان: محمد رضا 

هنرمند )فیلم دهم(
نویسنده: احمد رفیع زاده

تهیه کننده: محمد پیرهادي
بازیگران: سعید آقاخاني و )تکمیل نشده است(

وضعیت: پیش تولید )به احتمال بسیار کم در جشنواره حضور 
داشته باشد(

 11. فیلم س��ینمایي »برادرم خس��رو«/کارگردان: احس��ان 
بیگلري )فیلم اولي(

نویسنده: احسان بیگلري، پریسا هاشم پور
تهیه کننده: سعید ملکان

بازیگران: شهاب حس��یني، هنگامه قاضیاني، ناصر هاشمي، 
بیتا فرهي

وضعیت: پایان فیلمبرداري )احتمال ۶۵ درصد به جش��نواره 
مي رسد(

  12. فیل��م س��ینمایي »اژدها وارد م��ي ش��ود«/کارگردان: 
ماني حقیقي )فیلم پنجم(

نویسنده: ماني حقیقي
تهیه کننده: ماني حقیقي

بازیگران: همایون غني زاده، امیر جدیدي، نادر فالح، احسان 
گودرزي، علي باقري، کیانا تجمل

وضعیت: آماده نمایش
  13. فیل��م س��ینمایي »نفس«/کارگ��ردان: نرگ��س آبی��ار 

)فیلم سوم(
نویسنده: نرگس آبیار

 تهیه کننده: محمد حس��ین قاس��مي، ابوذر پ��ور محمدي،
شرکت نورتابان

بازیگران: مهران احمدي، پانته آپناهي ها، س��یامک صفري، 
شبنم مقدمي،جمشید هاشم پور،گالره عباسي

وضعیت: موس��یقي متن )احتمال ۸۰ درصد به جشنواره مي 
رسد(

 1۴. فیلم س��ینمایي »اروند«/کارگردان: پوری��ا آذربایجاني 
)فیلم دوم(

نویسنده: پوریا آذربایجاني
تهیه کننده: مهدي داوري

بازیگران: س��عید آقاخاني، طناز طباطبایي و )تکمیل نش��ده 
است(

وضعیت: پیش تولید )به احتمال بسیار کم در جشنواره حضور 
داشته باشد(

»س��نتوري2«/کارگردان: س��ینمایي  فیل��م   .1۵   
 داریوش مهرجویي )فیلم بیست و سوم(

نویسنده: داریوش مهرجویي
تهیه کننده: داریوش مهرجویي

بازیگران: اعالم نشده است!
 وضعیت: در مس��یر تولی��د )احتمال 2۰ درصد به جش��نواره 

مي رسد(
  1۶. فیل��م س��ینمایي »آه اي عبدالحلیم«/کارگ��ردان:

 احسان عبدي پور )فیلم سوم(
نویسنده: احسان عبدي پور

تهیه کننده: مهتاب کرامتي، طهورا ابوالقاسمي
بازیگران: رضا یزداني، پگاه آهنگراني، مصطفي زماني

وضعیت: تدوین )احتمال ۸۰ درصد به جشنواره مي رسد(
 17. فیلم سینمایي سینما نیمکت کارگردان:محمدرحمانیان 

)فیلم دوم( )از کارگردانان و نویسندگان مطرح تئاتر(
نویسنده: محمد رحمانیان
تهیه کننده: تورج منصوري

بازیگران: مهتاب نصیرپ��ور، علي عمراني، اش��کان خطیبي، 
هومن برق نورد

وضعیت: آماده نمایش
1۸. فیلم سینمایي »ربوده شده«/کارگردان: بیژن میرباقري 

)فیلم پنجم(
نویسنده: بیژن میرباقري

تهیه کننده: جواد نوروزبیگي
 بازیگ��ران: روزبه بمان��ي، نیک��ي کریمي، س��روش صحت،

مارال فرجاد، پرویز آبنار، پگاه خسروي
وضعیت: تدوین )احتمال 7۵ درصد به جشنواره مي رسد(

 1۹. فیلم س��ینمایي »خان��ه یحي«/کارگ��ردان: حمید رضا 
قرباني )فیلم اولي(

نویسنده: آزیتا ایرایي

تهیه کننده: سید محمود رضوي
بازیگران: مهناز افشار، سارا بهرامي، سهیال رضوي و )تکمیل 

نشده است(
وضعیت: در مسیر تولید )به احتمال بس��یار کم در جشنواره 

حضور داشته باشد(
 2۰. فیلم س��ینمایي »قش��نگ و فرنگ«/کارگ��ردان: وحید 

موسائیان )فیلم نهم(
نویسنده: وحید موسائیان

تهیه کننده: وحید موسائیان و آزیتا موگویي
بازیگران: رضا کیانیان، رعنا آزادي ور، افشین هاشمي، الدن 

مستوفي، بیتا فرهي، سروش صحت
وضعیت: صداگذاري )احتمال ۸۰ درصد به جشنواره مي رسد(

 21. فیلم س��ینمایی »امکان مینا«/کارگردان: کمال تبریزی 
)فیلم هفدهم(

نویسنده: فرهاد توحیدی
تهیه کننده: منوچهر محمدی و )بنیاد سینمایی فارابی(

 بازیگران: میالد ک��ی مرام، مینا س��اداتی، شایس��ته ایرانی،
 سیامک صفری، بهرنگ علوی

وضعیت: تدوین )احتمال ۸۰ درصد به جشنواره می رسد(
 22. فیلم س��ینمایی »فراری«/کارگ��ردان: علیرضا داودنژاد 

)فیلم بیستم(
نویسنده: کامبوزیا پرتویی

تهیه کننده: جهانگیز کوثری
بازیگران: محسن تنابنده و )تکمیل نشده است(

 وضعیت: در مس��یر تولی��د )احتمال 2۰ درصد به جش��نواره 
مي رسد(

23. فیلم س��ینمایی »النتوری«/کارگردان: رضا درمیشیان 
)فیلم سوم(

نویسنده: رضا درمیشیان
تهیه کننده: رضا درمیشیان

بازیگران: نوید محمد زاده، باران کوثری، مریم پالیزان،
 رضا بهبودی، ستاره پسیانی، یسنا میرطهماسب

وضعیت: آماده نمایش
 2۴. فیلم س��ینمایی »پارادیس«/کارگردان: علی عطش��انی 

)فیلم ششم(
نویسنده: امیر علی محسنین، مهدی علی میرزایی

تهیه کننده: علی عطشانی
 بازیگ��ران: ج��واد عزت��ی، مه��ران رجب��ی، الیویا ب��ورکات، 

سامان صفاری، محمد علی نجفیان، ماتیاس متس
وضعیت: آماده نمایش

  2۵. فیل��م س��ینمایی»آخرین ب��ار ک��ی س��حر را دیدی؟« 
کارگردان: فرزاد موتمن )فیلم دهم(

نویسنده: امیر عربی
تهیه کننده: سعید عصمتی

 بازیگران: فریب��رز عرب نیا، س��یامک صفری، ژال��ه صامتی،
بهاران بنی احمد، آتیال پسیانی، محمد رضا غفاری

 وضعی��ت: فیلمب��رداری )احتم��ال ۶۰ درصد به جش��نواره 
می رسد(

با فیلمهای جشنواره فجر34
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اخبار كوتاه خبر

ــهركرد در همايش  ــمى پيربلوطى، رييس دانشگاه آزاد اسالمى ش عبداهللا قاس
علمى پژوهى «تا ثريا» در دانشگاه آزاد اسالمى شهركرد با بيان اينكه شركت هاى 
ــور مى توانند ايفا كنند، اظهار داشت:  ــعه كش دانش بنيان نقش مهمى در توس

حمايت از شركت هاى دانش بنيان بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
وى اظهار داشت: استان چهارمحال و بختيارى ظرفيت هاى بسيارى براى توسعه 
و بهره گيرى در مسير ايجاد اشتغال دارد كه بايد اين ظرفيت ها مورد توجه بيشتر 
قرار گيرد. رييس دانشگاه آزاد اسالمى شهركرد بيان داشت: توليد گز مرغوب و 
ــتان است كه  ــيل هاى اين اس ــهر بلداجى از ظرفيت ها و پتانس با كيفيت در ش

مى تواند مورد توجه بيشتر قرار گيرد و اين حوزه داراى توسعه بيشتر شود.
ــهركرد داراى شش شركت  ــگاه آزاد اسالمى ش وى عنوان كرد: هم اكنون دانش
دانش بنيان است كه در حوزه هاى مختلف صنايع غذايى، صنايع دستى، گياهان 
دارويى و... فعاليت مى كنند. وى اظهار داشت: بايد مشكالت سد راه شركت هاى 
دانش بنيان برداشته شود. رييس دانشگاه آزاد اسالمى شهركرد ادامه داد: خالقيت 
در توليد محصوالت جديد در حوزه هاى مختلف صنايع غذايى، صنايع دستى و... 
مى تواند بازار پسندى كاالهاى توليدى را افزايش بدهد. عبداهللا قاسمى پيربلوطى 
عنوان كرد: توليد محصول با كيفيت مى تواند زمينه دستيابى به بازار هاى مختلف 
كشور را فراهم كند كه اين مهم موجب توسعه و ايجاد اشتغال در استان مى شود.

عبدالرحمن قاسمى، مديركل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختيارى در 
شصت و يكمين ستاد ساماندهى امور جوانان استان، اظهار كرد: مجمع خيرين 
ازدواج استان داراى اساسنامه اى با موضوعات، اهداف و كليات، ساختار، بودجه 
ــى  ــت و همه فعاليت هاى مجمع خيرين ازدواج، غيرسياس و مواد متفرقه اس
ــوع ازدواج و امور خيريه  ــازمان خيريه در موض و غيردولتى بوده و با عنوان س
با رعايت كامل قوانين و مقررات و اين اساسنامه فعاليت خواهد كرد. وى افزود: 
مجمع خيرين ازدواج استان داراى تابعيت جمهورى اسالمى ايران است و همه 
اعضاى آن التزام خود را به قانون اساسى اعالم مى دارند. قاسمى با اشاره به ترويج 
ازدواج به هنگام، آگاهانه، آسان و پايدار تصريح كرد: مجمع خيرين ازدواج استان 
به فرهنگ سازى و روشنگرى در امر ازدواج و تشكيل خانواده نقش بسزايى دارد. 
وى ارتقاء و گسترش فرهنگ نيكوكارى در امر ازدواج جوانان و تقويت روحيه 
تعاون و همكارى و تفاهم در فعاليت هاى حوزه ازدواج، بسترسازى مناسب براى 
ــتغال زوجين، تشكيل  ــاركت خيرين در امر تأمين مسكن و جهيزيه و اش مش
صندوق سرمايه گذارى ازدواج در راستاى اهداف اساسنامه، انتشار اوراق وقفى 
متناسب با نيازهاى حوزه ازدواج با هماهنگى دستگاه هاى اجرايى ذى ربط را از 
مهم ترين اهداف تشكيل مجمع خيرين ازدواج برشمرد. وى خاطرنشان كرد: 
بودجه مجمع از طريق هديه، اعانه، وقف و حبس، وجوه حاصل از فعاليت  هاى 
انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه مجمع، تأمين شده 
و اين مجمع مكلف است درآمد و هزينه ها را در دفاتر قانونى ثبت كرده و همه 

درآمدهاى حاصله ساالنه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف كند.

ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت:  ــتكى، اس ــم سليمانى دش قاس
ــتان گاهى بر مبناى  ــالمى ايران بحث توسعه اس بعد از انقالب اس
دامپرورى، دوره اى كشاورزى، زمانى اميد بود كه به واسطه قرارگيرى 
اين استان بين دو قطب صنعتى اصفهان و اهواز صنعت وارد استان 
شود و االن هم توسعه با استفاده از بحث گردشگرى ولى تا به حال با 

هيچ كدام از اين برنامه ها به نتيجه اى نرسيده ايم.
وى خاطرنشان كرد: شايد نبود مطالعه و پژوهش كافى يكى از عوامل 
ــد ولى مهم ترين عامل  ــعه اين استان باش شكست برنامه هاى توس
ــطح كالن كشور و  ــتان در بدنه دولت در س كمبود نيروى بومى اس

قانون گذارى است.
ــتكى در ادامه گفت: نقيصه مهم آن است كه متاسفانه  سليمانى دش
ما خودمان را باور نداريم و اگر دانشمند يا فرد تحصيلكرده اى از اين 
استان در سطح ملى بدرخشد يا قبولش نداريم يا كمر به تخريبش 

مى بنديم.
وى با بيان اينكه بايد دست دردست هم بدهيم تا نيروهاى ملى اين 
ــتان را تقويت كنيم  افزود: در اين صورت است كه استان ما هم  اس

مى تواند در تصميمات كالن ملى نقش داشته باشد.
ــتان را تنگ نظرى برخى  اين مسوول مانع ديگر در برابر توسعه اس
ــتان عنوان و ادامه داد: مديران در جلسات  مديران دستگاه هاى اس
قول مساعد جهت همكارى مى دهند ولى بعدا خالف گفته هاى شان 
رفتار مى كنند براى مثال مى توان به بحث كارخانه الستيك در استان 
اشاره كرد كه سرمايه گذار آماده است ولى هنوز در گيرودارهاى اوليه 

جهت فراهم نمودن آب، برق، زمين كارخانه و... مانده ايم.
ــفانه برخى از مديران قبل از ابالغ  ــت: متاس اين مسوول بيان داش
ــتند ولى بعد از اينكه  حكم مديريت شان افرادى فدايى استان هس
ــوند و فقط به منافع خودشان فكر  ــد عوض مى ش حكم شان زده ش

مى كنند.
ــتان از بيكارى و  ــات اس ــى  براى نج ــا بايد راه ــد كرد: م وى تاكي
توسعه نيافتگى پيدا كنيم و عالوه بر اينكه بايد پايه علمى قوى داشته 

باشيم پايه عقل مان هم بايد قوى باشد.  
ــاره به اينكه در برخى موارد  ــتاندار چهارمحال و بختيارى با اش اس
ــال گذشته  گناه را بر گردن خزانه خالى مى اندازيم تصريح كرد: س
ــال جهت كارهاى عمرانى  و با وجود خزانه خالى 7 هزار ميليارد ري
ــه اين موانع،  ــى نكنيم چرا ك ــتيم پس مانع تراش جذب اعتبار داش

كارى به خزانه پر يا خالى ندارند.
سليمانى دشتكى گفت: صنعت و كشاورزى ما مجرى نيست و بايد با 
تحقيق و پژوهش سرمايه گذاران را راهنمايى كند زيرا اگر تحقيقات 
ما هم در زمينه كيفى و هم در زمينه كمى جنبه اجرايى داشته باشد 

به جايى مى رسيم.

دانشگاه آزاد شهركرد 
داراى  6 شركت دانش بنيان است

تصويب اساسنامه ازدواج

استاندار:

نبود مطالعه و پژوهش كافى از عوامل 
شكست برنامه هاى توسعه است

مفاد آرا
8/686 آكهى مفاد ارا قانــون تعيين تكليف اراضى پــالك 2885 فرعى از 
33-اصلى بخش 9 نطنز برابر راى شــماره 139460302033000466-
1394/07/26 هيــات قانون تعيين تكليــف اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك نطنز تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى خانم معصومه كيهانيان فرزند حسين به شماره ملى 
1230082255 در پنج سهم مشاع از سيزده ســهم ششدانگ قطعه زمين 
محصور كه در آن احداث بنا شده است و به مساحت 218 مترمربع و پالك 
2885 فرعى از 33- اصلى واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتى شهرستان 
نطنز براى آن منظور شده خريدارى از ورثه مالك رسمى مرحوم اشرف 
كيهانيان فرزند حسين محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاء مذت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1394/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم:1394/09/17

م الف:255 عباسعلى عمرانى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
ابالغ راى

9/292 كالســه پرونده: 94-536 شــماره دادنامه: 643-94/7/30 مرجع 
رسيدگى شــعبه24 شــوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى اصغر 
كريمى به نشانى زينبيه دارك كوى طالب پ 22. خوانده مجتبى جنگروى 
مجهول المكان. با عنايت به محتويات پرونده ختم  رســيدگى را اعالم و به 
شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شــوراى حل اختالف در 
خصوص دعوى آقاى اصغر كريمى به طرفيــت آقاى مجتبى جنگروى به 
خواســته مطالبه  مبلغ دو ميليون و ســيصد و پنجاه هزار ريال وجه چك 
به شــماره هاى 447160-88/3/20 و 782722-87/12/15 و 782721-

87/11/15  به عهده بانكهاى ســپه و ملى ايران به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهى عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على 
رغم ابالغ و نشــر آگهى روزنامه در جلســه رســيدگى حضور نداشته و 
هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده اســت لــذا دعوى خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به استناد به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت دو ميليون و ســيصد و پنجاه هــزار ريال بابت اصل 
خواسته و دويست و پنجاه و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى  و هزينه 
نشر آگهى و خســارات تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چكها تا تاريخ 
وصول كه محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى بر 
عهده اجراى احكام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد. 
راى صادره غيابــى و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى
 در اين شعبه مى باشد. م الف 23604 دفتر شعبه 24 شوراى حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ راى

9/294 كالســه پرونده: 94-543 شــماره دادنامه: 630-94/7/30 مرجع 
رسيدگى شــعبه24 شــوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى اصغر 
كريمى به نشــانى اصفهــان، زينبيــه دارك، كوى طــالب پ 22. خوانده 
احمد مهورى مجهول المكان خواســته: تقاضاى رسيدگى و صدور حكم 

محكوميت خوانــده به پرداخت چهــارده ميليون و چهارصــد هزار ريال 
به انضمام كليه خســارتهاى قانونى. با عنايت به محتويــات پرونده ختم  
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى 
شورا در خصوص دعوى آقاى اصغر كريمى به طرفيت آقاى احمد مهورى 
به خواسته مطالبه  مبلغ 14/400/000 ريال وجه چك به شماره 302600-

89/8/30 ث87-2 به عهده بانك صندوق پس انداز و قرض الحسنه امام على 
(ع) حبيب آباد به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك 
محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى 
حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در 
مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا 
دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد به مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت چهارده ميليون و چهارصد هزار ريال بابت 
اصل خواسته و 155/000 ريال بابت هزينه دادرسى  و هزينه نشر آگهى  و 
همچنين خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (94/6/22) تا 
تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى 
بر عهده اجراى احكام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه مى باشد. م الف 23602 دفتر شــعبه 24 مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

9/295 كالســه پرونده: 94-542 شــماره دادنامه: 631-94/7/30 مرجع 
رسيدگى شــعبه24 شــوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى اصغر 
كريمى به نشانى اصفهان، زينبيه دارك، كوى طالب پ 27. خوانده مجتبى 
ملكيان مجهول المكان خواسته: مطالبه. با عنايت به محتويات پرونده ختم  
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى 
شورا در خصوص دعوى آقاى اصغر كريمى به طرفيت آقاى مجتبى ملكيان 
به خواســته مطالبه  مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت قســمتى از حواله وجه 
حواله قرض الحسنه شهيد شاكر به شــماره 14929 به عهده حواله قرض 
الحسنه شهيد شاكر به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ و نشــر آگهى روزنامه 
در جلسه رسيدگى حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارايه ننموده است لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه 
به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين 
دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت پنجاه ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و دويســت و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى  و 
همچنين خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تسليم دادخواست (94/6/21) تا 
تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى 
بر عهده اجراى احكام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه مى باشد. م الف 23601 دفتر شــعبه 24 مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/226، آقاى جعفر كثيرى عسگرانى داراى شماره شناسنامه 10 به شرح 
دادخواست به كالســه 480/94 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان راضيه كثيرى عسگرانى 

به شناســنامه 19 در تاريخ 1370 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت منحصر اســت به 1- جعفر كثيرى عسگرانى ش ش 10 
ت ت 1331/3/2 نســبت فرزند، 2- فاطمه كســيرى عسگرانى ش ش 985 
ت ت 1320/9/4 نســبت فرزند، 3- صغرى كثيرى عسگرانى ش ش 29 ت 
ت1335/3/12 نسبت فرزند، 4- عبدالرضا كثيرى ش ش 9 ت ت 1331/3/2 
نسبت فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور در سه 
نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف سه 
ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:277 شوراى 

حل اختالف بخش كرون
ابالغ وقت رسيدگى

9/315 در خصــوص پرونده كالســه 94-778 خواهان بهروز ســرندى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت حسن جعفرى تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 ساعت 4/30 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24226 شــعبه 29 حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/316 شــماره ابالغيــه: 9410100350409281 شــماره پرونــده: 
9409980350400436 شــماره بايگانى شــعبه: 940469 خواهان بانك 
قوامين به مديريت عاملى احمدرضا خطيبى دادخواستى به طرفيت خوانده 
جمشــيد تاجمير به خواسته مطالبه خســارت و مطالبه وجه بابت... تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق 
شماره 308 ارجاع و به كالسه 9409980350400436 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/10/30 و ساعت 12:00 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 21366 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
ابالغ

9/318 خواهان زهرا صالحــى فرزند غالمرضا دادخواســتى به طرفيت 
خوانده حسين حســن پور ناجى فرزند عبدالخالق به خواسته طالق تقديم 
دادگاه هاى خانواده شهرســتان اصفهان كه جهت رسيدگى به شعبه اول 
دادگاه عمومى حقوقى خانواده شهرســتان اصفهــان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 205 ارجاع و به كالسه پرونده 940042 ثبت گرديده و وقت 
رسيدگى آن 94/10/21 و ساعت 11/30 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نســخه دوم داد خواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رســيدگى حاضر گردند. م الف 23024مدير دفتر شعبه اول دادگاه 
خانواده اصفهان 

آگهى احضار
9/320 شــماره ابالغيــه: 9410100354303640 شــماره پرونــده: 
9209980359501651 شــماره بايگانى شــعبه: 930514 محاكم كيفرى 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه 
9209980359501651 براى محمود آهنگرزاده به اتهام فروش مال غير 
تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع  و وقت 
رسيدگى براى مورخه 1394/10/22 ساعت 9/30 تعيين گرديده است. با 
عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف 24401 دادگاه شعبه 117 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان (117 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

9/326 در خصــوص پرونده كالســه 940922 خواهان زهــرا محمدى 
برنجگانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت ســامره قلى زاده تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/23 ساعت 9 صبح تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهــان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24340 شعبه هشتم 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/327 در خصــوص پرونــده كالســه 94-740 خواهان اكــرم حياتى 
دادخواســتى مبنى بر اعالم تائيد و تنفيذ ســند عادى واگذارى منتسب به 
مرحومه ســلطان حياتى به انضمام مطلق خســارت دادرسى به طرفيت 
ابوالفضل حياتى- روح اله حياتى تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى 
روز چهارشنبه مورخ 94/10/23 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24207 شــعبه 33 حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/329 در خصوص پرونده كالســه 94-1080 خواهــان حامد محققيان 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه ســه فقره چك بــه طرفيت الهام محســنى 
رامناب تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/26 ساعت 
17/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهــان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماييد. در صــورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.
م الف:24672 شــعبه 17 حقوقى مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف 

اصفهان 

ــالم محمد على نكونام، نماينده ولى فقيه در  حجت االس
ــتان چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد در  اس
ــجويان چهارمحال و بختيارى با اشاره به  نشست با دانش
اينكه دانشگاه محل كسب علم و معارف است، عنوان كرد: 
ــگاه ها بيش از پيش  ــالمى در دانش ترويج ارزش هاى اس

موردتوجه قرار گيرد.
ــالم و كشور در تالش  ــمنان اس وى افزود: هم اكنون دش
هستند كه ارزش هاى اسالمى در جامعه كمرنگ شود و 
به دنبال اين هستند كه فرهنگ خود را در جامعه ما ترويج 

دهند تا از اين طريق به اهداف شوم خود برسند.
ــال و بختيارى و ــتان چهارمح ــى فقيه در اس نماينده ول
ــور در  ــمنان كش ــهركرد عنوان كرد: دش  امام جمعه ش

ــر جوان كشور را هدف  مسير رسيدن به اهداف خود قش
ــانه و  ــه ويژه رس ــه ظرفيت ها ب ــد و از هم ــرار داده ان ق
ــتفاده مى كنند كه  ــانه اى اس ــبكه هاى مختلف رس ش
ارزش هاى اسالمى در ميان جوانان رنگ ببازد، كه اين امر 

از تمهيدات مهم دشمن به شمار مى رود.
ــالم محمد على نكونام اظهار داشت: تقويت  حجت االس
ــژه در بين جوانان بايد  ارزش هاى دينى در جامعه به وي
ــد. نماينده ولى فقيه در  از اهميت ويژه اى برخوردار باش
استان چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد اظهار 
ــور بايد با كسب علم و دانش در  داشت: جوانان امروز كش
مسير توسعه و پيشرفت كشور تالش كنند. حجت االسالم 
محمد على نكونام ادامه داد: به بركت انقالب شاهد توسعه 

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى در سطح كشور هستيم 
ــعه كشور به شمار  كه اين امر يك ظرفيت مهم براى توس
ــمن به داخل  ــان كرد: هم اكنون نفوذ دش مى رود.وى بي
ــمار مى رود و حضور  ــيار مهم به ش كشور يك تهديد بس
بيگانگان مى تواند خطرات بسيارى براى كشور به همراه 

داشته باشد.
ــال و بختيارى و  ــتان چهارمح ــى فقيه در اس نماينده ول
ــجويان در تاريخ  ــهركرد يادآور شد: دانش امام جمعه ش
ــالمى نقش مهمى  ــالمى در تحقق انقالب اس انقالب اس
داشته اند و بايد در حال حاضر نيز با انجام وظايف خود در 
مسير جلوگيرى از نفوذ دشمن و صيانت از انقالب اسالمى 

تالش كنند.

ــاور معاون اول رييس جمهور  ــمى، مش رستم قاس
در جشنواره علمىـ  پژوهشى تا ثريا، با بيان اينكه 
ــت، اظهار  ــدل اقتصادى اس ــور فاقد م اقتصاد كش
ــور مردم محور است اما  ــت: مدل اقتصاد كش داش

سندها اين را نشان نمى دهد.
وى با اشاره به اقتصاد مقاومتى افزود: دست يابى به 
اهداف اقتصاد مقاومتى نيازمند برنامه ريزى، تقويت 
ــاختار صادراتى جديد  مفهوم «باور» و طراحى س
است.مشاور معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه 
اقتصاد مقامتى به معناى كم مصرف كردن نيست، 
بيان كرد: اقتصاد مقاومتى بايد براساس يك رويكرد 

جهانى و تالش ويژه حركت كند.
قاسمى با اشاره به تغييرات بنيادى در حوزه اقتصاد 

در طول سال هاى اخير خاطرنشان كرد: اقتصاد در 
گذشته برمبناى خوداتكايى استوار بود درحالى كه 
پس از انقالب صنعتى تغييرات با سرعت بااليى در 

حوزه اقتصاد رخ داده است.
ــيل هاى كشور  ــاره به ظرفيت ها و پتانس وى با اش
ــت  ــور ثروتمند اس ايران تأكيد كرد: ايران يك كش
و مى تواند با برنامه ريزى صحيح و استفاده از منابع 
طبيعى، جغرافيايى و نيروى انسانى باهوش و توانا به 

جايگاه خوبى در اقتصاد دنيا دست يابد.
ــاره به  ــور با اش ــاون اول رييس جمه ــاور مع مش
ــس از  ــاع پ ــه دف ــور در زمين ــرفت هاى كش پيش
ــران پس از  ــان كرد: اي ــالمى خاطرنش انقالب اس
انقالب اسالمى با وجود تحريم كامل در زمينه دفاع 

اكنون در رتبه چهارم و يا پنجم جهان قرار دارد.
ــاره به وضعيت منطقه افزود: شرايط  قاسمى با اش
ــال هاى گذشته ملتهب تر شده  منطقه نسبت به س
ــو با ايران و جبهه مقاومت  است و كشورهاى همس

درگير جريانات ساخته استكبار جهانى هستند.
وى با بيان اينكه منطقه شاهد يك دگرگونى اساسى 
است، بيان كرد: قدرت جمهورى اسالمى در منطقه 
ــالمى  هر روز افزايش مى يابد و امروز جمهورى اس
ــات و معادالت  ــده اى در تصميم نقش تعيين كنن
ــاور معاون اول رييس جمهور با  ــى دارد. مش اساس
ــينى در كربال  ــاره به اجتماع بزرگ اربعين حس اش
افزود: اجتماع بزرگ اربعين مانور بزرگ مسلمانان 

و شيعيان در طول تاريخ بود.
ــظ امنيت  ــدارك و حف ــان اينكه ت ــمى با بي قاس
ــانى نيست، گفت:  بيش از 27 ميليون زائر كار آس
اجتماع بزرگ اربعين در پاسخ به حركت ارزشمند 

امام حسين(ع) در راستاى تداوم دين اسالم است.

امام جمعه شهركرد:

توجه به ترويج 
ارزش هاى اسالمى 

در دانشگاه ها

رستم قاسمى در شهركرد :

اقتصاد كشور نيازمند تعريف مدل است
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توسط محققان ایرانی؛

خط لوله های نفت و گاز با فناوری نانو 
تعمیر می شود

تخصیص بودجه صندوق نوآوری و 
شکوفایی تا پایان سال 

توسط مهندسان ایتالیایی؛
روبات خنثی کننده بمب

 محققان ایرانی موفق شدند با فناوری نانو، پوشش های نانوکامپوزیتی 
به روش پیش آغشته جهت تعمیر خط لوله های نفت و گاز بسازند.

ساالنه حجم باالیی از خطوط لوله انتقال نفت و گاز در کشور نیازمند 
تعمیر و نگهداری هس��تند که برای این ام��ر از روش های مختلفی 

استفاده می شود.
با توجه به حجم باالی فعالیت در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی در 
داخل کشور و نیاز شدید به تعمیرات خطوط لوله انتقال و سن باالی 
این خطوط، تعمیرات خط لوله انتقال نفت و گاز یکی از دغدغه های 

صنایع نفتی محسوب می شود.
روش مکانیکی و س��نتی قدیمی مانند جایگزینی خط��وط لوله یا 
جوشکاری نیز مش��کالتی همچون هزینه باال، طی کردن عملیات 

سخت نصب لوله )که همراه با خطرات جانی است ( را به همراه دارد.
بنابراین تعمیر خطوط لوله با اس��تفاده از ج��داره های کامپوزیتی 
جایگزین روش های مکانیکی و س��نتی ش��ده اس��ت که عمدتا از 
طریق الیه گذاری دستی در محل لوله ها یا پخت کامل جداره های 
کامپوزیتی انجام می ش��ود. از این رو محققان در طرحی پژوهشی 
اقدام به طراحی فرموالسیون و ساخت دس��تگاه تولید جداره های 
کامپوزیتی با اس��تفاده از فناوری نانوذرات به روش پیش آغشته با 
قابلیت پخت رطوبتی کردند. در این پژوهش از رزین پلی یورتان با 
قابلیت پخت رطوبتی حاوی نانوذرات رس و سیلیس استفاده شده 
اس��ت. یکی از ویژگی های رزین های پخت رطوبتی مدت زمان کم 
پخت آنهاست به گونه ای که قبل از نصب آن به دور  لوله، پخت، کامل 

شده و کامپوزیت سفت می شود.
 از مزایای این طرح می توان به تلفیق دو فرآیند پوشش نانوکامپوزیتی 
 ش��امل س��اخت در محل کارخان��ه و روش پخت در مح��ل تعمیر،

 انعطاف پذیری مناس��ب روش پخت، س��هولت در اج��را و کنترل 
دقیق خواص اش��اره کرد. از این طرح می توان در صنایع نفت، گاز و 

پتروشیمی، صنایع نظامی )هوایی و دریایی ( بهره برد.

 مع��اون علمی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری با اش��اره به اینک��ه بودجه
 باقی مانده صندوق نوآوری و ش��کوفایی هزار و 600 میلیارد تومان اس��ت، 
 گفت: بودجه ای��ن صندوق تا پایان س��ال ج��اری، کام��ل تخصیص داده 
می شود. صندوق نوآوری و ش��کوفایی نهادی است که وظیفه پشتیبانی از 
کسب و کارهای نوپا و نوآور در کشور با نگاه به حمایت از اقتصاد دانش بنیان 
را به عهده دارد.سورنا ستاری در حاشیه س��مینار برنامه پزشک پژوهشگر 
سخن می گفت، همچنین برنامه پزشک پژوهشگر را از جمله برنامه هایی 
دانس��ت که با همکاری وزارت بهداش��ت آغاز شده اس��ت و افزود: سیستم 
پزشکی کشور بسیار تحت تاثیر پزش��ک بالینی قرار دارد و بخش پژوهش 
در واقع ج��زو اولویت های اصلی در این سیس��تم نیس��ت، از ابتدای دولت 
 یازدهم وزیر بهداش��ت در خصوص اجرای این طرح کمک بس��یاری کرده 
است.  وی بیان کرد: امیدواریم مشکالتی که در حوزه برنامه پزشک پژوهشگر 
وجود دارد، به مرور زمان با همدلی موجود در وزارت بهداشت حل شود زیرا 
پزشک پژوهشگر یک مفهوم جدید و تبیین آن در سیستم دولتی ما بسیار 
 سخت اس��ت، اما همکاری همه دس��تگاه ها در وزارتخانه ها باعث می شود
  که این اتفاق در کش��ور بیفتد. س��تاری ادامه داد: تش��کیل ش��رکت های

 دانش بنی��ان نیز یک تحرک ب��زرگ در این حوزه بوده و تقریبا بیش��ترین 
 ش��رکت های دانش بنیان در ح��وزه بیوتکنولوژی و داروه��ای جدید بوده

 است.  

در آینده نزدیک روباتی فوق پیش��رفته به جای انس��ان ها در مأموریت های 
غیرممکن شرکت می کند و باعث نجات جان انسان ها می شود.کارشناسان 
به تازگی روباتی انس��ان نما به نام walk-man تولید کرده اند که می تواند 
در عملیات خطرناک جایگزین انس��ان های آتش نش��ان، س��ربازان و حتی 
متخصصان خنثی سازی بمب و مین شود. گفتنی اس��ت، اولین نمونه این 
 روبات در ماه ژوئن س��ال میالدی جاری رونمایی ش��ده اس��ت.  این روبات

 6 فوت طول دارد و وزن آن در حدود 260 پوند اس��ت و دارای یک سیستم 
بینایی استریو و چرخش اس��کند لیزری برای مشاهده کامل محیط اطراف 
اس��ت. این روبات قادر به راه رفتن و انجام حرکات ظریف توس��ط انگشتان 
دست خود است و تعادل مطلوبی دارد. در مواقع عملیات این روبات می تواند 

توسط انسان ها کنترل شود. 
س��اخت روبات walk-man توسط مهندس��ان ایتالیایی صورت گرفته و 
آنها امیدوار هستند در آینده از این روبات برای عملیات جست وجو و نجات 
 که در آن شرایط برای حضور انس��ان ها بیش از حد خطرناک است استفاده

 شود. 
این روبات توسط مؤسسه فناوری دانشگاه پیزا از سال 2013 در حال ساخت 
بوده است. در حال حاضر کارشناسان درصدد استفاده از الگوریتم های هوش 
مصنوعی پیشرفته برای توس��عه مهارت های روبات به ویژه در حمل و نقل 

اشیاء حرکت بر روی سطوح ناهموار برداشت موانع هستند

برای طرفداران فیلم بازگش��ت به آینده، سال 2015 
کمی نا امیدکننده بود. در سالی که به پایان آن نزدیک 
می ش��ویم نه خبری از خودروهای پرنده ب��ود و نه از 

ماشین زمان.
با این حال، مهندسان مایکروسافت همچنان معتقدند 
دنیای فناوری در س��ال جاری ش��اهد پیشرفت های 
بزرگی بوده است. این شرکت فهرستی منتشر کرده که 
حاوی شانزده حوزه از فناوری است که تیم تحقیقاتی 
مایکروس��افت انتظار دارد در س��ال آینده پیش��رفت 
چشمگیری داشته باش��ند. همچنین در این گزارش، 
 چش��م انداز ده س��اله مایکروس��افت نیز ترسیم شده

 است. 
مایکروسافت در اکثر حوزه ها پیش بینی خود را اعالم 
کرده، از فناوری های نوین ساخت پردازنده تا پردازش 

داده ها در مقیاس کالن. 
 غلبه اینترنت بر تلویزیون

هس��یائو ووئن هان مع��اون تحقیقات مایکروس��افت 
در آس��یا گفته به ب��اور او در س��ال 2016 اینترنت بر 
تماش��ای تلویزیون غلبه خواه��د کرد. ب��ه عقیده او، 

ه��ر روز مردم بیش��تری برنامه های محب��وب خود را 
از طریق اینترن��ت و نه تلویزیون تماش��ا م��ی کنند. 
با این اوص��اف به نظر می رس��د وقت آن رس��یده که 
سازندگان تلویزیون نوع نگرش خود به محصوالت شان 
 را تغییر داده و تلویزیون هایی با ارتباط بهتر با اینترنت

 بسازند.
افزایش محبوبیت قلم های نوری

بی��ل باکس��تون یک��ی از اعض��ای تی��م پژوهش��ی 
مایکروسافت گفته به نظر او در س��ال آینده قلم های 

نوری کاربرد بیشتری پیدا خواهند کرد. 
به نظر می رس��د این پی��ش بینی چندان ه��م دور از 
واقعیت نباشد، چرا که مدتی است شرکت های بزرگی 

همچون اپل به استفاده از این قلم ها رو آورده اند.
 پایان دوران ساخت محصوالت با عمر کم

باکس��تون همچنی��ن پی��ش بین��ی ک��رده ک��ه 
اولوی��ت مش��تریان ب��رای خری��د محص��والت 
فن��اوری نیزتغییرخواه��د ک��رد: تولیدکنن��دگان 
دیگرقادرنخواهندب��ود محصوالت��ی ب��ا عم��ر کوتاه 
بسازندتامشتریان مجبورباشند دائما از آنها خریدکنند. 

تمایل مشتریان بیشتر به س��وی تجربیات، ارزش ها و 
پتانسیل های انسانی میل خواهد کرد.

 پردازنده های جدید
کریس بیش��اپ، یکی دیگر از اعض��ای تیم تحقیقاتی 
 مایکروسافت معتقد است نسل جدیدی از پردازنده ها

 تولید خواهند ش��د که قادر به پاس��خگویی به حجم 
 ب��االی محاس��باتی یادگی��ری ماش��ینی هس��تند و 
می توانند بهبود عملکرد پردازنده های گرافیکی را نیز 

در پی داشته باشند.
 مباحث اخالقی در داده های عظیم اهمیت پیدا 

خواهد کرد
پیامده��ای امنیتی جم��ع آوری اطالع��ات همچنان 
موضوع داغی ب��رای بحث اس��ت، و آنط��ور که کیت 
کرافورد عض��و تی��م تحقیقاتی مایکروس��افت گفته، 
 مباح��ث اخالقی در این ح��وزه به اوج خ��ود خواهند

 رسید. 
او گفته انتظار دارد شاهد پیروی برنامه های اطالعاتی 
از اصول اخالقی به منظور درک بهتر پیامدهای انسانی 

جمع آوری اطالعات در مقیاس کالن باشد.

پیش بینـی  مایکـروسـافت برای دنیـای فنـاوری 
در سـال آینـده

 ابالغ وقت رسیدگی
ش��ماره   9410100350307258 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /306
پرون��ده:9409980350300471 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940538 
خواهان بانک قوامین به ش��ماره ثبت 397957 دادخواستی به طرفیت 
خوانده علیرضا الماس��ی و جالل نوابی به خواس��ته مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9409980350300471 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/10/28 و ساعت 09:00 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/

شاکی 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 خوانده/متهم 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 رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:21907 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره   9410100350307206 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /307
پرون��ده:9409980350300754 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940852 
خواهان علیرض��ا آقابابائی دادخواس��تی به طرفیت خوانده حس��ن 
صادقی هاردنگی به خواسته تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980350300754 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/10/29 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد 
 آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:21905 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/308 در خصوص پرونده کالسه 740/94ش22 خواهان سید مجید 
عسگری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی قاسمی – برزو 
حسین پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/29 
س��اعت 3/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در خیابان س��جاد – اول 
ارباب – روبروی مدرس��ه 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:24210 
شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره   9410100351109020 ابالغی��ه: ش��ماره    9 /309
پرون��ده:9409980351100261 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940288 
خواهان ماشاءا... بهی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم مصطفی 
انصاری و اکبر حداد به خواسته مطالبه خس��ارت دادرسی و مطالبه 
وجه بابت ...و ابطال سند )موضوع سند مالی است( تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 318 ارجاع و به کالس��ه 9409980351100261 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1394/10/29 و ساعت 09:30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک��ی ازجراید 
کثیراالنتشار 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 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:24240 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره   9410100351506610 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /310
پرون��ده:9409980351500743 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940820 
خواهان/شاکی شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان با مدیریت 
آقای داریوش امینی دادخواس��تی ب��ه طرفی��ت خوانده/متهم رحیم 
عسگری به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع 
و به کالسه 9409980351500743 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/10/29 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.

م الف:23649 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره   9410100351308745 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /311
پرون��ده:9409980351300609 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940623 
خواهان محمد نجیمی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی نجیبی به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
تاخیر تادی��ه تقدیم دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 4 اتاق ش��ماره 421 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980351300609 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/10/29 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 

بودن خوانده و درخواس��ت خواهان 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 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:24742 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
احضار متهم

ش��ماره   9410100354405470 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /312
پرون��ده:9409980358700484 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940933 
محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 9409980358700484 برای رضا پهلوانی به اتهام 
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراع��ی و باغها تقاضای کیفر نموده 
که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1394/10/29 س��اعت 10:00 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 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 الف:24388 شعبه 

118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)118 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره   9410100350307214 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /313
پرون��ده:9409980350300195 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940232 
خواهان علی رضا عسگری دادخواستی به طرفیت خوانده عبدالحسین 
هراتیان و اس��الم هراتیان و اک��رم عظیم زاده و حس��ین هراتیان به 
خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خس��ارت دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980350300195ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/10/29 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.

م الف:21906 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره   9410100351505774 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /314
پرون��ده:9409980351500567 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940627 
خواهان/شاکی سید امیرحس��ین متولی امامی دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم محسن اکبری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 348 ارجاع و به کالس��ه 9409980351500567 ثبت 

گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/10/30 و س��اعت 8صبح تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان/

شاکی 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 خوانده/متهم 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 رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:23647 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
ابالغ رای

9/356 ش��ماره نامه:9409970350300824ش��ماره پرون��ده: 
9409980350300117 شماره بایگانی شعبه: 940144 خواهان: بانک 
مهر اقتصاد به نمایندگی آقایان علیرضا زمانی و بهروز درخش��ان با 
وکالت خانم زهرا سعادت فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان، خیابان 
حکیم نظامی، جنب خیابان ش��هید قندی، س��اختمان کیمیا، طبقه دوم 
واحد 4 خواندگان: 1- آقای حمیدرضا خلجی فرزند حس��ن به نشانی 
اصفهان، کاوه، خیابان برازنده فرع��ی 17 مجتمع اقاقیا بلوک A طبقه 
سوم واحد 22. 2- خانم مریم عبداللهی فرزند عباس به نشانی اصفهان، 
امام خمینی، بعد از رسالت، جنب بانک ملی، مجتمع گلستان ارم پالک 
39 . 3- آقای مه��دی پوریای ول��ی فرزند کاظم به نش��انی اصفهان، 
خیابان عافیت، مجتمع س��ایه، واحد 24 طبق��ه5. 4- آقای محمدرضا 
امیری ش��وریجه فرزند س��یف اله به نش��انی اصفهان، ملک ش��هر، 
پشت هزار دس��تگاه، کوچه مهدیه، پالک 101. خواسته ها: 1- مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرس��ی 3- مطالبه وجه 
چک دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواس��ت بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای��ان علیرضا زمانی و 
بهروز درخشان با وکالت خانم زهرا سعادت به طرفیت 1- حمیدرضا 
خلجی 2- محمدرضا امیری 3- مریم عبداللهی 4- مهدی پوریای ولی 
دائر بر مطالبه مبلغ 403/100/000 ریال بابت چک ش��ماره 386245 
تاریخ 94/01/31بانک رفاه کارگران با احتساب خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه، با این توضیح که خوانده ردی��ف اول وام گیرنده بوده و 
خواندگان دیگر ضامن ایشان شده اند و خواهان بابت بخشی از مطالبه 
خود در خصوص چک اقدام کرده اس��ت دادگاه با مالحظه مستندات 
تقدیمی پیوست شامل رونوش��ت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
که حکایت از اش��تغال ذمه خواندگان داش��ته و بقای اصل چک در ید 
خواهان نیز ظهور در اس��تمرار مدیونیت دارد و ب��ا عنایت به اینکه از 
ناحیه خواندگان دفاع و ایرادی به عم��ل نیامده و خوانده ردیف اول و 
بقیه منکر موضوع نمی باش��ند لذا دعای خواهان را وارد دانسته و به 
استناد مواد 310 و 312 و 313 و 314 و 315 قانون تجارت و مواد 198 
و 519و 522 قانون آئین دادرسی خواندگان را به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرسی و تمبر و 
حق الوکاله وکیل به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم می نماید رای صادره نسبت به 
خوانده ردیف اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد و نسبت 
به خواندگان دیگر غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در 
 این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر

 استان اصفهان می باشد. م الف 23654 دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان 
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 ریی��س بازرس��ی وزارت بهداش��ت گف��ت: پزش��ک و پرس��تار مقص��ر 
 در حادثه بیمارس��تان خمینی ش��هر از کار معلق ش��دند و پرونده دو نفر 
 دیگر به مرکز رس��یدگی به تخلفات در دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان 

ارجاع شد.
به گزارش مهر، دکتر سید سجاد رضوی افزود: دوستان ما تا پاسی از شب در 
بیمارستان خمینی شهر اصفهان بودند و با همه عوامل دانشگاه و همراهان 

بیمار و پزشکان دقیق مصاحبه و اسناد و مدارک را بررسی کرده اند.
 وی با بیان اینکه نباید بگذاریم فضا، حاش��یه ای یا احساس��ی شود گفت : 
اینکه خطایی صورت گرفته است و شدیدا هم مدافع حقوق بیمار هستیم 
بنابراین اجازه نمی دهیم به حقوق بیمار خدش��ه ای وارد شود و این خط 

قرمز ماست.
 رضوی گفت: درباره دختر ۴ ساله بیمار که بخیه های محل زخم وی بعدا 
باز شده است ؛ تیم کارشناس��ی این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه 

رسیده است که جای بخیه های باز شده ، وجود دارد.
 رییس بازرس��ی وزارت بهداشت افزود: پزش��ک معالج این بیمار می گوید 
ما اصال دخالت��ی در کار مالی نمی کنی��م و وقتی مادر بیم��ار مرتب بین 
صندوق، ایستگاه پرستاری و کادر پزش��کی رفت و آمد داشته من مشغول 
 معالجه بیماران دیگر بودم و به خاطر اینکه از من درباره این کار بسیار سوال 
 می کردند ک��ه چه کار کنیم ؛ من ب��ه مزاح گفتم هیچ��ی؛ بخیه هایش را 

باز کنید.
 رضوی ب��ا بیان اینک��ه درحال حاض��ر هم اصال فک��ر نمی کن��م این کار 
 انجام ش��ده باش��د، یعنی بعید اس��ت که این اتفاق افتاده باش��د، گفت:  
پرس��تاری هم که کارهای این بیمار را انجام داده ، قبول ندارد که بخیه ها 
را باز کرده است و می گوید بخیه ها مثال در جای دیگری و یا به هر دلیلی 

باز شده است.
وی افزود: آنچه مشخص است اینکه بخیه های بیمار برداشته شده است و 
دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان بعد از آن، پزشک و پرستار را حتی اگر این 
کار را شوخی گرفته باشند، از کار معلق کرده است و ما به هیچ عنوان قصد 

نداریم تخلف را تضعیف کنیم.
رضوی با بیان اینکه پرونده هم در نظام پزشکی و هم در دادسرای اصفهان 
 و خمینی ش��هر در حال بررسی اس��ت، گفت: دو نفر از پرس��نل دیگر هم 
که در این خصوص کوتاهی و قصور کرده، به واحد تخلفات دانشگاه معرفی 
ش��ده اند و مراجع قضائی تصمیمات الزم را می گیرن��د و کامال موضوع به 

هدف خود خواهد رسید.
دختری ۴ س��اله هفته گذش��ته به علت پارگ��ی ناحیه چان��ه در اورژانس 
بیمارس��تان اش��رفی اصفهانی در خمینی شهر پذیرش می ش��ود و کادر 
حاضر به صورت س��رپایی چانه مصدوم را بخیه می کنن��د؛ اما، مادر بیمار 
توانای��ی پرداخت هزینه ۱۵۰ ه��زار تومانی درمان فرزندش را نداش��ت و 
 با دستور مس��وول کادر پزش��کی، پرس��تار بخیه های دختر چهار ساله را

می کشد.

رییس بازرسی وزارت بهداشت:
پزشک و پرستار بیمارستان 

خمینی شهر از کار معلق شدند

امیر قاس��می، رییس شورای اس��المی فالورجان با اشاره 
به س��خنان اخیر موس��وی الرگانی نماین��ده فالورجان 
در مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص زمین ورزشی 
ش��هید اندرزگو ش��هر فالورج��ان گفت: س��وء مدیریت 
مسووالن تربیت بدنی طی ۱۵ سال گذشته در شهرستان 
فالورج��ان، برخالف  وج��ود بهترین اس��تعدادها در این 
 ش��هر، باعث ورود لطمات فراوان و عق��ب افتادگی های
  غیر قاب��ل جب��ران ای��ن شهرس��تان در ح��وزه ورزش

شده است.امیر قاسمی ضمن انتقاد از وضعیت نامناسب 
سرانه ورزشی در ش��هر فالورجان این امر را ناشی از سوء 
مدیریت مس��ووالن این حوزه دانس��ت و افزود: از س��ال 
۱382 تا کن��ون در حدود ۵ال��ی6 مصوبه توس��ط ادوار 
مختلف ش��وراهای اس��المی ش��هر فالورجان پیرامون 
 اختص��اص زمین جه��ت اح��داث مجموعه ورزش��ی و 
ق��رار دادن آن در اختی��ار اداره ورزش و جوان��ان 
شهرس��تان فالورج��ان ب��ه تصوی��ب رس��یده و اب��الغ 
گردی��ده لیک��ن ای��ن اداره به لح��اظ ضع��ف مدیریتی 
تا کنون نتوانس��ته اس��ت از این فرصت ها به��ره گیری 
 کن��د.وی ادام��ه داد در س��ال ۱382 ط��ی 2 مصوب��ه 
شوراهای اسالمی وقت شهر فالورجان مقرر شد یک قطعه 
زمین در ح��دود 2۰/۰۰۰ متر مرب��ع در منطقه علی آباد 
جهت احداث مجموعه ورزشی در اختیار اداره تربیت بدنی 
شهرستان فالورجان قرار گیرد و این اداره مکلف شد ظرف 
مدت 6 ماه نسبت به حصار کشی و شروع عملیات اجرایی 
اقدام نماید. قاسمی افزود: متاسفانه اداره تربیت بدنی وقت 
شهرس��تان فالورجان طی مهلت یادشده در مصوبه های 
شورای اسالمی هیچ گونه اقدامی در جهت آغاز عملیات 
عمرانی در زمین یادش��ده انجام نداده وهمان گونه که در 
 مصوبات یادشده تصریح ش��ده بود در صورت عدم انجام 

حصار کش��ی و آغاز عملیات عمرانی مصوبه کان لم یکن 
تلقی می گردد، طبیعتا مصوبات مذکور با لحاظ این قید از 

درجه اعتبار ساقط گردیده است.
 وی ادام��ه داد: متعاقب��ا با توج��ه به پیگیری ه��ای اداره

تربیت بدنی در س��ال ۱38۵ و ذکر این نکته توسط اداره 
تربیت بدنی فالورجان ک��ه در ح��دود ۱۵ میلیارد ریال 
جهت اح��داث مجموعه ورزش��ی در زمین یاد ش��ده به 
آن اداره اعتب��ار تخصیص داده ش��ده و در ص��ورت عدم 
اختص��اص زمین ی��اد ش��ده این اعتب��ار از شهرس��تان 
فالورج��ان برگش��ت خواهد خ��ورد، مجددا نس��بت به 
اختصاص زمین مذکور جهت احداث مجموعه ورزش��ی 
و در اختی��ار اداره تربیت بدنی ق��رار دادن آن طی مصوبه 
ش��ورای وقت اقدام می گردد  و مقرر می گ��ردد آن اداره 
مکلف اس��ت ظرف مدت یکسال نس��بت به حصار کشی 
و ش��روع عملیات اجرایی اقدام نماید. که متاسفانه اداره 
مذکور بر خالف ادعای یاد ش��ده هیچ گونه اقدامی انجام 
نمی دهد.رییس ش��ورای اس��المی فالورج��ان تصریح 
 کرد: در س��ال ۱386 نیز طی 2 مصوبه برای چندمین بار 
ش��ورای اس��المی وقت ش��هر فالورجان طی عینا همان 
مصوبات قبلی را به تصویب رس��انده است و مهلت 6ماهه 
ب��ه اداره تربیت بدنی شهرس��تان فالورجان جهت حصار 
کش��ی و آغاز عملیات اجرایی احداث مجموعه ورزش��ی 
داده اس��ت اما متاسفانه به لحاظ س��وء مدیریت عملکرد 
مس��ولین اداره مذک��ور حتی یک حصار کش��ی س��اده 
بر روی زمی��ن مذکور انج��ام نپذیرفته اس��ت.وی ادامه 
داد: طی مکاتب��ات صورت گرفت��ه ب��ا اداره تربیت بدنی 
 شهرستان فالورجان در خصوص انجام تعهدات و شروع به 
حص��ار کش��ی و اح��داث مجموعه ورزش��ی، ای��ن اداره 
مدعی ش��ده که اعتبار این امر در بودجه سال ۱39۱ آن 

سازمان پیش بینی ش��ده و در آن س��ال اقدام به ساخت 
مجموعه و آغ��از عملیات عمرانی خواه��د نمود در حالی 
که این ادع��ای اداره تربیت بدنی شهرس��تان فالورجان 
 تا کن��ون که در م��اه های پایانی س��ال ۱39۴ هس��تیم 

جامه عمل به خود نپوشیده است.
امیر قاس��می افزود: با توجه ب��ه این پیش��ینه موضوع و 
طرح ادعاهای واهی توس��ط اداره تربیت بدنی شهرستان 
فالورجان طی سالیان گذش��ته تا کنون، چگونه می توان 
به ادعاها و وعده های مس��ووالن آن اداره اعتماد کرد. آیا 
این درست است که شهروندان فالورجان به لحاظ سرانه 
ورزش��ی یکی از محروم ترین نقاط اس��تان باشند و صرفا 
به وعده های بی اساس مس��ووالن ورزش شهرستان دل 
خوش کنند و چوب سوء مدیریت مس��وولین این اداره را 
بخورند.رییس شورای اس��المی فالورجان گفت: با توجه 
به جمیع جوانب، همچنین احتمال عدم تحقق ادعاهای 
اداره ورزش و جوانان فالورج��ان همچون ادعاهای واهی 
سنوات گذشته و از طرفی نیاز مبرم شهروندان فالورجانی 
به توسعه اماکن ورزشی، فرهنگی، تفریحی در سطح شهر، 
شورای اس��المی ش��هر در حال برنامه ریزی و تخصیص 
اعتبار در قالب بودجه سال ۱39۵ این شهر جهت احداث 
مجموعه بزرگ فرهنگی � ورزشی شهرداری فالورجان در 

زمین مذکور است.
وی در پایان با توجه به س��خنان اخیر موس��وی الرگانی، 
نماینده شهرستان فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
که مدعی عدم همکاری ش��ورای ش��هر در این خصوص 
شده بود گفت: شهروندان فالورجان با اطالع از شرح این 
ماجرای ۱۵ س��اله خود به خوبی می توانند در این رابطه 
قضاوت کنند. متاسفانه آقای موسوی الرگانی یا به دلیل 
عدم اطالع از پیش��ینه امر و یا به خاطر مسایل دیگر و در 
آستانه انتخابات مجلس دست به فرافکنی و متهم نمودن 
 س��ایر نهادهای مردمی و خدمت رس��ان به ش��هروندان 
می کنند و هیچ ذک��ری از جزییات امر و اطالع رس��انی 
صحیح آن ب��ه مردم و س��وء مدیری��ت اداره تربیت بدنی 
نمی کنند. ایشان در سال 9۱ با پیگیری های خود موجب 
انعقاد ق��رارداد فروش بی��ش از 26۰۰ مت��ر مربع زمین 
 توس��ط ش��هرداری به اداره آموزش و پرورش فالورجان 
جهت احداث اس��تخر در محله جمال آباد فالورجان شد 
و ش��خصا متعهد به تامین و پرداخت بهای زمین مذکور 
 به شهرداری تا پایان سال 9۱ ش��د که متاسفانه تا کنون 
نه ایش��ان و نه اداره آم��وزش و پرورش ب��ه تعهدات خود 
 جهت پرداخت بهای زمین واگذار شده عمل ننموده اند و

 این امر باعث  ورود زیان و خس��ارات بس��یار زیادی برای 
شهرداری فالورجان شده است.

ابالغ وقت رسیدگی
9/330 در خصوص پرونده کالسه 94-1081 خواهان مهرداد جعفری 
طارمی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه یک فقره چک به طرفیت پروین 
محمودی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 94/10/26 
ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب 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 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:24671 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/331 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1077 خواهان سید محمد 
هادی موسوی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه خس��ارت طبق نظریه 
کارش��ان به طرفی��ت غالمرضا دان��ش او تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخ 94/10/26 س��اعت 16/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:24670 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/323 در خصوص پرونده کالسه 941012 خواهان حسین خبازی 
چالش��تری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت فهیمه پور 
جوهری فرزند حسین تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای روز 
چهارش��نبه مورخ 94/10/23 س��اعت 8/30 تعیین گردیده است 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 واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:24765 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/322 در خصوص پرونده کالس��ه 940937 خواهان امید محمدی 
دهاقانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید دهقانی تقدیم 
نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 94/10/23 ساعت 9صبح 
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 رس��یدگی به این شعبه 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 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:24701 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/324 در خصوص پرونده کالس��ه 940906 خواهان حس��ینعلی 
براتی علویجه دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه وجه ب��ه طرفیت اکبر 
اسفندیاری تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 94/10/23 س��اعت 9/30  صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:24708 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/328 در خصوص پرونده کالسه 86-94 خواهان آقای علی فنایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره چک جمعا به مبلغ 26/400/000 
ریال بانضمام هزینه دادرس��ی به طرفیت آقای حسین کاظمی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/10/26 ساعت 
4 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان مراجعه و نس��خه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در ص��ورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:24205 ش��عبه 49 حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرس��تان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/332 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 440-94 خواهان ش��هرام 
خورشیدی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهرداد شریفی 
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخه 94/10/26 ساعت 
4 بعد از ظهر تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه 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:24658 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/333 در خصوص پرونده کالس��ه 94-89 خواه��ان جواد خلیفه 
قلی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه س��فته به مبلغ دو میلیون و پانصد 
هزار ریال ب��ه طرفیت محس��ن خاش��عی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز ش��نبه مورخه 94/10/26 ساعت 6 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 

نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
 ضمائ��م را اخ��ذ نماید.در ص��ورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. م الف:24332 
 ش��عبه 49 حقوق��ی مجتمع ش��ماره س��ه ش��ورای ح��ل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/321 در خص��وص پرونده کالس��ه 94-627 خواه��ان علیرضا 
دهقانی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- جمال مقدور 
2- علیرضا مقدور تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخه 
94/10/22 س��اعت 4/30 عص��ر تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه 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 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:23562 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/334 ش��ماره ابالغی��ه: 9410103623104144 ش��ماره پرونده: 
9409983623100466 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940594 خواهان 
علی عس��کریان فرد اردس��تانی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان 
سوسن جوادی و رضا مرادی به خواسته مطالبه خسارات دادرسی 
و افراز مل��ک و پرداخت ح��ق الوکال��ه  تقدیم دادگاه ه��ای عمومی 
شهرستان اردستان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اردس��تان واقع در اردستان ارجاع و به 
کالس��ه 9409983623100466 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/11/07 و س��اعت 08:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
 آگهی می شود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجع��ه و ضم��ن اعالم نش��انی کام��ل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف 819 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

9/325 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100351505745 ش��ماره پرونده: 
9409980351500553 شماره بایگانی ش��عبه: 940613 خواهان/ 
شاکی پست بانک اصفهان دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم جواد 
اخوان حقیقت  و مهوش حق پرست و شاه پرست کاظمی به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980351500553 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 

1394/10/23 و س��اعت 08:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهوال 
االمکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین داغدرسی دادگاه های عمومی و انقالب مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق رس��یدگی حاضر گردد. م 
الف 23645  منشی دادگاه حقوقی ش��عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/296، ش��ماره ابالغیه: 9410106825306193، ش��ماره پرونده: 
9409986825300368، ش��ماره بایگانی شعبه: 940420، خواهان، 
شاکی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده، مته��م مهدی غالمی و علی باقران خوارس��گانی 
به خواس��ته مطالبه خسارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی شهرس��تان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال – خیابان 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به 
کالس��ه 9409986825300368 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/10/26 و ساعت 10:45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
خوانده، متهم و درخواست خواهان، شاکی 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، متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را 

دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م/الف 24250 مدیر دفت��ر دادگاه حقوقی ش��عبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/297، ش��ماره ابالغیه: 9410106825306194، ش��ماره پرونده: 
9409986825300865، شماره بایگانی شعبه: 940967، خواهان/ 
شاکی، محمود زارع الرگانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده، متهم 
تورج کیان��ی فالورجان��ی و ایرج کیان��ی فالورجانی  به خواس��ته 
مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت 
دادرسی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفه��ان- خیابان چهارباغ باال – خیابان ش��هید 
نیکبخت- س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان ارجاع و به 
کالس��ه 9409986825300865 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/10/26 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
خوانده، متهم و درخواست خواهان، شاکی 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، متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را 

دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م/الف 24251 مدیر دفت��ر دادگاه حقوقی ش��عبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان

 پیشرفت 70درصدی در اجرای 
طرح های فاضالب شهری فریدن

فرماندار فریدن از پیش��رفت 7۰درصدی اجراي طرح فاضالب ش��هري 
شهر داران خبر داد و گفت:از مجموعه 6۵ کیلومتراین طرح، ۴6 کیلومتر 
 آن اجرا ش��ده و از مقدار باقي مان��ده ۱۰ کیلومتر آن تحوی��ل پیمانکار

 شده است.
 فرماندار فریدن مباحث مربوط به تأمی��ن، توزیع و مدیریت مصرف آب 
را یک پروژه ملي و حت��ي بین المللي خواند و اظهار داش��ت: هر چند ما 
 در حوزه منابع آبي در شهرس��تان از لحاظ کمي مش��کلي نداریم اما به 
لحاظ کیفي مشکالتي در خصوص وجود نیترات در آب داریم که در مرکز 

شهرستان با دستگاه نیترات زدا این مشکل مرتفع گردیده است.
اس��فندیار تاجمیری، فرماندار فریدن پیگیری مستمر تامین آب شرب 
شهرستان از منابع پایدار را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: 
در راستای تحقق این مهم با حضور استاندار در شهرستان مقدمات کار 
صورت گرفت و با پیگیري هاي به عمل آمده موضوع براي س��یر قانوني 
مجوز در شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور در حال بررسي است که 
بر اساس زمان بندي مربوطه امیدواریم در سال 9۵ عملیات اجرایي آن 
آغاز گردد.وی با اعالم پیشرفت 7۰ درصدی اجراي طرح فاضالب شهري 
ش��هر داران تصریح کرد: از مجموعه 6۵ کیلومتراین طرح، ۴6 کیلومتر 
 آن اجرا ش��ده و از مقدار باقي مان��ده ۱۰ کیلومتر آن تحوی��ل پیمانکار 
شده اس��ت و پروژه احداث مدون 2 و 3 تصفیه خانه نیز آماده برگزاري 
مناقصه مي باشد.نماینده عالي دولت در شهرستان، مباحث اعتباری این 
پروژه را از نقاط قابل تامل و قوت برش��مرد و ضمن ابراز امیدواری جهت 
اتمام این پروژه در پایان سال آینده گفت: از سال 8۱ تا سال 92 مجموعا 
پنج میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان به این پروژه تخصیص داده ش��ده بود 
و در طی س��ال های 93 و 9۴ برخالف وجود محدودیت ها و تنگناهاي 
مالي و  اعتباري رقمي در حدود ۴ میلی��ارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار 

تخصیص داده شد.
وي در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص انشعاباتي که در ابتداي اجراي 
 پروژه توسط ش��هروندان خریداري ش��ده مش��کالتي به لحاظ نحوه و

 امکان اجرا وجود دارد که انتظار مي رود تدبیري مناسب در خصوص رفع 
این مشکل اتخاذ گردد.

رییس شورای شهر فالورجان:

موسوی الرگانی در آستانه انتخابات مجلس فرا فکنی می کند
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ــمندان از احتمال نابودى تمام  ــده تا دانش شيوع نوعى قارچ موجب ش
درختان موز در سراسر جهان خبر دهند.

هفته نامه تايم در خبر ويژه علمى خود نوشت: مطالعه جديد دانشمندان 
ــيوع نوعى قارچ خطرناك، تمام درختان  ــان مى دهد همزمان يا ش نش
شناخته شده ترين گونه موز سراسر جهان يعنى «Cavendish» را در 
معرض خطر جدى قرار داده و اين احتمال وجود دارد كه شاهد نابودى 

آنها باشيم. 
مى توان گفت كه تقريبا تمام موزهاى در حال كشت و مصرف در جهان 

از اين گونه هستند.
ــريه  ــمندان را از نش ــزارش اصلى دانش ــته اين هفته نامه كه گ به نوش
ــوم به  ــر كرده، قارچى موس تخصصى «PLOS Pathogens» بازنش
«Tropical Race 4» از چندين دهه پيش انبوه درختان موز در جنوب 
ــال هاى اخير نيز به درختان منطقه  ــاخته و در س شرق آسيا را آلوده س

خاورميانه نيز سرايت كرده است.
ــر از ــه اين قارچ س ــار مى رود ك ــد: در نهايت انتظ ــى ده تايم ادامه م
ــترين موز جهان در آنجا به   آمريكاى التين درآورد يعنى جايى كه بيش
عمل مى آيد البته اين نخستين بار نيست كه گونه شناخته شده اى از موز 

در آستانه نابودى كامل قرار مى گيرد. 
ــه پاتوژنى  ــخه جهش يافت ــارچ «Tropical Race 4» در واقع نس ق
ــط قرن بيستم ميالدى  ــت كه در اواس ــوم به «بيمارى پاناما» اس موس
ــى «Gros Michel» را نابود ــوز يعن ــده اى از م ــناخته ش ــه ش گون

 كرد.
ــه «Cavendish» جايگزين  ــون گون ــه، اكن ــته اين هفته نام به نوش
ــيوع اين قارچ مهلك ــده اما با توجه به ش گونه «Gros Michel» ش
 پيش بينى مى شود شناخته شده ترين گونه موز در جهان امروز نيز نابود

 شود.
هرگونه تغييرى در مناطق زير كشت موز از اين جهت براى دانشمندان 
ــتفاده ترين ميوه در  ــت زيرا موز هم اكنون پر اس از اهميت برخوردار اس

سراسر جهان محسوب مى شود.

نتيجه يك مطالعه نشان مى دهد، استرس و افسردگى، احتمال سكته 
مغزى و مرگ ناشى از بيمارى هاى قلبى عروقى را در بيماران مبتال به 

ديابت بيش از دو برابر افزايش مى دهد.
مطالعات محققان دانشگاه كاروليناى شرق نشان مى دهد كه استرس و 
افسردگى از عوارض بيمارى ديابت هستند و وجود هر دو حالت به طور 

همزمان در بيمار، اثرات جبران ناپذيرى دارد.
ــدود چهار هزار  ــزار تن كه ح ــى اطالعات 22 ه ــه با بررس اين مطالع
ــد از اين  ــى دهد 10 درص ــان م ــت مبتال بودند، نش ــان به دياب نفرش
ــترس مزمن رنج  ــديد و بيش از 28 درصد از اس ــردگى ش افراد به افس

مى بردند.
ــان مى دهد، استرس و افسردگى  به گزارش رويترز، اين مطالعات نش
احتمال مرگ ناشى از بيمارى هاى قلبى و سكته مغزى در ديابتى ها را 
ــند، احتمال  افزايش مى دهد و زمانى كه اين دو اختالل توام با هم باش

دو برابر افزايش مى يابد.
ــردگى مبتال هستند  ــر جهان به افس حدود 350 ميليون نفر در سراس
ــوب  ــر جهان محس ــن عامل ناتوانى در سراس ــن اختالل مهم تري و اي
ــارى ها در  ــگيرى از بيم ــرل و پيش ــز كنت ــود.به گزارش مرك مى ش
ــاالنه حدود 6/7 درصد از افراد بالغ، به افسردگى حاد مبتال  آمريكا، س
ــوارض جانبى ــردگى ع ــان افس ــج درم ــاى راي ــوند.روش ه ــى ش م

 دارند.
ــردگى در مراحل   به همين دليل متخصصان توصيه مى كنند كه افس
ــبى از جمله رژيم غذايى سالم، ورزش روزانه،  اوليه با راهكارهاى مناس
ــناس درمان شود و ــاد و مثبت و مشاوره با روانش ــرت با افراد ش معاش

 در صورت عدم درمان با اين روش ها و به عنوان آخرين قدم، از داروهاى 
اعصاب استفاده شود.

در ادامه اين تحقيقات امده آست كه تحرك روزانه و انجام ورزش هايى 
ــردگى و استرس  مانند يوگا، يكى از مهم ترين روش هاى كاهش افس

است.
نتايج اين تحقيقات در نشريه Diabetes Care منتشر شده است.

خبر نگران كننده اى كه هفته نامه تايم منتشر كرد؛

خداحافظى جهان با موز
استرس و افسردگى براى ديابتى ها 

ــرهم ممنوع ــت س ــراد در روز به تعداد زياد و پش برخى اف
ــاله  ــى دانيد علت اين مس ــه مى كنند، آيا م عطس
مربوط به وجود مواد حساسيت زا در محيط زندگى 

است؟!
ــا، مواد  ــپرى ه ــات مانند اس ــود برخى تركيب وج
ــاك در خانه يا محل كار از جمله  آلرژى زا، گرد و خ

عوامل اصلى بروز عطسه مى باشند. 
ــيميايى  ــاوى تركيبات ش ــت اين موادح در حقيق
خاصى هستند كه بر روى سيستم تنفسى واكنش 
ــس العمل اين  ــى گذارند؛ كه عك منفى بر جاى م

واكنش بروز عطسه مى باشد.
چه افرادى بيشتر دچار عطسه مى شوند؟

ــى حساس ترى  ــتم تنفس در واقع افرادى كه سيس
ــتر  ــيت زا) بيش دارند، به عوامل آلرژى زا (حساس
ــه هاى بيشترى  ــان مى دهند و عطس واكنش نش

مى كنند.
چه عوامـل و وسـايلى باعـث بروز عطسـه

 مى شوند؟
يك مطالعه در آمريكا در سال 2011 نشان داده كه 
برخى وسايل خاص در محل زندگى عامل اصلى بروز 
ــتند و در مورد حضور يا عدم حضور اين  عطسه هس

وسايل بايد آگاه بود.
 از جمله اين وسايل مى توان به موارد زير اشاره كرد:

انواع شمع
به خصوص شمع هايى كه  بوهاى خاص و آروماتيك 
مى توانند باعث بروز عطسه شوند. پس در صورتى 
ــودار در داخل خانه  ــمع هاى ب كه تعداد زيادى ش
ــى قرار دهيد  ــعى نماييد آنها را در جاهاي داريد، س
كه هوا در آنجا جريان داشته باشد تا بوهاى ناشى از 

شمع در يك منطقه تجمع نكند.
جارو (دستى يا برقى)

هر دو نوع جارو مى توانند عامل بروز عطسه باشند. 
ــه جايى گرد و غبار باعث  در واقع جارو كردن با جاب

بروز عطسه مى شود.
 البته محفظه يا كيسه جمع آورى گردوغبار موجود 
در جاروهاى برقى به عنوان عامل اصلى بروز عطسه 
شناخته شده اند. پس سعى نماييد در هنگام خالى 
ــك استفاده  ــه جارو برقى حتما از ماس كردن كيس

نماييد.
پنجره هاى درزدار موجود در خانه

ــرد سال به  اين پنجره ها، به خصوص در فصول س
دليل ورود هواى سرد به داخل محيط زندگى، عامل 

بروز عطسه هستند.

 پس بهترين راه استفاده از درزگير براى عدم ورود 
هواى سرد به داخل اتاق مى باشد.

وجود گلدان هاى گل در خانه
ــا مى توانند  ــت خاك موجود در گلدان ه در حقيق

حاوى مواد آلرژى زا باشند.
ــود در صورتى كه  ــه مى ش ــن دليل توصي  به همي
ــان  ــاى گل را در آپارتم ــدان ه ــد گل ــى خواهي م
ــا از  ــد، حتم ــه داري ــته نگ ــاى بس ــك فض ــا ي ي
ــتفاده  ــتاندارد و فاقد مواد آلرژن اس خاك هاى اس

نماييد. 
ــاك گلدان را از ــت كه خ براى اين منظور بهتر اس

 گل فروشى هاى معتبر تهيه نماييد.
اسباب بازى ها و عروسك هاى پرزدار

پرزهاى مصنوعى عروسك ها مى توانند منشاء بروز 
عطسه در افراد با حساسيت هاى تنفسى باشند. در 
ــود كه هر از چند گاهى اين  اين مورد توصيه مى ش
عروسك ها درماشين لباسشويى و يا با دست شسته 
ــر روى آنها از بين ــوند تا عوامل آلرژن موجود ب ش

 برود.
اتاق هاى پشت به نور

اين اتاق ها، اكثرا در زمستان ها نور كمى دارند. پس 
ــا مى توانند  ــرماى موجود در آنه به دليل س

عاملى براى بروز عطسه باشند.
ــان ــه در زم ــود ك ــى ش ــه م  توصي

ــرد،  ــاب و روزهاى س غروب آفت
ــا اقامت  ــن اتاق ه ــر در اي كمت

داشته باشيد.
بالـش هـاى موجـود

 بر روى مبل يا تخت.
ــيارى از منازل براى زيبايى  در بس

ــا و يا  ــر روى مبل ه ــتر خانه ب بيش
ــواب از چندين بالش  ــر روى تختخ ب

ــگ هاى خاص  ــا تركيبات و رن اضافى ب
استفاده مى شود.

ــرور زمان  ــه م ــش ها ب  اين بال
ــار و مواد  ــد گرد و غب قادرن
ــود جذب  ــه خ ــرژن را ب آل

ــه  ــث بروز عطس ــد و باع نماين
ــوند. به همين دليل توصيه  ش
ــور منظم  ــه به ط ــود ك مى ش

ــوند و در  ــته ش ــش ها شس اين بال
ــه زياد مورد افرادى كه در روز عطس
 مى كنند توصيه اكيد مى شود كه از 

بالش هاى كمترى براى تزئين خانه استفاده شود.
زير پايى

به طوركلى زيرپايى هاى پرزدار جلوى درب ورودى 
ــايلى هستند كه  يا جلوى درب حمام از جمله وس

مى توانند باعث بروز عطسه شوند.
ــت.  ــم رطوبت موجود در داخل آنها اس  علت آن ه
ــر هفته نظافت  ــود كه زيرپايى ها ه توصيه مى ش
ــيت زا عارى ــات حساس ــوند تا از وجود تركيب ش

 شوند.
سـرد يا گرم بودن بيش از انـدازه محيط 

زندگى
 هر دو مى توانند از عوامل تشديد كننده بروز عطسه 

باشند.
 پس توصيه مى شود كه هميشه سعى كنيد درجه 
حرارت معتدل را براى محيط زندگى خود انتخاب 
نماييد. اين درجه حرارت بايد بين 20 تا 25 درجه 

سانتيگراد باشد.
ميزان رطوبت موجود در محيط

ــالمت معتقدند كه ميزان رطوبت  محققان علوم س
ــى تواند عامل محرك  كمتر از 40 درصد در هوا م
ــد كه نشانه آن بروز  براى سيستم تنفسى بدن باش
عطسه است. پس سعى نماييد كه به خصوص 
ــال با گرم كردن  ــرد س در فصول س
ــل زندگى  ــد مح ــش از ح بي
ــك  ــوا را خش ــود، ه خ

ننماييد.

عاملى براى بروز عطسه باشند.
ــان ــه در زم ــود ك ــى ش ــه م  توصي

ــرد،  ــاب و روزهاى س غروب آفت
ــا اقامت  ــن اتاق ه ــر در اي كمت

بالـش هـاى موجـود

ــيارى از منازل براى زيبايى  در بس
ــا و يا  ــر روى مبل ه ــتر خانه ب بيش

ــواب از چندين بالش  ــر روى تختخ ب
ــگ هاى خاص  ــا تركيبات و رن اضافى ب

ــرور زمان  ــه م ــش ها ب  اين بال
ــار و مواد  ــد گرد و غب قادرن
ــود جذب  ــه خ ــرژن را ب آل

ــه  ــث بروز عطس ــد و باع نماين
ــوند. به همين دليل توصيه  ش
ــور منظم  ــه به ط ــود ك مى ش

ــوند و در  ــته ش ــش ها شس اين بال
ــه زياد مورد افرادى كه در روز عطس
 مى كنند توصيه اكيد مى شود كه از 

ــال با گرم كردن  ــرد س در فصول س
ــل زندگى  ــد مح ــش از ح بي
ــك  ــوا را خش ــود، ه خ

ننماييد.

علت اصلى عطسه چيست؟
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خبر

هم مو  و هم ناخن ها هر دو طى فرآيند مشابهى از كراتين ساخته شده اند، 
در واقع مى توان گفت كه مواد غذايى كه باعث تقويت ناخن مى شود، به 

تقويت مو نيز كمك مى كند. مى دانيد آن مواد غذايى كدامند؟
1- پروتئين

موهاى شما براى توليد كراتين، به پروتئين نياز دارد چرا كه پروتئين آن ها 
را محكم مى كند. با رسيدن پروتئين كافى به موها، آنها ديگر وارد «مرحله 

استراحت» نشده و ريزش شديد مو اتفاق نمى افتد.
2-گوشت قرمز

يك استيك خوشمزه سرشار از پروتئين بوده و داراى يك ماده ى مغذى 
ــالمت مو و ناخن بسيار مفيد بوده و  ديگر به نام آهن است. آهن براى س
بهتر است بدانيد افرادى كه كم خونى همراه با كمبود آهن دارند معموالً 

موهاى نازكى دارند.
3- زغال اخته 

ــما در برابر آسيب هاى شديد محافظت  آنتى اكسيدان ها از سلول هاى ش
مى كند. اين آسيب ها باعث افزايش هورمون ها و التهاب هايى مى شود كه 
بر روى تمام سلول هاى بدن تأثير مى گذارد، خصوصا سلول هاى موجود 

در موها و ناخن ها.
4- بادام  

بادام نه تنها منبع سرشارى از پروتئين است، بلكه پر از منيزيم  است كه 
به حفظ سالمت موها و ناخن ها كمك مى كند.

5- آب جو
ــيليكن در رژيم هاى غذايى است.  آب جو يكى از منابع غنى و سرشار س
سيليكن يك ماده ى معدنى كم نياز است كه باعث افزايش جريان خون در 

پوست سر شده و اين مسئله به رشد مو كمك مى كند.
6- صدف  خوراكى

ــيار مورد نياز و الزم است، چرا كه  روى، براى فرآيندهاى بيولوژيكى بس
ــاخت پروتئين هاى الزم در موها و ناخن ها كمك مى كند. هر پُرس  به س

صدف خوراكى حاوى 74 گرم روى است.
7- شير

ــان مى دهد كه بين كمبود ويتامين D و ريزش مو  برخى تحقيقات نش
ــه دچار ريزش مو  ــان مى دهد زنانى ك ارتباطى وجود دارد. يافته ها نش
ــبت به زنانى با موى سالم تر، كم تر  مى شوند ميزان ويتامين D آن ها نس

است.
8- تخم مرغ  

تخم مرغ منبع غنى پروتئين بوده و حاوى ويتامين D و نيز بيوتين است. 
بيوتين، ويتامينى از گروه B بوده كه نقش مهمى در ساختن كراتين ايفا 

مى كند.
9- ماهى سالمون

ماهى سالمون منبع خوب بيوتين و پروتئين است و در عين حال داراى 
ــالمت و  ــه كاهش التهاب، افزايش س ــيدهاى چرب امگا3 بوده كه ب اس

مرطوب كردن پوست مى انجامد.
10- بادام   برزيلى

ــلنيوم (عنصرى كه مانع از بروز اضطراب مى شود) در موش ها  كمبود س
باعث مى شود كه موهاى كم پشت ترى داشته باشند.

براى تقويت ناخن  و مو  از اين غذاها 
استفاده كنيد

دريچه

زبان خوراكى ها

مطابق تحقيق برترين هاى جهان شايد باورتان نشود كه كلم خيلى از 
عفونت ها و بيمارى ها را از بين مى برد و حتى يك مرهم مناسب براى 

زخم ها محسوب مى شود. 
زمانى كه آب كلم و يا خود كلم را نوش جان مى كنيد و يا از آن مرهمى 
ــازيد به طبيعى ترين شكل ممكن به سالمتى تان  براى زخم ها مى س

خدمت كرده ايد. 
ــرطان و غيره مقابله  ــت، زخم معده، آرتروز، برونشيت، س كلم با يبوس
مى كند. براى آشنايى بيشتر با اين ماده ى غذايى درمانگر با ما همراه

 باشيد.
آب كلم: پايان يبوست

ــت. اين  ــت اس ــى ايده آل براى مقابله با يبوس ــاده ى غذاي كلم يك م
ماده ى غذايى پر خاصيت سرشار از فيبر مى باشد. اگر بخواهيم دقيق 
تر بگوييم هر 200 گرم كلم بيش از 20 درصد نياز روزانه ى ما به فيبر را 
تأمين مى كند. حتما هم مى دانيد كه فيبرهاى  غذايى باعث تحريك 
روده ها و دفع راحت مى شود. براى همين هم كلم مى تواند با يبوست 

مقابله و از بروز آن پيشگيرى كند.
روش مصرف

ــد آب همان اولين جوش ها يك ملين  زمانى كه كلم در آب مى جوش
طبيعى است. توصيه مى كنيم تا بهبود وضعيت تان روزانه 2 تا 4 ليوان 
آب كلم پخته ميل كنيد. توجه داشته باشيد كه نبايد بيش از يك ساعت 
كلم را جوشاند. در اين صورت آب آن كامال برعكس عمل كرده و شما 

را دچار يبوست مى كند.
محققان توصيه مى كنند كه روزانه 4 ليوان آب كلم بنوشيد. البته توجه 
ــت كه درمان خود را قطع و آب  داشته باشيد معنى گفته مان اين نيس

كلم را جايگزين كنيد. اگر زخم معده داريد و دارو مصرف مى كنيد نبايد 
داروهاى تان را كنار بگذاريد.

كلم قمرى: خداحافظ كم خونى
ــث توليد  ــت و باع ــنC، بتاكاروتن و آهن اس ــار از ويتامي كلم سرش
ــى تواند با  ــراى همين هم م ــود. ب ــترى مى ش گلبول هاى قرمز بيش

كم خونى مقابله كند.
كلم و آرتروز

ــواده ى كلم ها و  ــان مى دهد كه خان نتايج يك پژوهش آمريكايى نش
ــگيرى از آرتروز موثر است. كلم سرشار  ــبزيجات غده اى براى پيش س
ــت كه غضروف ــام «گلوكوزينوالت» اس ــيدان هايى به ن از آنتى اكس

ــگيرى  ــا پيش ــايش آنه ــرده و از س ــت ك ــا را تقوي ــتخوان ه اس
مى كند.

روش مصرف
بهتر است هر هفته حداقل دو مرتبه كلم خام به عنوان ساالد ميل كنيد. 

اگر كلم پخته دوست داريد بهتر است كه آن را بخارپز كنيد.
مرهم كلم براى درمان ترك و سوختگى پوست

ــت.  ــتى اس ــكالت پوس ــراى مش ــاده ب ــم فوق الع ــك مره ــم ي كل
آنتى اكسيدان هاى موجود در آن قادر هستند كه زخم ها را درمان كرده 

و ترك و سوختگى را برطرف كنند.
كلم براى درمان دمل و جوش و آبسه

ــم باعث  ــود در كل ــد هاى موج ــيدانى فالوونوئي ــى اكس خواص آنت
ــود. بايد بدانيد كه كلم  ــرعت درمان دمل و جوش مى ش ــريع س تس
ــى از التهاب موثر  ــكالت ناش خواص ضد التهابى دارد و در درمان مش

است.

ــوى  ــت، شستش ــر وزير بهداش ــاى واگي ــارى ه ــز مديريت بيم ــس مرك ريي
ــگيرى از ابتال به بيمارى آنفلوانزا را ضرورى  ــت ها با آب و صابون براى پيش دس

خواند.
ــور قرار داريم و با  دكتر محمدمهدى گويا گفت: در ابتداى فصل آنفلوانزا در كش
سردتر شدن هوا طى روزها و هفته هاى آينده احتمال افزايش ابتال به اين بيمارى 

بيشتر خواهد شد.
وى در تعريف بيمارى آنفلوانزا گفت: آنفلوانزا يك بيمارى به شدت مسرى است 
ــت آلوده از فردى به فرد ديگر انتقال پيدا  كه از طريق قطرات تنفسى و نيز دس

مى كند .
ــرماخوردگى جلوه  ــبيه يك س ــزا از نظر ظاهرى در ابتدا ش گويا گفت: آنفلوان
ــرفه ، گلو درد و آبريزش  ــب باال، درد و كوفتگى بدن، س مى كند. بيمار مبتال، ت
ــد: آنفلوانزا از يك  ــتفراغ دارد .وى ياد آورش ــهال و اس ــى و گاهى تهوع، اس بين
ــت.گويا  ــدت آن نيز طوالنى تر اس ــديدتر بوده و م ــرماخوردگى معمولى ش س
ــديدترى دارد  ــه عوارض ش ــى از افراد جامع ــزا در برخ ــارى آنفلوان گفت: بيم
ــود.رييس  ــر به مرگ مى ش ــود حتى منج ــتى مراقبت نش ــه به درس و چنانچ
ــش  ــخ به اين پرس ــت در پاس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداش
ــراد باالتر از 65  ــرار دارند گفت : اف ــترى ق كه چه افرادى در معرض خطر بيش
ــوى مزمن،  ــارى هاى قلبى و ري ــال، مبتاليان به بيم ــال، كودكان زير 5 س س
ــايى كليه و كسانى كه به هر دليلى  خانم هاى باردار، مبتاليان به ديابت و نارس

دچار نقص سيستم ايمنى هستند و مبتاليان به سرطان كه تحت درمان هستند 
ــد: در اين افراد آنفلوانزا  از جمله افراد در معرض خطر مى باشند.گويا يادآور ش
شديدتر و پرعارضه تر است و چنانچه به موقع تحت درمان قرار نگيرند، منجر به 
مرگ مى شود.اين متخصص بيمارى هاى عفونى با بيان اينكه مهم ترين عارضه 
ــت كه منجر به ايجاد ذات الريه مى شود،  آنفلوانزا گرفتارى دستگاه تنفسى اس
گفت: بيمارى آنفلوانزا افراد پرخطر را بيشتر تهديد مى كند.رييس مركز مديريت 
بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا در حال 
حاضر آمارى از ابتال به اين بيمارى و يا مرگ ناشى از اين بيمارى در كشور وجود 

دارد، گفت: آمار ابتال به آنفلوانزا از هفته گذشته رو به افزايش گذاشته است.
ــتان بيش  ــتان و بلوچس ــتان هاى كرمان و سيس وى گفت: اين بيمارى در اس
ــود را  در اثر ابتال  ــان خ ــون 16 نفر ج ــت و تا كن ــتان هاى ديگر بوده اس از اس
ــه اين تعداد  ــال گفت: البت ــت داده اند.گويا در عين ح ــارى از دس به اين بيم
ــانى كه  ــيوع آنفلوانزا انتظار اينكه كس ــوده و معموال در فصل ش غيرمعمول نب
ــترى آنها را تهديد  ــده و خطر بيش ــتر مبتال ش در معرض خطر قرار دارند، بيش
ــتان  ــن افراد در بيمارس ــر 16 مورد اي ــح كرد: ه ــود دارد.وى تصري كند، وج

ــه دليل وجود بيمارى  ــفانه ب تحت مراقبت هاى درمانى قرار گرفتند ولى متاس
زمينه اى، اقدامات درمانى موثر واقع نشد.گويا گفت: انتظار مى رود بيمارى ظرف 
ــور نيز افزايش يابد.وى تاكيد كرد: افرادى  هفته ها ى آينده در ساير نقاط كش
كه از خارج از مرزها در حال بازگشت به كشور هستند و مسيرهاى طوالنى طى 

كرده اند و بيمارى زمينه اى دارند بايد بيشتر مراقب باشند.
رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت ادامه داد: افراد مبتال به 
بيمارى يا مشكوك به بيمارى از بوسيدن و دست دادن با يكديگر جدا خوددارى 

كنند. از هرگونه خوددرمانى خوددارى نموده و به پزشك مراجه نمايند.
ــيارى از موارد ابتال به اين بيمارى  گويا يادآور شد: مصرف آنتى بيوتيك در بس
ــخيص پزشك تحت  ــت با تش اصال ضرورتى ندارد و بعضى از مبتاليان الزم اس

درمان هاى دارويى ويژه قرار گيرند .
وى با تاكيد بر اين كه شستشوى دست ها با آب و صابون براى پيشگيرى از اين 
بيمارى بسيار ضرورى است، گفت: رعايت آداب تنفسى يعنى استفاده از دستمال 
ــه پالستيكى و سپس  ــرفه و قرار دادن دستمال در كيس در هنگام عطسه و س
ــطل زباله اهميت فوق العاده زيادى در پيشگيرى از بيمارى  قرار دادن آن در س
ــيار  دارد.گويا در پايان گفت: رعايت فاصله حداقل يك مترى با بيمار مبتال بس
ضرورى است و فرد مبتال بايد به اندازه كافى استراحت نمايد بنابراين از حضور 
در مدرسه يا محل كار تا زمانى كه پزشك اجازه نداه است بايد اكيدا خوددارى

شود.

 يك مقام وزارت بهداشت توضيح داد؛
شيوع آنفلوانزا در پيش است

خواص كلم قمرى
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دريچه

ــتم لرزيد و وحشت سراسر  ــواره نظام و مرد جنگى پش از ديدن نود هزار س
وجودم را فرا گرفت. آرايش جنگى سپاه بهترين شيوه اى بود كه مى شد براى 
ــيده و بر  ــكل پوش ــاس هايى يك ش ــب داد. همه لب ــمن ترتي ــاب دش ارع
ــت كه  ــيرى در دس ــپر و شمش ــا س ــته بودند؛ ب ــان نشس ــب هاى ش اس
ــه هايى نيز در سمت چپ اسب هاى شان  هر بيننده اى را مى ترساند. كيس

بسته بودند. 
ــالم و من از جلوى  ــر محافظش به اتفاق امام هادى عليه الس متوكل و دو نف

سپاه عبور كرديم. 
مگر تمام مى شد!

 هر از چند گاه متوكل به امام مى گفت:  مى بينيد چه زيبا صف آرايى كرده اند! 
به به! آدم لذت مى برد! چه قدرتى! چه هيبتى! 

با اشاره ى خليفه، سواركاران، دسته دسته اسب ها را به محل مشخصى راندند 
و محتوى كيسه ها را روى هم خالى كردند. 

ــرخ بوده و هدف اين است كه تپه اى  تازه فهميدم كه كيسه ها پر از خاك س
بزرگ درست شود.  

ــت تا گرد و غبارى كه از خالى كردن خاك ها به هوا بلند  مدت زيادى گذش
شده بود، بخوابد.

 من و متوكل و امام به اتفاق چند نفر حركت كرديم و نزديك آن تل رسيديم. 
ــديم و روى آن تپه رفتيم. متوكل كه با  ــب هاى مان پياده ش ــپس از اس س
ــينه اش را صاف نمود و به حضرت گفت:  ــپاهش را نگاه مى كرد، س غرور س
ــكر مرا ببينيد و رژه ى آنها را تماشا كنيد. حال  ــما را احضار كردم كه لش ش
ــم خليفه را  ــپاه عظي ــد علم كردن در برابر س ــدام قدرت، يارى ق بگوييد ك

دارد؟! 
تازه متوجه انگيزه ى پليد متوكل شده بودم. 

حضرت آرام و خونسرد، نگاهى به سپاه خليفه كرد و فرمود:  پس اگر سپاهيان 
مرا ببينى چه مى كنى؟ 

خليفه كه سپاهى براى امام سراغ نداشت و اصال انتظار شنيدن اين سخن را 
هم نداشت، قهقهه اى سر داد و گفت: مگر شما هم سپاه داريد؟ 

امام فرمودند:  البته! 
-  آن سپاه كجا است كه من نمى بينم؟ 

امام دست هايش را به سوى آسمان بلند كرد. 
ــم كار ــا جايى كه چش ــت، و ت ــى نهاي ــرب تا مرز ب ــرق و غ ــاره از ش يك ب
 مى كرد، سپاه الهى مالئكه همه جا را احاطه كرد؛ همگى نيز مجهز به سالح 

بودند! 
متوكل پس از ديدن چنين صحنه اى بيهوش روى زمين افتاد. 

ابتدا فكر كردم كه مرده، اما وقتى آب به رويش پاشيدند، چشم هايش را باز 
كرد و به هوش آمد.

 امام پرسيد:  چه ديدى، اى خليفه؟ 
- آن چه را ديدم باور نمى كنم. قطعا شعبده بازى هم نبود! 
امام در حال پايين رفتن از تپه بود؛ متوكل هم به دنبالش. 

ــما درگير  ــت با ش حضرت رو به متوكل كرد و فرمود:  ما در دنيا و براى رياس
ــت. ما به كار ــكلى نيس ــتيز برنمى خيزيم؛ با اين كه كار مش ــده و به س نش
آخرت مان مشغوليم كه سراى ابدى است، نه مثل دنيا زودگذر و فانى! بنابراين 
ــته باش. از جانب ما زيانى به تو نخواهد  ــبت به ما نداش نترس و گمان بد نس

رسيد.

لشكر خدا

در چنين روزى

بلواي نان 
در تهران و توقيف روزنامه  ها

درگذشت «حسين مكي» 
سياستمدار، مورخ و نويسنده معاصر

اعالن جنگ امريكا به ژاپن و ورود رسمي 
امريكا به جنگ جهاني دوم

پس از روي كار آمدن قوام به نخست وزيري، با وجود تشكيل وزارت خواروبار 
و تخصيص اعتبار براي خريد گندم و آرد، وضع نان نه تنها بهبود نيافت بلكه 

روز به روز بدتر و ناِن نامرغوب تري تحويل مردم مي شد. 
ــار زندگي، نبودن مايحتاج  از بامداد روز هفدهم آذر 1321 ش، به علت فش
ــتمزدها، عده زيادي از دانش آموزان و دانشجويان به  اوليه و پايين بودن دس

طرف ميدان بهارستان حركت كردند. 
در همان حال كه فرياد «نان مي خواهيم» آنها در طول مسير طنين انداز بود، 
ــتان اجتماع نموده و  عده زيادتري از مردم و دانش آموزان در ميدان بهارس

ناگهان به مجلس هجوم بردند. 
پس از ضرب و شتم نمايندگان، ميز و صندلي و تابلوهاي مجلس را شكسته 

و عده اي از مهاجمان، اموال مجلس را غارت كردند. 
ــه چپاول مغازه هاي  ــد و برخي از مردم ب به دنبال آن بازار تهران تعطيل ش

خيابان ها پرداختند. 
فرماندار نظامي تهران بركنار گرديد و سپهبد اميراحمدي با اختيارات كامل 
ــتور او به روي مردم آتش گشوده شد و عده زيادي  منصوب گرديد و به دس

كشته و زخمي شدند. 
ــد و احمد قوام دستور  ــت وزير به آتش كشيده ش در همين روز، خانه نخس

توقيف كليه روزنامه ها و مجالت را صادر كرد. 
اين آشوب، تهران را از حالت عادي خارج نمود. 

ــان مي دهد كه بسياري از  حوادثي كه در بلواي نان در تهران اتفاق افتاد نش
حركات، سازمان يافته و از قبل طراحي شده بوده است و نمي توان تمام آن را 
خودانگيخته دانست. در اين حوادث، دست پنهاِن عده اي خاص و حتي شاه 

و دربار براي تحت فشار قرار دادن قوام ديده مي شود.

حسين مكي در سال 1290ش به دنيا آمد. 
وي پس از گذراندن تحصيالت مقدماتي، به تهران رفت و به خدمات دولتي 
پرداخت. مكي بعد از شهريور 1320 و ايجاد فضاي باز سياسي، فعاليت هاي 
رسمي خود را در مطبوعات آغاز كرد و نوشته هاي تاريخي، تحقيقي و ادبي 

او، بخش مهمي از مندرجات روزنامه هاي درجه اول تهران بود. 
او در اين زمان نخستين جلدهاي كتاب تاريخ بيست ساله ايران را به نگارش 

درآورد و به شهرت رسيد. 
مكي در سال هاي بعد به عضويت حزب ايران و حزب دموكرات ايران درآمد 
ــي او در مجلس پانزدهم و شانزدهم  و اين، سرآغاز براي فعاليت هاي سياس

و هفدهم گرديد. 
ــت و در مبارزات  ــمار مي رف ــخت دكتر مصدق به ش او از طرفداران سرس
ــان داد. مكي عضو هيات  ملي كردن صنعت نفت، تالش زيادي از خود نش
ــرباز فداكار ملقب  ــي جنوب بود و به علت خدماتش، به س خلع يد از كمپان
گرديد. وي پس از كودتاي 28 مرداد 32، به حاشيه رانده شد و هنگامي كه 
در سال 1339، به فعاليت هاي سياسي روي آورد، رژيم مانع فعاليت مكي 
شد. حسين مكي از آن پس به كارهاي علمي و ادبي روي آورد و آثار متنوعي 

را به نگارش درآورد. 
تاريخ بيست ساله ايران در هشت جلد، كتاب سياه در هشت جلد، خاطرات 
سياسي در دو جلد، زندگاني سيد حسن مدرس در دو جلد، وقايع سي تير و 

تصحيح ديوان مشتاق و فرخي يزدي از جمله آثار اوست. 
حسين مكي، به عنوان آخرين فرد از رجال و اطرافيان دكتر محمد مصدق 
در جريان ملي شدن صنعت نفت، سرانجام در اواسط آذر سال 1378ش در 

88 سالگي در تهران درگذشت.

با حمله ناگهاني 360 هواپيماي ژاپني به ناوگان جنگي امريكا در بندر پرل هاربور كه روز 
هفتم دسامبر سال 1941م صورت گرفت، امريكا نيز فرداي آن روز، برابر با هشتم دسامبر، 

به ژاپن اعالن جنگ داد و رسما وارد جنگ جهاني دوم شد. 
به اين ترتيب، جنگ محدودي كه در اول سپتامبر سال 1939م با حمله سربازان آلماني 
به خاك لهستان آغاز شده بود قبل از پايان سال 1941م به يك جنگ بزرگ جهاني مبدل 
شد. تا قبل از ورود امريكا به جنگ، هيتلر سعي مي كرد از هر اقدامي كه موجب مداخله 

امريكا در جنگ شود خودداري نمايد. 
هيتلر تا آن زمان با آگاهي از نفوذ يهوديان در سياست امريكا، در مبارزه با يهوديان احتياط 
بيشتري به كار مي برد و حتي جوامع يهودي را تحت فشار گذاشته بود تا از هم كيشان 
خود در امريكا بخواهند به خاطر حفظ جان آن ها، از ورود امريكا به جنگ جلوگيري كنند. 
به دنبال حمله ژاپن به امريكا و ورود اياالت متحده به جنگ، هيتلر با توجه به سرازير شدن 
كمك هاي امريكا به دشمنان آلمان، خود در اعالن جنگ به امريكا پيش قدم شد و آتش 

جنگ جهاني دوم فروزان تر شد.

شير قلعه يا قلعه شيخ چشمه در 5 كيلومترى شمال شهر شهميرزاد واقع شده است.
ارتفاع كوهى كه شير قلعه در باالى آن قرار گرفته حدود 250 متر بلندتر از زمينهاى 

اطراف است .
در اين ناحيه چشمه هاى متددى از جمله سر چشمه ( شيخ چشمه ) و هفت چشمه 
قرار دارد .اين قلعه كوهستانى بر اساس مطالعات باستان شناسى داراى زير ساخت دوره 
اشكانى و ساسانى مى باشد . با اين وجود شير قلعه در دوران اسالمى نيز به عنوان يكى از 
پناهگاههاى مستحكم اسپهبدان طبرستان و همچنين بر اساس اسناد و مدارك تاريخى 
ــير قلعه مربوط به حكومت طبرستان  مورد استفاده اسماعيليان مطرح بوده است.ش
مى باشد كه در دوره اشكانى در مناطقى از ايران حكومت داشتند و اين قلعه را جهت 
ــم، احداث كرده بودند و در قرن پنجم و ششم،  ــعابى از بزرگراه ابريش حفاظت راه انش
اسماعيلى مذهبان كه مركز آنان قلعه الموت قزوين بود، از اين قلعه استفاده نموده اند و 
به روايتى تونلى زيرزمينى از قلعه به چشمه قلعه ساخته بودند تا از آب چشمه استفاده 
نمايند و از گزند دشمنان در امان بمانند.شير قلعه كه مصالح اصلى آن را سنگ و ساروج 
تشكيل مى دهد داراى هفت برج دفاعى و تقويتى است . اين برج ها داراى ابعاد منظمى 
نيستند و همچنين ارتفاع آنها به دليل ناهموارى سطح كوه يكسان نيست .ظاهرا در 
گذشته اين قلعه نظامى داراى يك دروازه بوده كه در ضلع جنوبى آن قرار داشته است .
دوگانگى مالت به كار رفته در معمارى شير قلعه و نيز ساخت و سازهاى جديد بيانگر 
بازسازى و مرمت آن در دوران اسالمى مى باشد . آب مورد نياز قلعه نشينان اين گونه 

قالع كوهستانى عموما به وسيله چشمه ها ، قنات ها و باران و برف تامين مى شده است . 
ــاكنان اوليه قلعه با احداث  ــاس يك عقيده تاريخى س ــير قلعه و بر اس در خصوص ش
ــاد پله هاى مارپيچى نظير پله هاى مناره  بنايى برج مانند در پاى كوه مورد نظر و ايج
ــه داخل قلعه  ــت ب ــمه پاى كوه كه ظاهرا خودجوش بوده اس آب مورد نياز را از چش

مى رساندند. بقاياى برج ياد شده نيز اكنون به خوبى قابل مشاهده است .
فضاهاى داخلى شير قلعه شهميرزاد اكنون پس از گذشت قرنها در زير خاك مدفون 
است ليكن ديوارها و برج و باروهاى آن نسبتا سالم مانده است .سنگهاى مورد استفاده 

در بناى شير قله از نوع سنگ هاى كوجك و بزرگ است . 
ــه بادى گل نى و دانه هاى  ــاروج آهك خاكستر ماس ــنگ كاربرد مالت س عالوه بر س
ــتحكام بى نظير آن شده است . ريز سنگ ( گرد و سفيد ) در بناى اين قلعه سبب اس

ــاروى بزرگ قلعه ساروى كوچك و  شير قلعه شهميرزاد در كنار قلعه شيخى قلعه س
قلعه وهل به عنوان يكى از مهم ترين و جذاب ترين قالع منطقه باستانى قومس مطرح 
مى باشد و طبيعت زيبا و آب و هواى ييالقى اين ناحيه نيز بر جذابيت آن افزوده است .

اين قلعه همچنين داراى آبشارى مصنوعى است كه از باالى آن تا دامنه ادامه دارد در 
ــر وجود دارد كه سرچشمه نيز ناميده  پاى اين قلعه چشمه اى به نام شيخ چشمه س
مى شود و جايى مناسب براى تفريح و اقامت است شامل چشمه ، درختان بزرگ گردو 
و رودخانه است كه آب و هواى خوب  آن را دلپذيرتر كرده است همچنين در اين مكان 

قهوه خانه روباز هم موجود است.

ــيارى را  ــال 1356 بس ــالمى در اواخر س اوج گيرى انقالب اس
غافلگير كرد.اين امر نتيجه فضاى بسيار مستعدى بود كه آن روز 
ها در جامعه ايران وجود داشت. اين فضا ناشى از عواملى بود كه 
بر ميزان آگاهى هاى دينى و فرهنگى مردم مى افزود كه ما آنها 

را زمينه هاى فرهنگى انقالب اسالمى مى ناميم.
ــتند زمينه هاى الزم را براى  عواملى كه به لحاظ فرهنگى توانس

وقوع انقالب اسالمى فراهم آورند،عبارتند از:
ــترش فرهنگ اسالمى از  1-گسترش فرهنگ اسالمى: گس
ــگاهيان  جمله مواردى بود كه با همت روحانيت متعهد و دانش

متدين در سال هاى منجر به انقالب اسالمى،اوج گرفته بود .
ــال قبل از انقالب  2- افزايش مدارس دينى: از حدود 37 س
به تدريج تأسيس مدارس اسالمى آغاز شد.اين امر در سال هاى 
نزديك به 1357 يك باره سرعت بسيار گرفت و همزمان ده ها 
مدرسه دينى كه دروس جديد را در كنار دروس اسالمى آموزش 
مى دادند،تأسيس گرديد. به عنوان نمونه ،مى توان از مدارسى 
نظير دبيرستان علوى تهران و دبيرستان دين و دانش قم نام برد.
ــالمى بود  ــتين مدرسه اس ــتان جعفرى شماره يك نخس دبس
ــعلى اسالمى  ــت شيخ عباس ــهريود 1320 به دس كه بعد از ش
ــترش يافت.از اين پس مجامع مذهبى با  بنا گرديد و سپس گس
رويكردى جديد  به مبارزه با غرب گرايى پرداختند و در طى چند 
دهه،تربيت نسلى تحصيل كرده و دين باور را وجهه همت خود 
ــان آنها ،مبارزه با  قرار دادند.كانون توجه اين مدارس و مووسس
مفاسد اخالقى غربى بود.شمار اين مدارس طى 30 سال به 180 

مدرسه رسيد.
ــوب  ــاران خ ــى از ي 3-كتـب تعليمـات دينـى: گروه
ــرورش رژيم پهلوى  ــوزش و پ ــا ورود در آم امام خمينى(ره) ب
ــوزش و  ــات دينى آم ــب تعليم ــر تدوين كت ــدند ام موفق ش
ــوص برخى  ــه جالب در خص ــده بگيرند. نكت ــرورش را بر عه پ
ــخنرانى  ــتر آنان از س ــه بيش ــت ك ــندگان آن اس از اين نويس
ــر اثر غفلت  ــا در همان حال،ب ــر محروم بودند ام مذهبى و منب
ــل جديد كتاب  ــد براى نس ــازه يافتن ــاواك ،اج و يا حماقت س
ــهيدان  ــن افراد مى توان به ش ــى تدوين كنند.از جمله اي درس
ــهيد دكتر بهشتى در سال 1349 به  بهشتى و باهنر ياد كرد. ش
ــم و تأليف «تعليمات دينى» دعوت همفكران خود جهت تنظي
ــتاورد آن  ــرورش پرداخت كه دس ــوزش و پ ــكارى با آم به هم
ــژه در دوره راهنمايى و  ــاماندهى بنيادين آن كتاب ها،به وي س

دبيرستان بود و نوجوانان را با معارف دينى آشنا مى ساخت.
ــد  ــار رش 4- افزايـش فعاليـت مراكـز مذهبـى: در كن
ــت  ــى به دس ــات دين ــب تعليم ــن كت ــى و تدوي ــز دين مراك
ــى مانند  ــجد هاي ــه هاى مس ــام خمينى(ره)،برنام ــاران ام ي
ــن  ــا و همچني ــجد قب ــت و مس ــجد هداي ــجد الجواد،مس مس
ــر فراوانى  ــاد تأثي ــينيه ارش ــران و حس ــه ته ــيس مهدي تأس
ــد كافى  ــيخ احم ــت. مرحوم ش ــردم داش ــى م ــد آگاه در رش
ــى  اصل ــخنران  س و  ــريف)بانى  الش ــره  الس ــدس  (ق
ــت  ــى دخال ــائل سياس ــر در مس ــه ظاه ــه ب ــود ك ــه ب مهدي
ــت در دوران  ــترده از اوضاع مملك ــاد گس ــا با انتق نمى كرد،ام
ــى اجتماعى  ــاى سياس ــى ه ــى در آگاه ــش مهم ــوى نق پهل
ــاد نيز  ــينيه ارش ــر حس ــوى ديگ ــت.از س ــردم داش ــوده م ت

ــرى، ــهيد مطه ــف از ش ــاى مختل ــخنرانى ه ــه س ــا ارائ ب
ــرى ديگر، ــاى فك ــره ه ــى چه ــريعتى و برخ ــى ش ــر عل دكت
ــنفكران  ــجويان و روش ــت دانش ــته اى در هداي ــش برجس نق

به سمت مسائل دينى داشت.
ــى اقدامى  ــى حكومت خود،ط ــال هاى پايان ــاه در س رژيم ش
عجيب،بسيارى از روحانيون هوادار امام خمينى(ره)را كه برخى 
ــهد بودند مانند  ــته حوزه هاى علميه قم و مش از اساتيد برجس
ــيد على خامنه اى و ... به نقاط  ــهيد مدنى،آيت ا...  س آيت ا... ش
ــور تبعيد كرد.اين تبعيد ها سبب شد كه مردم اين  مختلف كش
ــوند و پيام انقالب  مناطق با انديشه هاى آن مرد بزرگ آشنا ش

به همه جا برسد
ــاه  5-تبعيـد علماى مبارز بـه اقصى نقاط ايران : رژيم ش
ــى  ــى اقدام ــت خود،ط ــى حكوم ــاى پايان ــال ه در س
ــى(ره)را كه  ــوادار امام خمين ــيارى از روحانيون ه عجيب،بس

ــته حوزه هاى علميه قم و مشهد بودند  ــاتيد برجس برخى از اس
ــه اى و ...  ــيد على خامن ــهيد مدنى،آيت ا...  س مانند آيت ا... ش
ــبب شد كه  ــور تبعيدكرد. اين تبعيد ها س به نقاط مختلف كش
مردم اين مناطق با انديشه هاى آن مرد بزرگ آشنا شوند و پيام 

انقالب به همه جا برسد.
6- انديشه هاى مترقى امام خمينى وجذب روشنفكران 
ــبب شد تا  ــه هاى مترقى امام خمينى س دانشـگاهى: انديش
ــهيد چمران، ــگاهى،همانند ش ــنفكران دانش بسيارى از روش

ــازى  ــايد ني ــان شوند.ش ــذب ايش ــى و ... ج ــهيد رجاي ش
ــگاهى همانند  ــار دانش ــه اقش ــد ك ــه نباش ــن نكت ــر اي به ذك
ــمار ــه ش ــه ب ــع جامع ــار مرج ــد،از اقش ــت متعه روحاني

 مى روند.هر يك از اين افراد مى توانستند شمار بسيارى از مردم 
را آگاه سازند.

7-تربيـت نسـل جديـدى از روحانيـت انقالبـى: 

ــد  ــل جديدى از روحانيت،به رش امام خمينى(ره)با تربيت نس
آگاهى هاى مردم شتاب بخشيدند.تربيت نسل جديد از روحانيت 
ــيارى در ارتقاى پايگاه پايگاه اجتماعى روحانيت  نوگرا تأثير بس
ــت و زمينه الزم را براى  ــل جوان و تحصيلكرده داش در بين نس
ــاخت.به عنوان نمونه از  ــدن انقالب اسالمى فراهم س فراگير ش
ــتى مى توان ياد كرد كه در حقيقت  ــهيد آيت ا... دكتر بهش ش

فردى نابغه بود.
به تعبير حجت االسالم على دوانى:

ــت،از  ــى مى دانس ــه خوب ــان را ب ــتى)چهار زب ــهيد بهش «(ش
ــت كه  ــى،... كتابخانه اى داش ــى،آلمانى و عرب ــه انگليس جمل
ــى  ــود تا فارس ــى ب ــان خارج ــه زب ــش ب ــاب هاي ــتر كت بيش
ــه در خانه اش  ــاز جماعت ك ــس از نم ــى ديدم كه پ و عربى!م
ــزار  ــا برگ ــرده ه ــل ك ــى از تحصي ــا جمع ــك ب ــع در قله واق
مى كرد،مهندسين و دكتر ها بر سر واژه هاى آلمانى يا انگليسى 

با او بحث مى كردند و از او نظر مى خواستند.»
8-پخش گسـترده نوارهاى مذهبى: در دوران اوج گيرى 
ــى(ره) در  ــام خمين ــخنرانى ام ــالمى نوارهاى س ــالب اس انق
ــر و توزيع  ــردم انقالبى تكثي ــط م حجم قابل مالحظه اى توس
ــب آگاهى  ــزار هاى مهم كس ــه يكى از اب ــد.اين نوارها ب مى ش
ــترش پيدا  ــد گس ــا آن ح ــر ت ــدند. اين ام ــل ش ــردم تبدي م
ــالب نوار  ــالمى را انق ــر انقالب اس ــل نظ ــه برخى از اه كرد ك
ــه كار  ــتاد محافظ ــام هاكتن اس ــد. ويلي ــت ناميده بودن كاس
ــد: ــى نويس ــاره م ــن ب ــكا در اي ــن آمري ــگاه ويسكانس دانش

ــت بود. هزاران  «انقالب آيت ا... خمينى،اولين انقالب نوار كاس
ــت كه از بيانات آيت ا... خمينى پر شده بود در مساجد  نوار كاس
ــان بود.مهم  ــى پنه ــم پليس مخف ــد و از چش ــته مى ش گذاش
ــت  ــل حمل و نقل به دس ــاى كوچك قاب ــن ابزار ه تر اينكه اي
ــون و مطبوعات ــيد كه از راديو و تلويزي ميليون ها نفر مى رس

 تحت كنترل دولت گريزان بودند.»
ــا ورود  ــى(ره) ب ــام خمين ــوب ام ــاران خ ــى از ي گروه
ــدند امر تدوين كتب  در آموزش و پرورش رژيم پهلوى موفق ش

تعليمات دينى آموزش و پرورش را بر عهده بگيرند.
9-گسترش فرهنگ عاشـورا: فرهنگ عاشورا در سال هاى 
ــيار اوج گرفته بود. نگرش هاى نوى كه به  ــالمى بس انقالب اس
ــان رويدادى زنده  ــد،آن را بس اين قيام در جامعه مطرح مى ش
ــل هاى جوان كشور درس آموز ساخته  و آموزنده براى همه نس

بود. 
ــين(ع) در  ــى به مردم مى آموخت اگر امام حس روحانيت انقالب
ــتاد،ما هم بايد بايستيم و فرياد لعنت عليه  برابر ظلم و ستم ايس
يزيد در واقع همه يزيديان زمان را در بر مى گيرد و چنين بود كه 

انقالب اسالمى ،انقالب عاشورايى لقب گرفت.
ــش تدريجى مراكز  10-افزايش آگاهـى هاى عمومى: افزاي
علمى و آموزشى،سفر هاى ايرانيان به ساير كشورها،ورود انواع 
ــفر هاى سياحان خارجى به ايران و  نشريات خارجى به ايران،س
سطح چاپ و نشر در كشور،به تدريج سطح آگاهى هاى عمومى را 
چنان باال برد كه تحمل حكومت ديكتاتورى پهلوى بر خردمندان 
ــاس محروميت كه الزمه آغاز هر  جامعه دشوار شد و نوعى احس

انقالبى است در اقشار نخبه جامعه پديد آمد.

شيرقلعه

10زمينه فرهنگى وقوع انقالب
داستان تاريخى

ــن نضر و ابوجعفر  ــى اصفهان مثل ابوالعباس احمد ب جمعى از اهال
محمدبن علويه گفتند كه مردى در اصفهان بود به نام عبدالرحمان 

كه جزء شيعيان محسوب مى شد. 
ــيدند چرا اين مذهب را برگزيده و به امامت هادى معتقد  از او پرس

شده اى؟ 
ــالم  ديدم، و داستان  گفت: به جهت معجزه اى كه از امام عليه الس

از اين قرار بود. 
من مردى فقير و بى چيز بودم، ولى چون زبان و جرأت داشتم اهالى 
اصفهان در سالى از سال ها مرا همراه گروهى نزد متوكل فرستادند 

تا دادخواهى كنيم. 
ــتور احضار  ــم كه دس ــتاده بودي ــه متوكل ايس ــرون خان روزى بي
ــد، من به  ــادر ش ــوكل ص ــوى مت ــن رضا از س ــن محمدب ــى ب عل
ــت كه دستور احضارش صادر  يكى از حاضران گفتم: اين مرد كيس

شد؟
ــت و رافضيان او را امام مى دانند، و اضافه  گفت: اين مرد علوى اس
ــارش را داده  ــتور احض ــت خليفه براى قتل دس كرد كه ممكن اس

باشد. 
ــرد علوى بيايد و او را  گفتم: از جاى خود حركت نمى كنم تا اين م

ببينم. 
ــه متوكل  ــوى خان ــب به س ــوار بر اس ــخصى س ــان ديدم ش ناگه

مى آيد. 
ــيدند و او را تماشا  ــير او صف كش مردم به احترام در دو طرف مس
ــا گرفت و  ــاد مهرش در دلم ج ــر او افت ــد، چون نگاهم ب مى كردن
ــر متوكل را از او دفع  ــدم تا خدا ش نزد خود به دعاى او مشغول ش

نمايد. 
ــب  ــت و نگاهش بر يال اس ــى گذش ــرت از ميان مردم م آن حض
ــته به دعاى  ــت را نگاه نمى كرد و من پيوس خود بود و چپ و راس
ــيد با تمام رو به سوى من متوجه  او مشغول بودم، چون به من رس

شد.
امام نزديك شد و فرمود: خدا دعاى تورا پذيرفت و به تو طول عمر 

داد و مال و فرزندان ترا زياد كرد. 
ــتانم  ــرزه گرفت و در ميان دوس ــاهده كردم مرا ل چون اين را مش
ــد؟ گفتم: خير است و چيزى  ــيدند: چه ش ــتانم پرس افتادم، دوس

نگفتم. 
ــه من عطا  ــال فراوان ب ــتم خدا م ــه اصفهان بازگش هنگامى كه ب

كرد.
ــزار درهم  ــه دارم قيمتش به هزار ه ــه در خان ــروز از اموال آنچ ام

مى رسد، غير از آنچه بيرون از خانه دارم.
ــرم نيز از  ــه ام و عم ــى دارم و ده فرزند يافت ــى آرام ــون زندگ اكن
ــكر خداوند را به جاى ــه ش ــت، و هميش ــته اس هفتاد سال گذش

 مى آورم.
من به امامت آن مردى معتقدم كه از دلم خبر داشت و دعايش در 

حق من مستجاب گرديد. 

نعمت فراوان به دعاى امام هادى
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در جلسه ای به ریاست استاندار اصفهان، سند بازآفرینی پایدار شهری 
استان اصفهان به تصویب رسید.

به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه  
س��تاد بازآفرینی پایدار استان گفت: س��ند بازآفرینی پایدار شهری 
استان اصفهان، سند جامع و کاملی اس��ت و راهبردها و راهکارهای 
خوبی در این سند پیشنهاد شده است.اس��تاندار اصفهان با تصویب 
سند بازآفرینی پایدار شهری استان اصفهان، گفت:  این سند در افق 
10 ساله خود، مبنای تدوین دو برنامه میان مدت پنج ساله بازآفرینی 
ش��هری همزمان با برنامه شش��م و هفتم توسعه و پیش��رفت تا افق 

چشم انداز سال 1404 جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد.
زرگرپ��ور اظهار داش��ت: از آنجایی ک��ه اصفهان به  عن��وان پایتخت 
فرهن��گ و تمدن ای��ران اس��المی و سرمش��ق مکت��ب اصفهان در 
شهرسازی و معماری بوده و س��ایر شهرهای اس��تان مانند کاشان، 
خمینی ش��هر، نجف آباد، نائین، اردس��تان و ش��هرضا و غیره دارای 
بیش��ترین محدوده های تاریخی و ظرفیت های فرهنگی هس��تند، 
سند بازآفرینی شهری استان اصفهان با چارچوب مفهومی مشخص 
تنظیم ش��ده و هدف از آن ایج��اد هماهنگی و هم��کاری حاکمیت 
)دولتی و عمومی( و با جلب مش��ارکت مردم و بخ��ش خصوصی به 
منظور رفع و دفع ناکارآمدی شهری با رویکرد اقتصاد درون زا است.

وی در ادامه به دیگر اهداف این سند اشاره کرد و گفت: جلوگیری از 
گسترش محدوده ها و محله های حاشیه ای، هدایت فرایند شهرگرایی، 
ارتقای تعهد شهروندی ضمن مش��ارکت نهادهای دولتی، عمومی و 
مردمی در راستای اقدامات بازآفرینی شهری، همکاری و هماهنگی 
نهادهای دولتی، عمومی و مردمی به منظور ارتقای وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی س��اکنین با ایجاد فرصت های اش��تغال و ارتقای کیفیت 
زندگی و حمایت از معیشت پایدار و شیوه زندگی اسالمی ایرانی است.

زرگرپور به بیان راهبردهای معرفی شده در این سند پرداخت و گفت: 
تقویت سیاست یکپارچه ش��بکه حمل و نقل درون و برون شهری و 
تأمین شبکه ارتباطی میان مراکز فعالیت و سکونت در محدوده های 
هدف و شهر و حومه، رفع موانع حقوقی و ثبتی اراضی و امالک واقع در 
محدوده های هدف، اتخاذ تمهیدات مناسب در فرایند تهیه و اجرای 
برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی از راهبردهای در نظر گرفته شده 

در این سند است.
اس��تاندار اصفهان ادامه داد: تس��هیل س��رمایه گذاری و ایجاد نظام 
انگیزشی مناس��ب، توانمندس��ازی و ارتقای توانایی های اقتصادی، 
اجتماعی ساکنین، شناسایی، حفظ، تقویت و بهره گیری از ظرفیت ها 
و قابلیت های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و احیا بهسازی و نوسازی 
بافت ها و محدوده های هدف از دیگر راهبردهای در نظر گرفته شده 

در این سند است.

مدیر آب منطقه ای اصفه��ان گفت: آب رودخانه پ��س از قریب به 
یک ماه بس��ته می ش��ود، اما رودخانه خش��ک نخواهد ب��ود و طی 
برنامه ریزی های انجام شده در شورای هماهنگی، مقداری آب به طور 
دائمی در بستر رودخانه برای حفظ محیط زیست باز خواهد ماند. به 
گزارش فارس، آب رودخانه زاینده رود پس از یک ماه زندگی بازهم 
بسته می شود و ش��هروندان اصفهانی باید تا اسفندماه چشم انتظار 

حیات دوباره آن باشند.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اصفهان، ضم��ن اعالم اینکه آب 
کمی برای حیات محیط زیست در بستر رودخانه باقی خواهد ماند، 
گفت: آب رودخانه پس از قریب به یک ماه بسته می شود، اما رودخانه 
خش��ک نخواهد بود و طی برنامه ریزی های انجام ش��ده در شورای 
هماهنگی زاینده رود مقداری آب به طور دائمی در بس��تر رودخانه 

برای محیط زیست باز خواهد ماند.
مسعود میرمحمدصادقی اذعان داش��ت: در ماه پایانی سال جاری 
نیز به منظور آبیاری محصوالت کش��اورزان بار دیگر آب بر بس��تر 
زاینده رود جاری خواهد شد. وی ادامه داد: خشک سالی های مستمر 
و کاهش بارندگی ها در س��ال های اخیر باعث ش��د تا تأمین آب در 
بخش های صنعت، کش��اورزی و شرب دچار مش��کل شود و جاری 
شدن مقطعی آب در فصول مختلف سال تا حد زیادی می تواند برای 

آبیاری محصوالت کشاورزی مفید باشد.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اصفهان تأکید کرد: تمام تالش 
شرکت آب منطقه ای و دیگر س��ازمان های مرتبط اس��تان بر این 
است که با وجود خشک س��الی و بارش های کم، با اتخاذ برنامه های 
سودمند آب موردنیاز در بخش های مختلف را تأمین کنیم و تا حدود 
زیادی هم در این امر موفق بوده ایم. میرمحمدصادقی بیان داشت: 
خوشبختانه بخش صنعت همکاری الزم را داشته اند و تا حد زیادی 

صرفه جویی در مصرف آب در این بخش صورت گرفته است.
وی گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با مسووالن استان 
و نمایندگان کشاورزان ش��رق اصفهان و برنامه ابالغی وزارت نیرو 
 و تصویب س��تاد مدیریت خشک س��الی، آب رودخان��ه زاینده رود

 به مدت 28 روز باز بود و اکنون بس��ته می ش��ود و در اسفندماه بار 
 دیگر رهاسازی می شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
خاطر نش��ان کرد: بخش کش��اورزی نی��از آب خود را ب��ا وضعیت 
خشک س��الی هماهنگ کرده اس��ت، اما مصرف در بخش شرب و 
خانگی همچنان بدون برنامه ریزی صورت می گی��رد و هنوز هم با 

مشترکان پرمصرف مواجه هستیم.
میر محمدصادقی برداشت آب در باالدس��ت را عامل دیگر کم آبی 
دانست و گفت: اجرای مدیریت مصرف در باالدست بسیار ضروری 
به نظر می  رسد؛ چراکه با توجه به مشکالت موجود برداشت آب در 

باالدست چنان صورت می گیرد که گویا اصال کم آبی وجود ندارد.

درنشستی با حضور استاندار اصفهان
سند بازآفرینی پایدار شهری 

استان اصفهان به تصویب رسید

مدیر آب منطقه ای اصفهان:
زنده رود ماندنی شد

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری گفت: فعالیت های تمام نهادهای ذی ربط در 
شورای فرهنگ استان جزیره ای است و برآیند وظایف مثبت نبوده بنابراین نیازمند 

تعیین مدیریت جامع برای هماهنگی عملکرد هستیم.
علی قاسم زاده در گفت و گو با مهر در ارتباط با این مساله که به نظر می رسد شورای 
فرهنگ عمومی تاکنون برنامه مدونی در زمینه وظایف تعریف شده خود نداشته و 
به اهداف خود دست پیدا نکرده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه شورای فرهنگ 
عمومی باید مسائل فرهنگی اس��تان را مدیریت کند، الزم اس��ت در ابتدا اطلس 

فرهنگی استان تدوین و سپس نقشه فرهنگی اصفهان شکل بگیرد.
وی افزود: این مساله به این معناست که برای دستیابی به وضعیت مطلوب ابتدا باید 
وضعیت موجود را به روشنی بررسی کرد و سپس برنامه ریزی های فرهنگی برای 

تحقق نقشه هدف شکل بگیرد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این برنامه ریزی سهم 

فرهنگی هر بخش باید مشخص ش��ود، تاکید کرد: اگر انتظار ما از شورای فرهنگ 
عمومی اینگونه باشد می توان گفت که به درستی به وظایف خود عمل نکرده است.

وی ادامه داد: این مطلب به معناي این است که هر فرد بر اساس تصور خود فعالیت 
داشته و برآیند این انجام وظایف مثبت نبوده است.

قاسم زاده ابراز داشت: در واقع دغدغه تمام نهادهای ذی ربط مانند اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، اداره تبلیغات اسالمی، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و دیگر 
نهادهای ذی ربط این است که چرا همه نهادها به شکل جزیره ای در حال فعالیت 

هستند.
وی با بیان اینکه این دغدغه تبدیل به گفتمان و خروجی و نقشه مشترک برای رفع 
مشکل نشده است، تصریح کرد:  الزم است یک مدیریت جامع تمامی بخش های 
این پازل پراکنده را در کنار یکدیگر قرار دهد تا نقطه مبدایی ایجاد شود که همگی 

بر اساس آن فعالیت های خود را شکل دهند.

حجت االسالم رضا صادقي، مدیرکل اوقاف و امور خیریه  زاینده 
اس��تان اصفهان در نشس��تي با خبرنگاران با اش��اره به رود

فرارسیدن هفته وقف اظهار داش��ت: این هفته در سال 
جاري به نام »وقف، همدلي و همزباني« نامگذاري ش��ده و بر این اساس 

ویژه برنامه هایي نیز تعریف شده است.
وي دیدار مسووالن اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان با مراجع و علما، 
غبارروبي گلستان شهدا، برگزاري همایش وقف و رسانه ، به صدا درآوردن 
زنگ وقف در مدارس و برپایي نمایش��گاه همه واقف باشیم در شهرستان 
کاشان را از اهم برنامه هاي هفته وقف دانست و افزود: همچنین برگزاري 
ویژه  مراسم هاي ایام رحلت پیامبر گرامي اسالم )ص(، حضرت امام حسن 
)ع( و امام رضا )ع( در امامزاده هاي شاخص استان اصفهان در برنامه هایاین 

هفته قرار دارد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه با اشاره 
به ثبت 158 وقف جدید در اس��تان اصفهان از ابتداي سال جاري تاکنون 
ابراز داش��ت: این میزان ثبت موقوفه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
20 درصد افزایش داشته است و ارزش ریالي این موقوفات نیز 30 میلیارد 
تومان برآورد شده اس��ت.وي اضافه کرد: نیت بسیاري از واقفان استان در 
س��ال جاري رس��یدگي به امور قرآني،  اطعام نیازمندان، درمان معتادان، 
ساخت مسجد و حسینیه، کمک به خانواده هاي بي سرپرست و پیشگیري 

از اعتیاد عنوان شده است.
حجت االس��الم صادقي با بیان اینکه پیش بیني مي ش��ود تا پایان س��ال 
جاري تع��داد موقوفات جدید به بی��ش از 250 مورد برس��د، گفت: هنوز 
برخي از موقوفات استان اصفهان به ثبت نرس��یده است.وي در خصوص 
ثبت اسناد مالکیتي براي موقوفات اس��تان اصفهان از ابتداي سال جاري 
 تاکنون نیز ادامه داد: تاکنون بیش از 500 سند موقوفه در دفاتر ثبت اسناد

 استان اصفهان به ثبت رسیده اس��ت که از مهم ترین آنها مي توان به سند 
موقوفه ملک )جعفر آباد( اشاره کرد که داراي هفت هزار و 300 مستاجر 
اس��ت و اوقاف تنها با یک هزار و 300 نفر از آنها رابطه اس��تیجاري دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان با بیان اینکه هر س��ه سال 
اجاره نامه هاي موقوفات به روز رس��اني مي ش��ود، افزود: از این رو با توجه 
به تورم نیز مقداري ناجس��ز به مال االجاره موقوفات اضافه کمي شود.وي 
در خصوص موقوفه صارم الدوله و اج��اره مغازه هاي این موقوفه در میدان 

نقش جهان نیز ابراز داش��ت: در خص��وص اجاره بها و رابطه اس��تیجاري 
اوقاف با مس��تاجران مغازه هاي این می��دان اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان نقش��ي ندارد و تمام قرارداد ها در دفتر وی ژه این موقوفات 
در استانداري منعقد مي شود.حجت االس��الم صادقي در ادامه با اشاره به 
موقوفه بودن 610 مدرسه در استان اصفهان گفت: آموزش و پرورش استان 
اصفهان حدود چهارماه  است که نس��بت به پرداخت اجاره بهاي مدارس 
اقدام نکرده اس��ت و از این رو پنج میلیارد تومان به اداره کل اوقاف و امور 

خیریه استان اصفهان بدهکار است.
وي با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد مراکز درماني و بیمارستان هاي 
استان اصفهان نیز موقوفه هستند، ابراز داشت: همچنین برخي از امالک 

اداره کل ورزش و جوانان، نیروي انتظامي، سپاه، ارتش و ... موقوفه است.
 مدیر کل اوق��اف و ام��ور خیریه اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینک��ه پس از

 آموزش و پ��رورش اداره کل ورزش و جوانان بدهکار ب��زرگ به اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اس��ت، افزود: در این راستا باید یادآور 
شوم که نیت واقفاني که موقوفات آنها که در اختیار این دو نهاد قرار دارد 

به خوبي اجرا نمي شود و در این زمینه مشکالت شرعي نیز وجود دارد.
وي در خصوص آخرین وضعیت موقوفه قلعه ش��ور و قسمتي از بهارستان 
نیز گفت: پرونده این موقوفه به مراجع قضایي ارجاع داده ش��ده اس��ت تا 
کارشناسان دادگس��تري محدوده این موقوفه را تعیین کنند تا مشکالت 
این موقوفه با مستاجران نیز مرتفع شود.حجت االسالم صادقي افزود: شش 

دانگ قلعه ش��ور همراه با چاه ها، قنوات و زمین  هاي موجود در این منطقه 
موقوفه اس��ت و در صورتي که افراد س��ندي براي این مح��دوده دریافت 

کرده ند ابطال خواهد شد.
وي در خصوص منطقه حصه و با بیان اینکه ش��ش دانگ این محدوده نیز 
موقوفه است، گفت: اقدامات صدور س��ند براي این موقوفه در حال انجام 
است و اظهارات ثبتي را نیز دریافت کرده است و از این رو اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان آمادگي خود را اعالم مي کند تا با انعقاد قرارداد 
اندکي نسبت به برقراري رابطه استیجاري با مردم منطقه حصه اقدام کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه اداره 
کل اوقاف و امرو خیریه استان اصفهان با 36 هزار مستاجر رابطه استیجاري 
دارد، ادامه داد: تاین در حالي اس��ت که تعداد مس��تاجارن این اداره کل 
باید بیش از تعداد اعالم شده باش��د و از تمام کساني که در امالک موقوفه 
زندگي و یا کار مي کنند تقاضا داریم نس��بت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
 وي در ادامه به اجراي عملیات عمراني در بیش از 60 درصد امام زاده هاي

 استان اصفهان اش��اره کرد و اظهار داشت: اس��تان اصفهان در این زمینه 
رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.حجت االسالم صادقي در ادامه با 
اشاره به اینکه به روزرساني نیات واقفان براي پوشش دادن نیازهاي جامعه 
امري ضروري است، اضافه کرد: در این راستا باید با اولویت بخشي نیازها 
که امروزه اعتیاد و بیکاري از مهم ترین این نیازهاست در دستور کار باشد 

و رسانه ها نیز در این زمینه همکاري الزم را داشته باشند.

شرکت گاز استان اصفهان پیشتاز در 
نصب کنتورهای نسل جدید

200 طرح پژوهشی شهرداری به بادها به داد هوای اصفهان رسید
نمایش گذاشته شده است

» بلگین یالچین« در جمع دانشجویان 
پیام نور اصفهان 

نصب کنتورهای هوشمند آلتراسونیک در جهت کاهش خطاهاي اندازه گیري در 
ایستگاه های C.G.S  استان اصفهان  اجرایی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اصفهان، رییس واحد اندازه گیری شرکت گاز استان اصفهان از نصب 
کنتورهای هوشمند آلتراسونیک در 22 ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ در 
سطح استان خبرداد و گفت: گاز باید با حداقل هدر رفت و خطاي اندازه گیري در 
شبکه هاي گازرسانی توزیع شود.حس��ین همت یارطباطبایی، با اشاره به اینکه، 
ماباید با استفاده از آخرین تکنولوژي ها و بومي سازي دانش هاي نوین همواره به 
سویي حرکت کنیم که  خطاي اندازه گیري به حداقل ممکن برسد اظهار داشت: 
دقت در اندازه گیري در واقع رعایت حق��وق مصرف کنندگان  و حفاظت ازمنابع 
 ملی است.وي استفاده ازکنتورهای آلتراس��ونیک را یکي از دستاوردهاي نوین و 
شگفت آور در جهت کاهش بس��یار زیاد خطاهاي اندازه گیري در ایستگاه های 
C.G.S  عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 22 ایستگاه بزرگ و پرمصرف در سطح 
استان به این تجهیز اندازه گیری، مجهز شده اند . رییس واحد اندازه گیری شرکت 
گاز استان اصفهان تصریح کرد: پیش بینی شده حداقل 15 کنتور آلتراسونیک طی 
سال آینده در ایستگاه های پر ظرفیت سطح اس��تان نصب و راه اندازی گرددکه 
 با انجام آن، اصفهان به عنوان پیشروترین شرکت گاز استانی درخصوص نصب و
 راه اندازی این نوع از کنتورهای مدرن در سطح شرکت ملی گاز  ایران خواهد بود.

حسین همت یار طباطبائی، افزود:  از 22 ایستگاه مجهز به کنتور های آلتروسونیک 
8 دستگاه مربوط به 8 ایستگاه نیروگاهی استان شامل؛  ایستگاه های شهید محمد 
منتظری)4ایستگاه(، کاشان، زواره،چهلس��تون واسالم آباد،3 دستگاه مربوط به 
فاز4 فوالد مبارکه، فوالدسبا، ذوب آهن و11  دستگاه متعلق به ایستگاه های بزرگ 
شهری استان اصفهان شامل؛خمینی شهر،سگزی،کمشچه،فاز1و2و3 طرح جامع 

جنوب اصفهان ،آران وبیدگل،فاز1و2جوزدان،اتوبان کاشان و هسا می باشد .

رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: میانگین شاخص کیفی هوای کالن شهر اصفهان 

روز دوشنبه 16 آذرماه جاری برابر با 81 و سالم اعالم شد.
بابک صادقیان اظهار کرد: بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده از 
پایگاه های سنجش کیفی هوای شهر اصفهان از ساعت 12 روز 
یکشنبه تا ساعت 12 ظهر دو شنبه 16 آذرماه جاری میانگین 
ش��اخص آلودگی هوا 81 و در وضعیت سالم اعالم شد که این 

عدد بیانگر هوای سالم است.
وی افزود: امروز شاخص کیفی هوا برای منطقه احمدآباد 80، 
میدان خواجو 77، اس��تانداری 92، خیابان وحید 74، میدان 

آزادی 75 و بزرگراه شهید خرازی 87 ثبت شد.
صادقیان خاطرنشان کرد: در شهرستان های استان اصفهان نیز 
این شاخص برای خمینی ش��هر 87، شاهین شهر 80 ، مبارکه 
75، سجزی 75 و نجف آباد 73 بود که بیانگر هوای سالم است.

رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان تصریح کرد: براساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص 
از صفر تا 50 بیانگر هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 
تا 150 ناسالم برای گروه های حس��اس، 151 تا 200 ناسالم 
برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک 

است.

یازدهمین نمایش��گاه پژوهش و فناوری اس��تان اصفه��ان در حالی در 
اولین روز گشایش کار خود را آغاز کرده که بیش از 200 طرح پژوهشی 
شهرداری اصفهان به نمایش گذاشته شده و صدها دانش آموز از مدارس 

دخترانه و پسرانه از غرفه این نمایشگاه استقبال کرده اند.
یازدهمین نمایش��گاه هفته پژوهش و نوآوری اس��تان در قالب بیش از 
90 غرفه در زیرگروه های صنعتی و اقتصادی، فرهنگی و دانش��گاهی 
دسته بندی ش��ده و به ارائه خدمات، محصوالت و دستاوردهای حوزه 
 پژوهش پرداخته که با استقبال دانش آموزان و دانشجویان روبه رو شده 

است.
حضور دانشگاه های مطرح استان و به ویژه دانشگاه های شهرستان های 
اس��تان، حضور نمایندگان بخش خصوصی، س��ازمان ها، دستگاه های 
اجرایی استان، س��ازمان های مردم نهاد و انجمن ها از ویژگی های این 
نمایشگاه است.همچنین طی روزهای برپایی نمایشگاه، نمایش رباتیک 
با هماهنگی آموزش و پرورش و دانشگاه صنعتی اصفهان، برپا می شود.

یکی از غرفه های این نمایش��گاه به دس��تاوردهای پژوهشی شهرداری 
اصفهان اختصاص داده شده که  در این غرفه 150 طرح و پروژه پژوهشی 
به نمایش گذاشته شده که مورد عالقه دانش آموزان و دانشجویان قرار 

گرفته است.
یازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان  اصفهان  از 15 تا 18 آذر 

ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان دایر می باشد.

بلگین یالچین،فعال فرهنگی-سیاس��ی ترکیه ای و رییس انجمن زنان 
مسلمان نیوجرس��ی دیروز به منظور بررس��ی تحوالت ترکیه و جریان 
مقاومت در سوریه در جمع دانشجویان پیام نور اصفهان سخنرانی کرد.

ابوالفضل مظاهری دبیر انجمن اسالمی دانش��جویان دانشگاه پیام نور، 
در گفت وگو با زاینده رود با اعالم این خبر افزود: ویژه برنامه »بانویی که 
از طریق فیس بوک کربالیی می کند« دیروزدوش��نبه با حضور بلگین 

یالچین، رهبر خمینی چی های ترکیه برگزار شد.
مظاهری ادامه داد: در این همایش بخش هایی از مستند "»لندی های 
غیرت« با حضور حسین نصیری کارگردان این مستند به نمایش در آمد.

مدیر درمان تأمین  اجتماعی اس��تان اصفهان از برگزاری مسابقات والیبال بانوان 
کارکنان تأمین اجتماعی به میزبانی اصفهان خبر داد.

 عل��ی اعتصام پور اظه��ار کرد: دهمی��ن المپیاد ورزش��ی والیبال بانوان س��ازمان
 تأمین  اجتماعی در آذرماه  جاری به میزبانی مدیریت درمان استان برگزار خواهد 
شد.وی با بیان اینکه این مسابقات با حضور 21 تیم از سراسر کشور برگزار می شود، 
افزود: هدف از برگزاری این رقابت ها، ترویج فرهنگ ورزش، حفظ سالمتی و ایجاد 

شادابی و نشاط در بین کارکنان این سازمان اس��ت.مدیر درمان تأمین  اجتماعی 
اس��تان اصفهان با اش��اره به زمان بندی این رقابت ها یادآور ش��د: در این دوره از 
مسابقات اس��تان های تهران، اصفهان، خراس��ان رضوی، فارس، بوشهر، قزوین، 
کرمان، خوزستان، قم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، زنجان، سمنان، 

همدان، کاشان، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این مس��ابقات از 23 تا 27 آذرماه سال جاری به طول می انجامد، 
تاکید کرد: مراس��م افتتاحیه این مسابقات از س��اعت 8 صبح دوشنبه 23 آذر در 
مجموعه فرهنگی، ورزشی امام علی)ع( و با حضور مسووالن استانی انجام خواهد 

گرفت.
اعتصام پور با بیان اینکه داوری مسابقات برعهده هیئت والیبال استان اصفهان است، 
تصریح کرد: دو تیم مدیریت درمان و اداره کل تامین اجتماعی از اس��تان اصفهان 
در این مسابقات به مصاف حریفان خواهند رفت که این تیم ها سابقه کسب عناوین 

برتر در مسابقات کشوری و استانی را دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

610 مدرسه موقوفه پنج میلیارد 
تومان بدهي به اوقاف دارد

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری:

عملکرد نهادهای شورای 
فرهنگ عمومی اصفهان 

جزیره ای است

برگزاری دهمین المپیاد ورزشی والیبال 
بانوان سازمان تأمین  اجتماعی در اصفهان
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سیری در دنیای ورزش 

س��رگرمی های متع��ددی در دنی��ا وج��ود دارد ام��ا کمت��ر م��وردی مانن��د 
فوتب��ال دلباخت��ه و عاش��ق دارد؛ ورزش هنری ک��ه آنقدر هیجان دوس��تدارانش 
را ب��اال می ب��رد ک��ه گاه��ی صندل��ی ورزش��گاه را ب��ه مح��ل وداع ب��ا زندگ��ی 
تبدی��ل می کن��د. ای��ن گونه اس��ت که فوتب��ال چی��زی اس��ت فرات��ر از زندگی.
 هفت��ه گذش��ته در جری��ان دی��دار تیم ه��ای پرس��پولیس و نف��ت ته��ران در

لیگ برتر فوتبال ایران، ی��ک هوادار در ورزش��گاه جان باخت. نجی اهلل حس��ینی، 
 مرد 69 س��اله ای که به عش��ق تی��م محبوبش ب��ه ورزش��گاه رفته ب��ود، قلبش از

 ش��دت هیجان ایستاد. ش��نبه ش��ب هم در اس��پانیا و در ورزشگاه مس��تایا وقتی 
والنس��یا گل تس��اوی را به بارس��لونا زد یک هوادار این تیم دچار ایست قلبی شد و 
از دنیا رفت.فوتبال این دل مش��غولی دوس��ت داش��تنی تاکنون جان های زیادی 
 را این گونه گرفته اس��ت. ش��ماتت نمی توان کرد آنهای��ی را که به عش��ق فوتبال 
 جان می دهن��د. هر چه نباش��د آنه��ا به پای عش��ق خ��ود صادقانه ایس��تاده اند و 
ای��ن جذابی��ت  فوتب��ال  نشس��ته اند.ذات  در محض��رش  باخت��ه  پ��اک 
را دارد ک��ه ح��س و روح و قل��ب م��ردم را ب��ه س��مت خ��ود بکش��اند ام��ا 
 آنهای��ی ک��ه فوتب��ال را در دس��ت دارن��د ب��رای آن چ��ه کرده ان��د؟ آی��ا 
فوتبال ای��ران آنق��در می ارزد ک��ه جانی برای��ش فدا ش��ود؟گاهی م��رگ آغازگر 
 حیات یک تفکر اس��ت. در گذشت هوادار س��رخ ها در ورزش��گاه تختی ما را به این

 فکر می اندازد که آیا فوتبال ایران آنقدر جذاب و تماش��ایی اس��ت که بشود برایش 
جان داد؟حس��اب عاش��قان س��ینه چاک فوتبال از همه عالقمندان آن جداست، 
این افراد تحت هر ش��رایطی به فوتبال عش��ق می ورزن��د اما اکثر قری��ب به اتفاق 
هواداران فوتب��ال در ایران آنقدر پای تیم خود می ایس��تند که یا خ��وب بازی کند 
 یا خوب نتیجه بگیرد؛ غیر این باش��د ترجیح می دهند ورزش��گاه را خالی بگذارند.

 فوتبال ایران ک��ه روزگاری به تع��داد هواداران��ش می بالید و ممکن ب��ود در بازی 
 دو تیم استقالل و پرس��پولیس با تیم هایی چون ش��اهین، بهمن، پاس، سپاهان یا 

غیر آن ده ها هزار نفر راهی ورزشگاه شوند امروز با فقر هوادار روبه روست.
آنچه امروز از خیل ه��وداران آن روزگار برای فوتبال ایران مانده معدود عاش��قانی 
 اس��ت که انگار برای ورزش��گاه رفتن خلق ش��ده اند؛ س��رمای هوا و س��ردی بازی 
هیچ ک��دام آنه��ا را از حمایت تیم خ��ود منع نمی کن��د و همچن��ان صندلی های 
 ورزش��گاه از حضورش��ان گ��رم اس��ت.در چنی��ن فضای��ی اس��ت ک��ه موقعیت 
هدر دادن ه��ای اعصاب خردکن ی��ک تی��م پره��وادار قلب��ی را از کار می اندازد و 
عاش��قی را می کش��د. در طول یک هفته ی��ک ه��وادار در ایران و یکی در اس��پانیا 
 آخری��ن نفس ه��ای ش��ان را در ورزش��گاه کش��یدند ول��ی آی��ا فوتب��ال، ای��ن

 افیون دوست داش��تنی ارزشش را داش��ت؟ اگر ذره ای جنون عش��ق فوتبال ها را 
درک کرده باش��ید خواهید گفت که داش��ت.اما یک نکته هنوز قابل درک نیست. 
چرا فوتبالیست ها و دس��ت اندرکاران فوتبال در ایران هنوز عمق عالقه مردم به این 
رشته را درک نکرده اند؟ چرا مسووالن ورزش و س��ایر مقامات و مسووالن مرتبط با 
امر کالن ورزش در کشور هنوز به قدرت وحدت آفرین فوتبال در ایران پی نبرده اند؟ 
چرا هنوز هم عده ای از درون و بیرون فوتبال می خواهند دیوارهای این بنای قدیمی 
را روی س��ر س��اکنانش خراب کنند؟وقتی »نجی اهلل« به دنیا آمد فوتبال در ایران 
هنوز عمومیت نیافته بود. شاهین تازه چهار سال بود که تاسیس شده بود. تیم ملی 
فوتبال ایران هنوز موجودیت نداشت و گاهی منتخب تهران به نام تیم ملی با برخی 
تیم های خارجی بازی دوس��تانه انجام می داد. رفته رفته فوتبال به میان مردم رفت 
و س��رگرمی جدید و مدرن مردم آن روزگار ش��د.»نجی اهلل« بزرگ می ش��د و رشد 
 روزافزون فوتبال ایران را می دی��د. او قهرمانی های ایران در جام ملت های آس��یا را 
به خاطر داشت، صعود تیم ملی به جام جهانی 1978 آرژانتین جزو بهترین خاطراتش 
بود. شاهین که پرسپولیس ش��د، او هم پیراهن س��رخ به تن کرد. شاید »نجی اهلل« 
 در بازی معروف »ش��ش تایی ها« هم در ورزش��گاه آزادی بوده است.پرس��پولیس 
 ش��انه به ش��انه س��ایر تیم ه��ای فوتب��ال رش��د می ک��رد و ب��ه فوتبال فارس��ی 
 رنگ و جال می داد. فوتبال ایران در برهه ای از زمان خیلی دوست داشتنی شده بود؛ 
 ج��ام جهان��ی 98 را تجربه کرده ب��ود و امی��دوار ب��ود در ج��ام 2002 هم حضور 
داشته باشد. بازیکنان زیادی در تیم های اروپایی داش��ت و تا رده پانزدهم رنکینگ 
فیفا هم رسیده بود. آن روزها نجی اهلل هم خوشحال بود و از اینکه به ورزشگاه می رفت 
تا فوتبال ببینند لذت می برد.امروز اما فوتبال باشگاهی ایران چندان چننگی به دل 
نمی زند. جز چند تیم که نمایش تماشاگرپس��ندی دارند دیگران فقط دنبال توپ 
می دوند. فوتبالی که امروز در لیگ برتر ایران نمایش داده می شود آنقدر زیبا نیست 
که ورزشگاه ها را از تماشاگر پر کند. تنها عده ای عشق فوتبال همچنان به استادیوم 
می روند. »نجی اهلل« 69 س��اله هم یکی از این عاش��قان بود که شعله زندگی اش در 
سرمای ورزشگاه تختی و هنگام تماشای دیدار نفت و پرسپولیس خاموش شد.فوتبال 
ایران به یک جنبش نیاز دارد؛ جنبشی از جنس حرکت های تاریخی و انقالب گونه، 
تا کیفیت از نو در آن متولد ش��ود. اکنون که روح جوانی در فوتبال ایران دمیده شد 
و تیم ملی هم مجال مناس��بی برای جوان تره��ا فراهم کرد، وقتش رس��یده که از 
سیستم های قدیمی دل کند و کمی جرات به خرج داد. باید اسم های تکراری را کنار 
 گذاشت رابط ها را کم کرد و از بین برد و ضابط را جایگزین اش کرد.امکانات استاندارد 
فراهم کرد، ورزش��گاه ها را مدرن س��اخت و به حضور هواداران متعصب و پرشور و 
وجود آنها احترام گذاش��ت و ش��رایط خوبی را برای آنها فراهم کرد.باید کاری کرد 
که باز هم فوتبال دلچسب ترین سرگرمی مردم باشد. عشق به فوتبال در ورزشگاه ها 
فوران کند. هیجان به اوج برسد و آن وقت می شود با خیال راحت فوتبال تماشا کرد 

و برایش جان داد.

 وقتی فوتبال ایران 
»رسم عاشق کشی« می آموزد

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، انگیزه مضاعفی را در 
این فصل به من و تیمم داده است و امیدوارم بتوانیم در این رقابت ها به اهدافی که 
داریم دست یابیم. یحیی گل محمدی در مورد شرکت تیمش در لیگ قهرمانان 
آسیا اظهار داشت: در آسیا این موضوع که با چه تیمی هم گروه شویم خیلی معنی 
نمی دهد. این درست است که به هر حال سطح این مسابقات قابل مالحظه است 
و همواره بازیکنان خوب خارجی به کیفیت این مس��ابقات افزوده اند، اما از آنجا 
که معموال تیم ها همه ساله نمی توانند کیفیت خود را در یک سطح مطلوب نگه 
دارند باید بیشتر به کیفیت خودمان چشم بدوزیم نه قرار گرفتن در گروهی که 
تیم هایش از نام و اعتبار کمتری برخوردار هستند.سرمربی ذوب آهن افزود: حضور 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا انگیزه بسیار زیادی برای خود من و بازیکنانم 
ایجاد کرده اس��ت. من خودم تجربه حضور در این مس��ابقات را به عنوان مربی 
نداشته ام و فکر می کنم این یک چالش مهم برای من خواهد بود. از طرف دیگر 

بازیکنان جوان تیمم این فرصت را دارند که با حضور در این مسابقات نشان دهند چه پتانسیلی دارند. 

دروازه بان ملی پوش نفت تهران می گوید دوست دارد در بازی های بین المللی با دست پاس گل 
بدهد.علیرضا بیرانوند با اشاره به پاس گل با دست در بازی با تراکتورسازی تبریز 
که به عنوان یکی از بهترین پاس گل های سال 2015 انتخاب شد، اظهار کرد: از 

این انتخاب خیلی خوشحال شدم و همین کارم را سخت تر می کند.
وی ادام��ه داد: خداوند یک نعمت به م��ن داده که باید از آن اس��تفاده کنم و در 
هر تمرین حدود نیم س��اعت روی ش��روع مجدد کار می کنم.بیرانوند بیان کرد: 
 خیلی دوست داشتم پاس گلی که به ارس��الن مطهری در بازی با السد قطر در

 لیگ قهرمانان آسیا دادم به گل تبدیل می شد، چون آن بازی بین المللی بود.
این دروازه بان با اشاره به اینکه تاکنون چندین پاس گل با دست در تیم امید نفت 
و بازی های دوستانه بزرگساالن این تیم داده است، افزود: تالشم را بیشتر می کنم 
که باز هم شروع مجددهای خوبی با دست داشته باشم. خیلی از دروازه بان های 
بزرگ دنیا در این مورد ضعف دارند اما خدا را شکر یکی از نقاط قوت من پرتاب 

دست است.

مهم نیست در آسیا با چه تیم هایی هم گروه شویم بیرانوند: می خواهم در بازی های بین المللی با دست، پاس گل بدهم

رییس جدید هیات ووش��وی اس��تان اصفهان گفت: رش��ته ورزش��ی 
 خودم کشتی است و با ورزش ووشو بیگانه هس��تم. محسن روناسی در 
مجمع انتخاباتی هیات ووش��و، اس��تان گفت: مدرک کارشناسی خود 
را در رش��ته مدیریت تربیت بدنی و کارشناسی ارش��د را در رشته علوم 
 ارتباطات اخذ کرده ام و 22 سال در سطوح مختلف سابقه مدیریتی دارم.

وی ادامه داد: در این مدت سه ماهه که کاندیدای این هیات شدم در مورد 
رشته ووشو تحقیق کردم و این رشته را آسیب شناسی کردم تا بتوانم این 

وظیفه مهم را به مرحله ظهور برسانم.
رییس جدی��د هیات ووش��وی اس��تان گف��ت: مهم ترین و بیش��ترین 
 دغدغه من این اس��ت که کاری برای ورزش اس��تان انج��ام دهم و اصال 

اهل پست و مقام نیستم.
روناس��ی افزود: انصافا مرتض��ی کیانی کارهای زیادی ب��رای این هیات 
انجام داده و مس��وولیت بعد از وی کار بس��یار س��ختی اس��ت. به نظر 
من کس��ی که توانس��ته اس��تان تهران را عقب بزند و بتوان��د رتبه اول 
را در کش��ور ب��ه دس��ت آورد، کار خاص��ی انج��ام داده و ای��ن موضوع 
 شایس��تگی ایش��ان را نش��ان می ده��د ک��ه از عملکردش مش��خص

 است.
وی گفت: قص��د برهم زدن سیس��تم کیانی را ندارم و ت��الش بر تثبیت 
موقعیت موجود را دارم. وظیفه ما کنترل، نظ��ارت و رهبری این هیات 
 اس��ت که بتوانیم با افراد متخصص، پیشکس��وت و قهرمانان این رشته

 هیات اصفهان را به چیزی که در خور شأن آن است برسانیم.

روناسی: کشتی گیر بودم و با ووشو بیگانه ام!

تعادلی که با سپری شدن نزدیک به نیمی از لیگ در خطوط دفاعی و حمله 
ذوب آهن برقرار اس��ت تیم اصفهانی را به مدعی درجه یک قهرمانی بدل 
کرده و حتی وضعیت این تیم را از این نظر در مقایسه با دو رقیب صدرنشین 

بهتر جلوه می دهد.
 تقریبا نیمی از لیگ پانزدهم سپری ش��ده و ذوب آهن با سه امتیاز کمتر 
نسبت به دو صدرنشین فعلی در رده سوم جای دارد. با اینکه تیم اصفهانی 
 نس��بت به اس��تقالل های تهران و خوزس��تان یک بازی بیش��ترباخته و

پشت س��ر آنها س��وم اس��ت اما به دالیلی می توان این تیم را بخت جدی 
قهرمانی به حساب آورد.البته که هنوز راه بسیار درازی تا پایان فصل مانده و 
صرف آمار هم نمی تواند به تنهایی توصیف کننده وضعیت واقعی تیم ها باشد 
اما یک نگاه گذرا به جدول کافی است تا ذوب آهن متمایز از سایر رقبا به نظر 
رس��یده و مدعی اصلی قهرمانی جلوه کند. هرچند برای این ادعا می توان 
دالیل پرشماری برشمرد اما اگر قرار باشد صرفا به آمار و ارقام تکیه کنیم باز 
هم ذوب آهن نس��بت به رقبا یک مزیت ویژه دارد و آن اینکه تیم اصفهانی 

هم وضعیت دفاعی خوبی دارد و هم آمار هجومی مطلوبی.
ذوب آهن همزم��ان صاحب دومین خط دفاع��ی و دومین خط حمله برتر 
لیگ است. این در حالی است که استقالل تهران زهردارترین خط حمله را 
دارد و استقالل خوزستان مستحکم ترین دژ دفاعی را. در مقابل، ذوب آهن 

هم از حیث تدافعی خوب اس��ت و ه��م از نظر هجومی 
هرچند که نه بهترین خط دفاعی لیگ را دارد و نه صاحب 
 برترین خط حمله است.شاید اینکه ذوب آهن فعال هم از 
حیث دفاعی و هم از نظر هجومی تیم دوم لیگ است با یک 
 نگاه بدبینانه این گونه تعبیر شود که تیم اصفهانی احتماال

در پایان فصل مثل لیگ های چهارم، هش��تم و نهم باز هم 
دوم شود و طلس��م قهرمان نش��دن و نایب قهرمان ماندنش 
 همچن��ان پابرجا بمان��د. با این ح��ال، به این آم��ار می توان

دید خوش بینانه تری هم داش��ت و از این زاویه به آن نگاه کرد 
که آنچه که تیم سبزپوش اصفهانی را از دیگر مدعیان باالنشین 

متمایز می کند تعادلی است که در این تیم از نظر دفاعی و هجومی 
برقرار اس��ت یعنی در ذوب آهن نه خط حمله ای قوی ناچار است تا 

جور یک دفاع ضعیف را بکش��د نه مهاجمان گل نزن تالش مدافعان را 
بر باد می دهند.

خالصه کالم اینکه جنس ذوب آهن از هر نظر جور است و شاید به همین 
 دلیل باش��گاه اصفهانی اس��ترس کمتری برای نقل و انتقاالت زمستانی 
پیش رو دارد و تازه این در شرایطی اس��ت که برخی بازیکنان کلیدی این 

تیم هم به دلیل مصدومیت از دسترس خارج شده اند.
 ذوب آهن که از میانه های فص��ل پیش روند خوب خود را ش��روع کرده و

تا به امروز ادامه داده آهس��ته آهس��ته و به مرور چهره یک مدعی جدی 
قهرمانی را به خود گرفته است. باید دید که فینالیست جام حذفی که تنها 
یک گام با دفاع از عنوان قهرمانی س��ال قبل خود فاصله دارد می تواند در 

پایان 
فص��ل 

طلس��م 
قهرمان نشدن در 

لیگ برتر حرفه ای را هم 
بشکند یا خیر.

 مهاج��م تیم ذوب آه��ن معتقد اس��ت تمرین ب��ی س��روصدا، موفقیت را 
در پی خواهد داشت. در روزهایی که آرامش در تمرین تیم های لیگ برتری 
کمتر به چش��م می خورد، به نظر می رس��د توصیه تبریزی می تواند مسیر 

موفقیت گل محمدی و تیمش را به خوبی نشان دهد.

لنز دوربین

رمز موفقیت از نظر مهاجم ذوب آهن

تعادل دفاعی و هجومی در تیم اصفهانی؛

چرا ذوب آهن مدعی اصلی قهرمانی است؟

تیم ای��ران ک��ه بیش��ترین ش��انس را در بین کش��ورها 
 برای کس��ب چهار س��همیه مردان در المپیک داش��ت، با 
 س��ه نماینده راهی ریودوژانیرو می ش��ود که تنها ایران و

کره جنوبی در بخش مردان موفق به کس��ب س��ه سهمیه 
شدند.

بعد از رقابت های المپیک لندن و با اعالم فدراسیون جهانی 
 تکواندو، شکل توزیع س��همیه تکواندو تغییراتی پیدا کرد. 
به غیر از شیوه قدیمی مس��ابقات بین قاره ای، فدراسیون 
جهانی سیس��تم رنکینگ را ب��رای اولین ب��ار جلوی پای 

تکواندوکاران گذاشت.
در سال های گذشته، هر کشور فقط می توانست دو نماینده 
در المپیک داشته باشد اما در شیوه جدید، کشورها توانستند 
 شانس ش��ان را برای گرفتن چهار س��همیه امتحان کنند. 
بدین ترتیب در ماراتنی چند ساله، کشورها باید نمایندگان 
خود را در ک��ورس نگه دارند و هر تکوان��دوکاری که بعد از 
فینال گرند پری 2015 در بین 6 نف��ر اول رنکینگ جای 
داشته باشد، جواز حضور در المپیک ریودوژانیرو را به دست 
می آورد. در ای��ن میان، تیم ایران در بیس��ت رقابت جهت 
کسب امتیاز ش��رکت کرد. هش��ت مرحله گرند پری، سه 
مسابقه رسمی و 9 تورنمنت، رقابت هایی بود که تیم تکواندو 

ایران در آنها حاضر بود.
در بازی های ریو 2016، در مجموع 128 تکواندوکار زن و 
مرد مجوز حضور دارند که در هر وزن )4 وزن زنان و 4 وزن 
مردان(، 16 تکواندوکار بر روی شیاپ چانگ خواهند رفت. 
بدین ترتیب مشخص خواهد ش��د که 6 ورزشکار از طریق 
رنکینگ و 9 ورزش��کار از طریق مس��ابقات قاره ای )مدال 
طال و نقره قاره آس��یا، اروپا، آفریقا، آمریکا و مدال طال قاره 
اقیانوسیه( راهی برزیل می شوند و یک سهمیه هم به کشور 
میزبان و یا س��همیه آزاد تعلق می گیرد. البته کشورهایی 
که از طریق سیستم رنکینگ، دو س��همیه یا بیشتر از آن 

بگیرند، مجوز حضور در رقابت های بی��ن قاره ای را ندارند. 
تیم هایی که یک س��همیه از طریق رنکین��گ می گیرند، 
 تنها می توانند یک س��همیه دیگر در رقاب��ت بین قاره ای 
کس��ب کنند.از طریق سیستم رنکینگ، س��همیه به فرد 

می رس��د و در صورت مصدومیت تکواندوکار، تیمی که به 
سهمیه رسیده است اگر در بین 20 نفر اول نماینده داشته 
باش��د، می تواند نماینده دوم را جایگزین کند. در غیر این 
صورت سهمیه را از دست داده است. این مساله در حالیست 

که س��همیه از طریق رقابت های بین قاره ای به یک کشور 
می رسد.تیم ایران که با هدایت بیژن مقانلو بیشترین شانس 
را در بین تیم ها برای کسب چهار سهمیه داشت، به کسب 
سه سهمیه اکتفا کرد. فرزان عاشورزاده، مهدی خدابخشی، 
مسعود حجی زواره و سجاد مردانی با حضور در بین نفرات 
اول تا ششم اوزان خود، موفق به کسب چهار سهمیه در سه 
وزن شدند اما با توجه به اینکه هر کشور مجاز به استفاده از 
یک نفر در هر وزن بود و ایران در وزن سوم دو نماینده داشت 
)خدابخشی و حجی زواره(، مهدی خدابخشی با رنکینگ 
نخست، سهمیه بازی های ریو را به دست آورد. در وزن سوم 
نیز بهنام اس��بقی با قرار گرفتن در جایگاه هفتم رنکینگ، 
شانس اول ایران برای کسب سهمیه بود که سهمیه نگرفت. 
اس��بقی به دلیل مصدومیت، ماه ها از شیاپ چانگ دور بود 
و نتوانس��ت امتیازی ذخیره کند و به نوعی سهمیه چهارم 
با بدشانس��ی از دس��ت رفت زیرا او پیش از مصدومیت در 
جایگاه س��وم رنکینگ بود.رقابت های فینال گرندپری که 
 آخری��ن رقابت تکوان��دوکاران رنکینگ دار ب��ود، به مدت 
دو روز با حضور هش��ت تکواندوکار برتر رنکینگ المپیکی 
در چهار وزن 49-، 57-، 67- و 67+ کیلوگرم زنان و 58-، 
68-، 80- و 80+ کیلوگ��رم مردان برگزار ش��د. در هر دو 
بخش زنان مردان، هیچ کشوری نتوانست به سهمیه کامل 
)چهار سهمیه( برسد. در گروه مردان، 24 سهمیه المپیک 
توزیع ش��د و 16 کش��ور موفق به کس��ب مجوز حضور در 
بازی های ریو شدند که تیم های ایران و کره جنوبی هر کدام 
سه سهمیه را به دست آوردند. کشورهای آلمان، مکزیک، 
بلژیک و روس��یه دو س��همیه دش��ت کردند و 10 کشور 
انگلیس، ازبکس��تان، پرتغال، اس��پانیا، مولداوی، فرانسه، 
 گابن، آذربایجان، ترکیه و ساحل عاج نیز هرکدام موفق به

کسب یک سهمیه المپیک شدند. در گروه زنان نیز فرانسه 
با گرفتن سه سهمیه، بیشترین سهمیه را از آن خود کرد.

 ملی پ��وش تنی��س روی می��ز ای��ران می گوی��د ک��ه ع��دم حض��ور در 
رقابت ه��ای بین الملل��ی و اردوه��ای طوالنی م��دت ت��ا پی��ش از رقابت ه��ای 
جهان��ی و انتخاب��ی المپی��ک می تواند س��بب اخ��الل در عملکرد ملی پوش��ان 
ش��ود.نیما عالمی��ان ب��ه ش��رایط آمادگی خ��ود ب��رای حض��ور در رقابت های 
 جهان��ی مال��زی و انتخاب��ی المپی��ک در هنگ کن��گ اش��اره ک��رد و گف��ت: 
تمرین��ات خوب��ی را همراه ب��ا نوش��اد دنب��ال می کن��م و البت��ه در رقابت های 
 لی��گ نی��ز ب��ه س��طح خوب��ی از آمادگ��ی ت��ا پی��ش از ای��ن رقابت ها دس��ت 
پیداخواه��م کرد اما ب��ا این ح��ال اگ��ر در رقابت ه��ای بین الملل��ی و اردوهای 
 بلندمدت حض��ور پی��دا نکنیم قطع��ا از ش��رایط ای��ده آل دور خواهی��م بود.او

با بیان اینکه تالش بس��یاری برای کس��ب س��همیه المپیک خواهد کرد، گفت: 
بس��یار امیدوارم که بتوانم س��همیه المپیک 2016 را به دس��ت بیاورم. ش��انس 
اصلی ایران برای رس��یدن ب��ه المپیک، موفقی��ت در رقابت های آس��یای میانه 
 در کش��ور هنگ کن��گ اس��ت.عالمیان افزود: اگ��ر بتوانم هم��راه با نوش��اد در

  المپی��ک 2016 حض��ور پی��دا کن��م ش��رایط بس��یار ایده آل��ی برای��م رق��م 
خورده اس��ت. برادرم این روزها ش��رایط خوبی دارد و امیدوارم بتوانیم با یکدیگر 
در المپیک حضور پیدا کنیم. البته افشین نوروزی نیز شرایط بسیار خوبی از نظر 
آمادگی دارد و او هم لیاقت حضور در المپی��ک را دارد.ملی پوش تنیس روی میز 
ایران خاطرنشان کرد: البته کسب سهمیه در رقابت های آسیای میانه به سادگی 
نخواهد بود. حضور یک بازیکن بسیار جوان از قزاقس��تان که تمرینات خود را به 
صورت مداوم در اروپا دنبال می کند کار را برای ما دشوار خواهد کرد. با این حال 

تمام تالش خودم را به کار می گیرم تا بتوانم در المپیک 2016 حضور پیدا کنم.

ظاهرا دلیل اصلی بی نتیجه ماندن نتیجه جلسه هیات مدیره تراکتورسازی 
درباره تونی اولیویرا مطالبات این مربی پرتغالی است.

جلسه هیات مدیره تراکتورسازی در تهران برگزار شد اما برخالف انتظارها 
در این جلس��ه برای رفتن تونی اولیوی��را نتیجه ای حاصل نش��د و کار به 

روزهای آتی کشیده شد. 
ظاه��را تون��ی اولیوی��را ش��رط جدای��ی خ��ود از تراکتورس��ازی 
 را دریاف��ت مطالبات��ش عن��وان ک��رده اس��ت؛ مطالبات��ی ک��ه از

40 هزار دالر تا 240 هزار دالر عنوان می شود و در روزهای اخیر باعث بحث 
رسانه ای میان مدیرعامل فعلی و مدیران قبلی تراکتورسازی شده است.

 نکت��ه جال��ب درباره تون��ی این اس��ت ک��ه ظاه��را او گفته پول��ی که تا
این ج��ای فصل گرفت��ه را هم پس نمی ده��د و به این ترتیب در جلس��ه 
هیات مدیره تراکتورس��ازی نتیجه مش��خصی به دس��ت نیامده تا درباره 
 مطالبات او به صورت دقیق بررسی ش��ود و در نهایت تصمیم گیری الزم

اتخاذ شود.
همه این اتفاقات درحالی رخ می دهد که شنیده شده تونی از تراکتورسازی 
مدتی پیش به دلیل مطالباتش به فیفا شکایت کرده و عباسی مدیرعامل 
تراکتورس��ازی در یک��ی از اظهاراتش عن��وان کرده که اس��ناد مربوط به 
برخی بدهی ها در باش��گاهش نیس��ت و بای��د از طریق فراس��یون درباره 
 آنها اس��تعالم بگیرد و ش��اید همین مس��اله باعث شده تا جلس��ه  اخیر
 هیات مدیره تراکتورسازی درباره تونی اولیویرا بدون نتیجه خاصی به پایان

 برسد.

گره کار تونی و تراکتور در مطالبات اوست؟رویای المپیکی برادران عالمیان

پایان ماراتن کسب سهمیه از طریق رنکینگ؛

3 تکواندوکـار ایران در المپیـک



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1748 | سه شنبه17 آذر 1394 | 26 صفر 1437  14

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper No.1748 |  December 8،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

بازی های محلیراز موفقیت

 خريدهای ارزان
 همه م��ردم وقتى موفق مى ش��وند هن��گام خريد تخفيف بگيرند ش��اد 
مى شوند؛ براى اين كه حس ش��ادمانى را در خود تقويت كنيد ارزان تر 
خريد كنيد و پولهاي تان را پس انداز كنيد تا در مواقع ضرورى به كارتان 

بيايد و بتوانيد در آن زمان ها احساس آرامش و شادى كنيد.
 شكالت بخوريد

زنان به خوردن ش��كالت عالقه مند هس��تند، زيرا تحقيقات نشان داده 
كه ش��كالت باعث مى ش��ود حاالت و روحيات افراد تغيير كند. شكالت 
ميزان سروتونين و اندروفين خون را زياد مى كند و اين دو هورمون باعث 
شادمانى مى شود. سعى كنيد گاهى شكالت بخوريد، تا اين احساس در 

شما تقويت شود.
 مشكالت را دور بريزيد

هرچه را كه به نظرتان مى آيد در زندگى موجب ايجاد مشكل و ناراحتى 
براي تان شده، روى كاغذى بنويسيد. س��پس تك تك موارد را بخوانيد 
و روى آن خط قرمز بكشيد و س��پس وقتى براى تمام موارد راهكار پيدا 

كرديد، كاغذ را مچاله كنيد و دور بيندازيد.
از هم تعريف كنید

 در زمانى كه از انج��ام كارهاى روزان��ه و يا در محيط كار كامال خس��ته 
ش��ده ايد و هيچ انرژى و توانى براي تان نمانده است سعى كنيد لبخند 
بزنيد و بگوييد كه احساس خوبى داريد. در اين لحظات از اطرافيان خود و 
صفات خوبى كه دارند تعريف كنيد. خواهيد ديد كه بعد از لحظاتى روحيه 

شما تغيير خواهد كرد و احساس شادى در شما به وجود خواهد آمد.
 آنچه را دوست داريد بنويسید

هر چيزى را كه مورد عالقه تان اس��ت و به آن عش��ق م��ى ورزيد روى 
 كاغذى بنويس��يد. اين كار حس خوبى به ش��ما خواهد داد. زيرا متوجه

مى شويد كه با برگشت به خاطرات گذشته زمانى به آنچه و آن كسانى كه 
در كنارتان زندگى كرده اند احساس محبت داشته ايد.

حمام كنید
بعد از شنا كردن در دريا احس��اس جوانى مى كنيد. براى اينكه احساس 
طراوت را در روزها و شب هاى پاييزى پيدا كنيد كافى است يك فنجان 
نمك داخل وان حمام بريزي��د و آن را با آب گرم پر كنيد. با ش��مع هاى 

معطرى كه در كنار وان مى گذاريد، آرامش خاصى پيدا مى كنيد.
 موسیقی گوش كنید

سعى كنيد براى لحظاتى موسيقى گوش كنيد. با موسيقى مى توانيد به 
آرامش ذهنى برسيد و مش��كالت را فراموش كنيد. حتى اگر شده براى 

دقايقى اين كار يكنواختى زندگى را از بين مى برد.
 استراحت كنید

وقتى كه از انجام كارهاى مختلف خسته ش��ده ايد و تحت فشار زيادى 
قرار گرفته اي��د، مطمئنا نمى تواني��د كارى كنيد كه به اين مش��كالت 
پايان دهيد. در اين مواقع بهتر است دست از كار بكشيد، كتاب جديدي 
برداريد، دراز بكش��يد و ش��روع به خواندن كنيد. اين كار را حداقل براى 
 يك س��اعت هم كه ش��ده انجام دهيد تا به اثرات بس��يار مؤثر آن واقف 

شويد.

بهلول و تخت پادشاهی
روزى بهل��ول وارد قصر 
هارون الرش��يد ش��د و 
چ��ون مس��ند خالف��ت 
را خال��ى و بالمان��ع ديد 
جلو رفت��ه و بدون ترس 
و واهمه ب��ر تخت خليفه 

نشست.
غالمان درب��ار چون آن 
ح��ال بديدند ب��ه ضرب 
چوب و تازيان��ه بهلول را 

از تخت پايين كشيدند.
هنگامى كه خليفه وارد 
ش��د بهلول را در حالتى 

بهم ريخته ديد كه گريه مى كند.
از نگهبانان سبب گريه ى او را پرسيد:

نگهبانان گفتند : چون در مكان مخصوص ش��ما نشسته بود او را از 
آنجا دور كرديم.

هارون ايشان را مالمت كرد و بهلول را دلدارى داده و نوازش نمود.
 بهلول گف��ت : من ب��راى خود گري��ه نمى كن��م بلكه ب��ه حال تو 

مى گريم.
زيرا كه من چند لحظه در مسند تو نشس��تم اينقدر صدمه ديدم و 

اذيت و آزار كشيدم.
 در اين انديش��ه ام كه تو ك��ه يك عمر بر اين مس��ند نشس��ته اى 

چه مقدار آزار خواهى كشيد و صدمه خواهى ديد.
 تو ب��ه عاقب��ت كار خ��ود نم��ى انديش��ى و در فكر كاره��اى خود

نيستى !!!

شعرحکایت

دلت را خانه ما كن 

دلت را خانه ما كن، مصفا كردنش با من
به ما درد دل افشا كن، مداوا كردنش با من

اگر گم كرده اى دل، كليد استجابت را
بيا يك لحظه با ما باش، پيدا كردنش با من

بيافشان قطره اشكى كه من هستم خريدارش
بياور قطره اى اخالص، دريا كردنش با من
اگر درها به رويت بسته شد، رو كن به ما بازآ
دِر اين خانه دق الباب كن، وا كردنش با من
به من گو حاجت خود را، اجابت مى كنم آنى

طلب كن آن چه مى خواهى، مهيا كردنش با من
چو خوردى روزى امروز، ما را شكر نعمت كن

غم فردا مخور، تامين فردا كردنش با من
بيا قبل از وقوع مرگ، روشن كن حسابت را
بياور نيك و بد را، جمع و منها كردنش با من
اگر عمرى گنه كردى، مشو نوميد از رحمت
تو، توبه نامه را بنويس، امضا كردنش با من

شب های برفی

شب هاى برفى شب هاى با تو بودن است
لحظه هاى گرمِ  در آغوشت غنودن است
شب هاى برفى به چشمِ  خسته انتظار
بالى به ملكوتِ  نگاهت گشودن است
شب هاى برفى به اشتياقِ  مهربانى ابر
زنگارها را به جالى مهر ؛ زدودن است
يلدا آمد اما خوش تر ازقصه هاى او

همه شب سكوتِ  برف را شنودن است
در اين سرماى پيوسته بر هواى من
دل ها را به گرماى عشق ربودن است

برفى ومهتابى و گرم و قصه گوى
كارِ  من آن آسمان راستودن است

کاریکاتور

جواب سودوکو  شماره 1747سودوکو  شماره 1748

جواب معما 1747 معما 1748
 او كيس��ت كه باع��ث ازدواج زن��ان زيادى 

مى شود ولى خودش ازدواج نمى كند.؟
چطور ممكنه كه جيب شلوارى خالى باشه 

ولى يه چيزى توش باشه؟
چطور ممكنه كه وقتى كس��ى پش��ت شما 
ايستاده شما هم پشت كسى ايستاده باشيد ؟ 
چگونه مى توانيد سه س��يب رو به دو پدر و 
دو پسر بدهيد كه هركدام يك سيب داشته 

باشند؟

خب معلومه چون راه خيلى دوره ،پياده كه 
نمى تونن برن پس پرواز مى كنن.

كلم��ه )TON (ت��ن) س��نگينه وكلم��ه 
)NOT( هيچى)سبك وزنه.
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داستان

اُشُكن جیر

ُكنُگر ، ُگنُگرَمتانی

اُشُكن جير ) فالُخن ( كه از تكه اى پارچه يا نخ كه به صورت نوارى شكل 
مى باشد ساخته شده و سنگ در آن قرار مى دادند و هدفى را نشانه گيرى 

مى كردند و اين بازى را فقط آقايان انجام مى دادند.
بازى هاى محلى ،بازى هاى محلى دهس��تان فداغ ،انواع بازيهاى محلى 

فداغ

اين بازى راهم آقايان و هم خانم ها انجام مى دادند و فقط در فصل خاَرک 
و ُخرما صورت مى گرفته ، به اين شكل كه تعدادى خاَرک را در زير خاک 
پنهان مى كردند و شعرى مى خواندند و مى گفتند: ُكنُگر ، ُگنُگرَمتانى و 
خار نخل را كه در دست داشتند در خاک فرو مى بردند و باال مى آوردند. 
هركس كه از اين طريق خاَرک را از زير زمين بيرون مى آورد برنده بازى 

بود.

برای رفع كسالت

در يك مربع كه چهار خط مى كش��ند در آن هش��ت نقط��ه بوجود مى 
آورند و اين بازى دونفره و هر نفر س��ه سنگ در اختيار دارند و در هر دور 
هركس بتواند س��ه س��نگ خود را در يك رديف بچيند برنده اين دوره 
 بوده و در پايان هر كسى كه امتياز بيشترى كس��ب كند برنده كل بازى 

مى باشد.
 آقايان و خانم ها اين بازى را انجام مى دادند و گاهى حتى با هم مسابقه 
مى دادند و كنار هم بازى مى كردند و روزگار ي��ا دوران بچگى خود را با 

شادمانى تمام به پايان مى رساندند.

اي��ن ب��ازى ب��ه دورانى ب��ر م��ى گ��ردد ك��ه ش��اهان پهلَ��وى در ايران 
 حكومت م��ى كردن��د و هم آقاي��ان و ه��م خانم ها اي��ن ب��ازى را انجام 

مى دادند.
بازى بدين ش��كل بود كه يك قوطى كبريت را كه قسمت درب آن را شاه 
مى گفتند و قسمت طولى را وزير و قسمت پهن آن را جالد و پهن ديگر را 

دزد مى گفتند.
 اين قوطى كبريت را در دس��ت مى گرفتند و يكى از افراد كه نشسته بود 
نام يكى از اين چهار نام را مى برد و طرف ديگر كبريت را باال مى انداخت و 
اگر درست حدس مى زد نوبت به او مى رسيد كه كبريت را باال اندازد و اگر 
اشتباه مى گفت همين طور كه نشسته بود خود را خم مى كرد و طرف ديگر 
انگشت خود را باالى سرش قرار مى داد و مى گفت ميخ است يا سه پايه كه 
اگر يك انگشت بود به معنى ميخ و اگر س��ه انگشت بود به معنى سه پايه ، 
واگر درست حدس نمى زد يك ضربه به پشت كمرش مى زدند و اگر درست 

حدس زده بود دوباره بازى را تكرار مى كردند.

هشت خط

شاه ، وزير

 موس��ى مندلس��ون، پدر بزرگ آهنگس��از ش��هير آلمانى، انس��انى زشت و 
عجيب الخلقه بود. قّدى بسيار كوتاه و قوزى بد شكل بر پشت داشت.

 موس��ى روزى در هامبورگ با تاجرى آش��نا ش��د كه دخترى بس��يار زيبا و 
دوست داشتنى به نام فرمتژه داشت. 

موسى در كمال نااميدى، عاشق آن دختر شد، ولى فرمتژه از ظاهر و هيكل از 
شكل افتاده او منزجر بود. 

زمانى كه قرار شد موس��ى به ش��هر خود بازگردد، آخرين شجاعتش را به كار 
 گرفت تا ب��ه اتاق دختر ب��رود و از آخرين فرص��ت براى گفتگو با او اس��تفاده 

كند. 
دختر حقيقتا از زيبايى به فرشته ها ش��باهت داشت، ولى ابدا به او نگاه نكرد و 
قلب موسى از اندوه به درد آمد. موسى پس از آن كه تالش فراوان كرد تا صحبت 

كند، با شرمسارى پرسيد:
 - آيا مى دانيد كه عقد ازدواج انسان ها در آسمان بسته مى شود؟

 دختر در حالى كه هنوز به كف اتاق نگاه مى كرد گفت:

 - بله، شما چه عقيده اى داريد؟
  - م��ن معتق��دم ك��ه خداون��د در لحظ��ه تول��د 
 هر پس��رى مقرر مى كند كه او با كدام دختر ازدواج 

كند. 
هنگامى كه من به دنيا آمدم، عروس آينده ام را به من 
نشان دادند و خداوند به من گفت: »همسر تو گوژپشت 
خواهد بود« درست همان جا و همان موقع من از ته دل 

فرياد برآوردم و گفتم: »اوه خداوندا! گوژپشت بودن براى 
يك زن فاجعه است. 

لطفا آن قوز را به من بده و هر چى زيبايى است به او عطا 
كن« فرمتژه سرش را بلند كرد و خيره به او نگريست و 

از تصور چنين واقعه اى بر خود لرزيد.
  او سال هاى سال همس��ر فداكار موسى مندلسون 

بود.
 نتیجه اخالقی: 

دختره��ا از راه گوش خر مى ش��وند و 
پسرها از راه چشم!

س��ليمان  حض��رت   روزى 
مورچ��ه اى را در پ��اى كوه��ى 
 ديد كه مش��غول جابه جا كردن 

خاک هاى پايين كوه بود. 
از او پرسيد: چرا اين همه سختى 
را متحم��ل مى ش��وى؟ مورچه 
گفت: معشوقم به من گفته اگر 
اين كوه را جابه جا كنى به وصال 
من خواهى رسيد و من به عشق 

وصال او مى خواه��م اين كوه را 
جابه جا كنم.

 حض��رت س��ليمان فرم��ود: تو 
 اگر عمر نوح هم داش��ته باش��ى 
 نم��ى توان��ى اي��ن كار را انجام 

بدهى.
 مورچه گفت: تمام س��عى ام را 
مى كنم... حضرت س��ليمان كه 
بسيار از همت و پشت كار مورچه 

خوش��ش آمده بود براى او كوه 
را جابه ج��ا كرد. مورچ��ه رو به 
آس��مان كرد و گفت: خدايى را 
ش��كر مى گويم كه در راه عشق، 
 پيامب��رى را به خدم��ت مورى 

در مى آورد...
 تمام سعى مان را بكنيم،

 پيامب��رى هميش��ه در همين 
نزديكيست...

نحوه خر شدن 

شازده کوچولو –  قسمت هفدهم 
مس��افر كوچولو از كوه بلندى ب��اال رفت. تنها 
كوه هاي��ى كه ب��ه عمرش دي��ده بود س��ه تا 
آتش فشان هاى اخترک خودش بود كه تا سر 
زانويش مى رسيد و از آن يكى كه خاموش بود 

جاى چارپايه استفاده مى كرد.
اين بود كه با خودش گفت: »از سر يك كوه به 
اين بلندى مى توانم به يك نظر همه ى سياره 
و همه ى آدم ه��ا را ببينم..« اما ج��ز نوِک تيِز 

صخره هاى نوک تيز چيزى نديد.
همين جورى گفت: – سالم.

طنين به اش جواب داد: – سالم.. سالم.. سالم..
 ش��هريار كوچول��و گف��ت: – ك��ى هس��تيد 

شما؟
طنين به اش جواب داد: – كى هس��تيد شما.. 

كى هستيد شما.. كى هستيد شما..
گفت: – با من دوست بشويد. من تك و تنهام.

طنين به اش جواب داد: – من تك و تنهام.. من 
تك و تنهام.. من تك و تنهام..

آن وقت با خ��ودش فكر كرد: »چه س��ياره ى 
عجيبى! خشك ِخش��ك و تيِزتيز و شوِرشور. 
اين آدم هاش كه يك ذره قوه ى تخيل ندارند 
و هر چه را بش��نوند عينا تك��رار مى كنند.. تو 
اخترک خودم گلى داش��تم كه هميشه اول او 

حرف مى زد..«

اين مثل در مورد افرادى به كار مى رود كه از روى هواى نفس و ندانم كارى، 
براى به دست آوردن يك چيز كم بها و بى ارزش دست به كار مى زنند، كه 

ضرر و زيان هنگفتى به ديگران وارد مى شود.
پس��رى پيش مردى كه دكان عالقه بندى داش��ت كار مى كرد. اين پسر 
كه هنر نداشت و كارى بلد نبود، يك وقت به سرش مى زند كه زن بگيرد. 

 هر ط��ورى بود برايش دخت��رى پيدا كرده و به اس��م او كردن��د، يك روز 
عالقه بند دكانش را به پسر سپرده بود و خودش به خانه رفت. اتفاقا نامزد 
پسر به در دكان عالقه بند آمد و بعد از س��الم و احوال پرسى چشمش به 
پارچه ها و دستمال هاى قشنگى كه در دكان بود افتاد. از پسر خواست يكى 
از دستمال ها را به او بدهد. پسر گفت: » اين دستمال ها مال من نيست.« 
از دختر اصرار و از پس��ر انكار؛ و پس��رک به هر زبانى كه خواست نامزدش 
 را از اين كار منصرف كند تا از خير دس��تمال بگذرد، نتوانس��ت. باالخره 
حرف ها و حركات دختر كار خودش را كرد و پسر دو تا از دستمال ها را به 

او داد. دختر خوش��حال و خندان از دكان بيرون رفت. بعد از رفتن دختر، 
پس��ر به خود آمد و گفت: » اين چه كارى بود كه ك��ردم؟ حاال چه خاكى 
به سرم كنم؟ اگر بگويم نس��يه دادم،مى گويد چرا؟ اگر بگويم فروخته ام 
پولش را مى خواهد. اگر بگويم گم ش��ده، تاوانش را مى خواهد.« خالصه 
آن پسر بى عقل نقش��ه اى كش��يد و بهترين راه در نظرش اين رسيد كه 
دكان را آتش بزن��د تا صاحب دكان از ماجراى دس��تمال بويى نبرد. براى 
 انجام دادن عمل شيطانى و شومش، يك گل آتش گذاشت ته دكان، ميان 
 پارچه ها و در دكان را بست و به خانه رفت. آتش كم كم كوره كرد و به تمام 
پارچه ها سرايت كرد و دكان را به آتش كشيد و چند لحظه اى نگذشت كه 
آتش به حجره ها و دكان هاى ديگر هم سرايت كرد و تمام قيصريه طعمه 
آتش شد. هرچه تالش كردند نتوانستند قيصريه را نجات دهند و دود شد و 
آتش. بعدها فهميدند كه قيصريه به آن زيبايى به واسطه بى عقلى آن پسر 

احمق نابود شد و عده زيادى به خاک سياه نشستند اما ديگر چه سود؟

برای يک دستمال قیصريه ای را آتش می زند      ایستگاه ضرب المثل

مـورچه عـاشـق 
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خبر خبر

ــتان طي يك عمليات ،موفق به كشف  ماموران يگان تكاوري پليس اس
612 كيلوگرم ترياك شدند.

سرهنگ حسين حسين زاده جانشين فرمانده انتظامي استان اصفهان 
اظهار داشت: ماموران يگان تكاوري اصفهان حين كنترل تردد خودروها 
ــتگاه وانت تويوتا مشكوك و براي  در حوزه استحفاظي خود به يك دس

توقف آن دستور ايست را صادر كردند.
ــت ماموران توجهي نكرده و  ــاره به اينكه راننده تويوتا به ايس وي با اش
ــت گفت: بالفاصله ماموران وارد عمل شده و موفق شدند  قصد فرار داش

اين خودرو را متوقف كنند.
ــي از اين خودرو ، 612  ــت : در بازرس ــين زاده بيان داش سرهنگ حس

كيلوگرم ترياك كشف شد.
ــه نفر دستگير كه  ــان كرد: در اين زمينه س اين مقام انتظامي خاطر نش

جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شدند .
ــدار به  ــتان اصفهان در پايان ضمن هش ــين فرمانده انتظامي اس جانش
سوداگران مرگ مبني بر برخورد قاطع نيروي انتظامي با آنان از همكاري 
خوب مردم با پليس تشكر و قدرداني كرد و از شهروندان خواست هر گونه 
اخبار و اطالعات مربوط به فعاليت مجرمانه افراد سود جو و فرصت طلب 

را از طريق مركز فوريت هاي پليس 110 اطالع دهند.

ــورنتو كه 32 ميليون و 450هزار ريال جريمه  ــواري س يك دستگاه س
پرداخت نشده و 63 فقره تخلف حادثه ساز در پرونده آن ثبت شده بود 

توقيف و به پاركينگ منتقل شد.
ــي  ــي و رانندگ ــس راهنماي ــس پلي ــي ريي ــين غالم ــرهنگ حس س
ــهر  ــس راهنمايي و رانندگي ش ــوران پلي ــان  گفت: مام ــتان اصفه اس
ــك  ــهر ي ــل ش ــا در داخ ــردد خودروه ــرل ت ــن كنت ــان حي اصفه
ــف  ــايي و متوق ــف را شناس ــر تخل ــورنتو پ ــواري س ــتگاه س دس
ــده  آم ــل  ــه عم ب ــتعالم  اس ــت: در  ــار داش اظه ــد.وي  كردن
ــزار  ــون و 450 ه ــودرو داراي 32 ميلي ــن خ ــد اي ــخص ش مش
ــاز  ــه س ــف حادث ــره تخل ــده و 63 فق ــت نش ــه پرداخ ــال جريم ري
ــل ــگ منتق ــه پاركين ــف و ب ــودرو توقي ــه خ ــه بالفاصل ــت ك اس
ــترين تخلفات ثبت شده براي اين   شد. سرهنگ غالمي ادامه داد: بيش

خودرو تخلفات ساكن است.
ــرد: برابر تبصره  ــان ك ــور اصفهان در پايان خاطر نش رييس پليس راه
ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورتي كه مبلغ جريمه 
خودرويي به 10 ميليون ريال برسد پليس راهنمايي و رانندگي مراتب را 
به مالك خودرو اعالم و چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ ، مالك 
خودرو نسبت به پرداخت جريمه اقدام نكند، خودرو توقيف و از تردد آن 

جلوگيري خواهد شد.

ــف 172 كيلو هروئين و 43  فرمانده انتظامي شهرستان زاهدان از كش
كيلو مرفين خبر داد.

ــت حين  ــگاه تردس ــت: ماموران پاس ــرهنگ غالمرضا جعفري گف س
ــتگاه خودروي  ــه يك دس ــهرك دامداران ب ــي در حوالي ش ــت زن گش
ــف آن را  ــتر قصد توقي ــي بيش ــكوك و جهت بررس ــت مش پيكان وان
ــت پليس اقدام به فرار  ــتور ايس ــتند كه راننده بدون توجه به دس داش

كرد.
ــت اين خودرو در  ــي در نهاي وي در ادامه افزود: با تعقيب و گريز پليس
ــط ماموران متوقف و راننده آن نيز دستگير ــمه زيارت توس جاده چش

 شد.
ــي از خودرو  ــح كرد: ماموران در بازرس فرمانده انتظامي زاهدان تصري
ــف  ــن و 43 كيلو 400 گرم مرفين كش ــو و 500 گرم هروئي ، 172 كيل

كردند.
ــبانه روزي  ــان كرد:با تالش ش ــان خاطر نش ــرهنگ جعفري در پاي س
پليس و همكاري خوب مردم ،هيچ مكان امني براي قاچاقچيان در اين 
ــت و همه در جهت ريشه كن كردن اين بالي  استان وجود نخواهد داش

خانمان سوز تالش خواهند  كرد. 

رييس اداره حفاظت محيط زيست اسدآباد گفت: سه شكارچى متخلف از 
قانون شكار و صيد به اتهام زنده گيرى چهار قطعه سهره طاليى دستگير 

شدند.
ــدآباد  ــت اس رامين رمضانى افزود: تيم هاى يگان حفاظت محيط زيس
ــكار ممنوع آلموبالغ به سه نفر مشكوك  هنگام گشت زنى در منطقه ش

مى شوند.
ــايل و تجهيزات اين افراد چهار قطعه  وى اضافه كرد: پس از بررسى وس
ــكار از آنها كشف و  ــهره طاليى به همراه تور، تله و ديگر تجهيزات ش س
ضبط شد.وى بيان كرد: شكارچيان متخلف با پهن كردن تور و گذاشتن 

دام در نزديكى زيستگاه سهره طاليى اين پرنده زيبا را به دام انداختند.
ــكار هر قطعه سهره طاليى حدود دو ميليون  وى با ذكر اينكه جريمه ش
ريال است گفت: اين افراد متخلف با دستور دادستان اسدآباد بازداشت

 شدند. 
ــافت و فواصل  ــت كه در مس ــهره طاليى از پرندگان زيبا و مهاجر اس س
ــال به مناطق  ــل هاى گرم س ــرده و در فص ــدام به مهاجرت ك كوتاه اق
ــرد در  ــرده و در فصل هاى س ــرت ك ــه ارتفاعات مهاج ــك از جمل خن
ــوع آلموبالغ در  ــكار ممن ــر حضو ر مى يابند.منطقه ش مناطق پايين ت
ــى 50 گونه  ــدآباد قرار دارد و طبق آخرين آمار دريافت ــتان اس شهرس
ــاهده شده ــتان مش ــك زى و 15 گونه آبزى در اين شهرس پرنده خش

 است.

كشف 612 كيلو ترياك در اصفهان

32 ميليون ريال خالفي 
در پرونده سواري سورنتو

كشف 172 كيلو هروئين و 43 كيلو 
مرفين در زاهدان

سه صياد در همدان دستگير شدند

ابالغ وقت رسيدگى
9/298، شــماره ابالغيه: 9410106825306195، شــماره پرونده: 
9409986825300623، شماره بايگانى شــعبه: 940706، خواهان، 
شاكى ســيد اصغر طباطبائى كيش دادخواســتى به طرفيت خوانده، 
متهم محمد غالمى سمسورى به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه  
و مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه چك تقديم دادگاه عمومى 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 31 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خيابان 
چهارباغ باال – خيابان شــهيد نيكبخت- ســاختمان دادگســترى كل 
اســتان اصفهان ارجاع و بــه كالســه 9409986825300623 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/26 و ساعت 8:30 تعيين شده 
اســت. به علت مجهول المكان خوانده، متهم و درخواســت خواهان، 
شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور 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 ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد. م/الف 24252  مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 

31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/300، شــماره ابالغيه: 9410100351308251، شــماره پرونده: 
9409980351300839، شماره بايگانى شــعبه: 940875، خواهان 
حميدرضا نقدى كمشه چه دادخواستى به طرفيت خوانده اصغر امانى 
به خواسته  تامين خواسته و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه وجه 
بابت... و مطالبه خسارت دادرســى تقديم دادگاه عمومى شهرستان 
شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 13 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خيابان چهارباغ 
باال – خيابان شهيد نيكبخت- ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان 
– طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به كالسه 9409980351300839 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/27 و ساعت 09:00 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان خوانده، متهم و درخواست خواهان، 
شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور 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 ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد. م/الف 23660 دادگاه حقوقى شعبه 13 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/317، شــماره ابالغيه: 9410100350206755، شــماره پرونده: 
9409980350200694، شماره بايگانى شــعبه: 940783، خواهان 
محمد رحيمى بلداجى دادخواســتى به طرفيت خوانده عباس شجاع 
حيدرى و مرتضى حســين پور به خواسته  مطالبه خسارت دادرسى 
و مطالبه خســارت تاخيــر تاديه و مطالبــه وجه چك تقديــم دادگاه 
عمومى شهرســتان شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان اصفهــان واقع در 
اصفهان- خيابان چهارباغ باال – خيابان شــهيد نيكبخت- ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان – طبقه 3 اتاق شــماره 304 ارجاع و 
به كالســه 9409980350200694 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى 
آن 1394/10/30 و ساعت 08:30 تعيين شــده است. به علت مجهول 

المكان خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن

 اعــالم نشــانى كامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمايم 
را دريافت و دروقــت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضــر گردد. م/

الف 21919 منشــى دادگاه حقوقى شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
9/319، شــماره ابالغيه: 9410100351505750، شــماره پرونده: 
9409980351500241، شماره بايگانى شــعبه: 940261، خواهان ، 
شاكى عبدالرسول بهرامى كركوندى دادخواستى به طرفيت خوانده، 
متهم ام البنين باجالن و رضا باقيات به خواســته مطالبه وجه چك و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاه 
عمومى شهرســتان شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 15دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهــان واقع در 
اصفهان- خيابان چهارباغ باال – خيابان شــهيد نيكبخت- ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان – طبقه 3 اتاق شــماره 348 ارجاع و 
به كالســه 9409980351500241 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى 
آن 1394/10/21 و ســاعت 8 صبح تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان خواندگان و درخواســت خواهان، شاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و 
ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردند. 
م/الف 23644 منشى دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
ابالغ راى

9/293 كالسه پرونده:94-541 شماره دادنامه:653-94/7/30 تاريخ 
رسيدگى: 94/8/12 مرجع رسيدگى: شــعبه 24 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: اصغر كريمى نشانى زينبيه – دارك – كوى طالب – 
پ22 خوانده: بهرام عطايى مجهول المكان خواسته: تقاضاى رسيدگى 
و صدور حكم محكوميــت خوانده به مبلغ پنجاه ميليــون ريال بابت 
بخشى از قرارداد عادى بانضمام كليه خسارات قانونى گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات 
قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى اصغر كريمى به طرفيت بهرام عطايى به خواسته 
مطالبه مبلغ 50 ميليون ريال بابت بخشــى از قرارداد عادى بانضمام 
خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده قرارداد عادى ارائه شده 
از سوى خواهان كه به امضاء خوانده رســيده و نشانه طلبكار بودن 
خواهان است همچنين معرفى نامه ارائه شده از سوى صندوق قرض 
الحسنه آل يس و اينكه خوانده مجهول المكان اعالم شده كه على رغم 
ابالغ و نشر آگهى روزنامه در جلسه دادرسى حاضر نشده لذا شورا 
دعواى خواهان را وارد دانسته حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50 ميليون ريال بابت بخشى از قرارداد عادى ارائه شده بانضمام 
خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/6/21 لغايت تاريخ 
اجراى حكم و 155000 ريال هزينه دادرســى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهى در همين شورا مى باشد.م الف:23603 شعبه 24 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

احضار متهم
شــماره   9410100353603768 ابالغيــه: شــماره   9 /299
پرونده:9309980362000639 شماره بايگانى شعبه:940868 محاكم 
كيفرى دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجب كيفرخواست در 
پرونده كالسه 9309980362000639 براى اردالن ايروانى به اتهام 
قدرت نمايى با چاقو و ايراد جرح عمدى با چاقو و مشــاركت در ايراد 
جرح عمدى با چاقو تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين 
شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/10/26 ساعت 11:30 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسى 
به متهم و در اجــراى مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 
به عمل خواهد آمد. م الف:23666 شــعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهر 

اصفهان (110 جزايى سابق)
احضار متهم

شــماره   9410100353603783 ابالغيــه: شــماره   9 /301
پرونــده:9309985413700905 شــماره بايگانى شــعبه:940861 
محاكم كيفرى دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست 
در پرونده كالســه 9309985413700905 براى حميدا... ساالرزهى 
عبدى به اتهــام خيانت در امانــت تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى 
به موضــوع به اين شــعبه ارجــاع و وقت رســيدگى بــراى مورخه 
1394/10/28 ســاعت 08:30 تعييــن گرديــده اســت. بــا عنايت به 
مجهول المكان  بودن وعدم دسترســى به متهــم و در اجراى مقررات 
مواد 115و180 قانون آيين دادرســى دادگاههــاى عمومى و انقالب 
در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهــت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت 
عدم حضور مطابــق مقررات رســيدگى غيابى به عمــل خواهد آمد.
 م الف:23667 شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (110 جزايى 

سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100351505772 ابالغيــه: شــماره   9 /302
پرونــده:9409980351500475 شــماره بايگانى شــعبه:940529 
خواهان/شــاكى مهدى مسكين اردســتانى دادخواســتى به طرفيت 
خوانده/متهــم محمدرضا ابراهيــم نجف آبادى و عــادل چرومى به 
خواســته مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى و 
مطالبه وجه چك تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه 15 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 348 ارجاع و به 
كالســه 9409980351500475 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
94/10/28 و ساعت 8صبح تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود 
تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:23648 

شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/303 در خصوص پرونده كالسه 363/94 خواهان احمدرضا سپاهى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهدى احمدى تقديم نموده است 
وقت رســيدگى براى مورخه 94/10/28 ســاعت 4 بعدازظهر تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:24330 شعبه 26 حقوقى مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100351308743 ابالغيــه: شــماره   9 /304
پرونــده:9409980351300882 شــماره بايگانى شــعبه:940917 
خواهان حميد هاشمى فر دادخواستى به طرفيت خوانده عادل نتايج به 
خواسته مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت 
تاخير تاديــه تقديم دادگاههــاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه 13 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق شــماره 421 ارجاع و به 
كالســه 9409980351300882 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/10/28 و ساعت 08:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده 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:24743 شعبه 13 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100351109027 ابالغيــه: شــماره   9 /305
پرونــده:9409980351100611 شــماره بايگانى شــعبه:940679 
خواهان يحيى حســن زهرائى دادخواســتى به طرفيت خوانده بهرام 
زمانى فكرى به خواســته مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت تاخير 
تاديه و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگســترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 
ارجاع و بــه كالســه 9409980351100611 ثبت گرديــده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/10/28 و ســاعت 11:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شــاكى و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنــى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكــى ازجرايد 
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:24378 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان 

فرمانده انتظامي شهرستان كاشان:
دستگيرى هكر 19 ساله شهروند اصفهانى

دستگيرى 2 برادر با تريلى حشيش
 در ورودى تهران 

ــا هك كردن  ــان اعالم كرد: فردي كه ب ــتان كاش فرمانده انتظامي شهرس
ــترس خارج شدن اطالعات شخصي  ــهروندان باعث از دس ايميل يكي از ش
و خصوصي وي شده بود توسط كارشناسان پليس فتاي شهرستان كاشان 
ــين گفت: در پي  ــرهنگ مهدي پورغالمحس ــتگير شد.س شناسايي و دس
شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه فرد يا افراد ناشناسي اقدام به هك 
ــترس خارج شدن اطالعات شخصي  كردن gmail وي كرده و باعث از دس
ــان پليس فتا قرار  ــدند، موضوع در دستور كار كارشناس و خصوصي وي ش
گرفت.وى افزود: با انجام اقدامات علمي پليسي و تحقيقات تخصصي در فضاي 
سايبر، سرانجام متهم شناسايي و دستگير شد.فرمانده انتظامي شهرستان 
كاشان تصريح كرد: متهم كه يك جوان 19 ساله است با مشاهده مدارك و 
مستندات پليس به بزه انتسابي اقرار و انگيزه خود را سرگرمي و اخاذي عنوان
ــواد  ــاس م ــر اس ــد: ب ــادآور ش ــين ي ــرهنگ پورغالمحس  كرد.س
ــنگيني  ــاي س ــازات ه ــه اي مج ــم رايان ــون جرائ 1 و 2 و 16 و 17 قان
ــده  ــه ش ــر گرفت ــران در نظ ــي ديگ ــم خصوص ــه حري ــوذ ب ــراى نف ب

است.

تريلى حامل دو گونى حشيش توسط پليس پايتخت در محور سمنان به تهران 
ــمنان متوقف و ــايى و با همكارى پليس مبارزه با مواد مخدر استان س شناس

 2 برادر خالفكار بازداشت شدند. 
ــوى ماموران عملياتى پليس مبارزه با مواد  در بررسى هاى صورت گرفته از س
مخدر تهران بزرگ، مشخص شد، دو برادر به نام هاى «ح» و «ع»  قصد دارند با 
همدستى هم به وسيله يك دستگاه تريلى مقدار زيادى مواد مخدر را به تهران 
منتقل كرده و توزيع كنند. بالفاصله نتيجه تحقيقات در اختيار مقام قضائى قرار 
گرفت و دستور بازداشت متهمان و همچنين بازرسى از خودروى آنها صادر شد و 
تيم هاى عملياتى پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت اقدام به كنترل محورهاى 
ــس پس از چند شبانه روز تالش،  مواصالتى كردند. ماموران گشت هاى تجس
موفق شدند خودروى تريلى متهمان را در محور شهر سمنان به تهران شناسايى 
ــمنان، خودروى متهمان را  و با همكارى پليس مبارزه با مواد مخدر استان س
متوقف و هر دو متهم را بازداشت كنند. در ادامه متهمان به پليس مبارزه با مواد 
ــمنان منتقل و در بازجويى هاى پليسى به جرم خود مبنى بر  مخدر استان س
قاچاق و حمل مواد مخدر اعتراف كردند. در بازرسى از داخل خودروى تريلى 11 

گونى، شامل 42 بسته «حشيش»، به وزن تقريبى 215 كيلو گرم كشف شد.

فرمانده انتظامى تهران بزرگ با اشاره به اجراى 
مداوم طرح امنيت و آرامش در محالت پايتخت 
و برخورد ويژه با حاملين سالح سرد، گفت: بيش 
ــارق لوازم خودرو و دو هزار  از پنج هزار و 756 س
ــتاى اجراى ــر و كيف قاپ در راس و 928 زورگي

طرح هاى امنيت محله محور شناسايى و دستگير 
شدند.

ــاجدى نيا افزود: از ابتداى ــين س ــردار حس س
ــرح امنيت  ــال جارى تا كنون 24 مرحله ط  س
ــهر تهران اجرا  ــالت مختلف ش و آرامش در مح
شده كه در اين ميان هزار و 877 متهم نواميس 
دستگير و پس از بازجويى و تحقيقات، تعدادى به

ــدادى نيز با اخذ تعهد  مرجع قضايى معرفى و تع
آزاد شدند.

ــا هماهنگى ــتا ب ــرد: در اين راس وى تصريح ك
ــا دارندگان و  ــر برخورد ب ــى مبنى ب  مقام قضاي
ــرد از جمله چاقو، قمه و چماق  حاملين سالح س

ــه طرح به  ــران، 17 مرحل ــهر ته در محالت ش
ــتگير و  اجرا درآمده كه طى آن 379 متهم دس
ــرد  ــالح س از اين افراد نزديك به 939 قبضه س
ــت.رييس پليس پايتخت  كشف و ضبط شده اس
ــارقان، اراذل و اوباش به  ــران، س ــت: زورگي گف
ــرد از اين  ــالح س ــورت مداوم ضمن حمل س ص
وسايل براى سرقت و تهديد شهروندان استفاده 
ــر اينكه برخورد با پديده  مى كنند. وى با تاكيد ب
ــارقان از  ــرقت، زورگيرى و مبارزه با س شوم س
ــت  ــهروندان اس دغدغه ها و مطالبات به حق ش
ــن مهم را  ــزرگ نيز توجه به اي و پليس تهران ب
ــح كرد: با  ــرار داده، تصري ــتور كار خود ق در دس
ــت ماه  انجام چندين عمليات اطالعاتى در هش
ــال، ضمن رصد اقدامات مجرمانه  ــت امس نخس
ــارقان و زور گيران در مناطق جرم خيز تعداد  س
ــتگير ــم نيز در اين رابطه دس قابل توجهى مته

ــانى پليس  ــز اطالع رس ــدند.به گزارش مرك  ش

ــاجدى نيا با اشاره به اين كه اين  فاتب، سردار س
ــس تهران  ــاى جديد پلي ــا از عمليات ه طرح ه
ــه محور در  ــرح امنيت محل ــب ط بزرگ در قال
ــاس هماهنگى هاى  سال 94 است، گفت: براس
ــده با مقام قضايى، تمامى متهمان پس  انجام ش
ــى و پس از  ــرا معرف ــل پرونده به دادس از تكمي
ــدان منتقل  ــه زن ــم آنها ب ــه جرائ ــيدگى ب رس

مى شوند.

دستگيرى بيش از هشت هزار سارق و زورگير
فرمانده انتظامى تهران بزرگ خبر داد:



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم :
با دروغگو مش��ورت نكن، چون دروغگو، مانند 
سراب ، دور را در نظرت نزديك نشان مى دهد 

و نزديك را دور.
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آشپزی

ترین ها

   

مواد الزم : آرد نصف ليوان،س��رالک نصف ليوان، كره50 گرم،روغن يک سوم 
ليوان، آب نصف ليوان، گالب يک سوم ليوان،شکر دو قاشق غذاخوری،زعفران 

به مقدار كافی.
طرز تهيه :آب، گالب، ش��کر و زعفران را داخل قابلم��ه ريخته و روی حرارت 
قرار دهيد.چون سرالک شيرين است مقدار شکر حلوا را خيلی كم بايد بريزيم 

و همين موضوع باعث می ش��ود كه حلوا ديگر كشدار و انگشت پيچ نباشد. ولی 
مقدار شيرينی آن متعادل است.حدود دو س��ه دقيقه جوشيدن برای اين حلوا 

مناسب است.
 آرد و س��رالک را داخل قابلمه می ريزيم و روی حرارت قرار می دهيم و مرتب 

هم می زنيم كه نسوزد.كمی كه رنگش طاليی شد كافی است.
دقت كنيد  كه سريع می سوزد و تلخ می شود ) اگر تجربه كافی نداريد بهتر است 
آرد را تفت بدهيد و بعد از آن كه رنگ گرفت سرالک را اضافه كنيد. در اين صورت 

امکان سوختن و تلخ شدن ندارد (.
روغ��ن و ك��ره را اضافه می كني��م. مقدار ك��ره و روغن بايد بس��يار كم باش��د 
 در ح��دی ك��ه خميری ش��ود. بايد ك��م كم روغ��ن را اضاف��ه كني��د و مرتب

هم بزنيد تا به يک خمير تقريبا ش��ل برس��يد. ش��ربت را اضافه ك��رده و مرتب 
 هم می زنيم.در حدی روی ح��رارت هم می زنيم كه حلوا ف��رم گرفته و لطيف 

شود .
نكته : سرالک با اضافه كردن آب پف می كند و در اين صورت مجبور می شويد 

كه مقداری آب به آن اضافه كنيد.
رنگ حلوا و تيره و روشن بودن آن بستگی به ميزان تفت دادن دارد كه كامال در 

اختيار خود شماست  كه چقدر آن را تفت بدهيد. 
 حلوا را داخل ظرف سرو ريخته و آن را با قرص های ميوه ای و اسمارتيز تزيين 
می كنيم.چون ميزان روغن حلوا كم است روغن بسيار كمی را پس می دهد و 

همين باعث می شود تا سطح كار صيقلی و تميز در بيايد.

بزرگ ترین اطلس جغرافيایى جهان با ق�د و قامتى بلندتر از یک 
انس�ان! آيا به اين فک��ر كرده ايد ك��ه در زمانه ای كه همه چيز به س��مت 
ديجيتالی ش��دن پيش می رود و ديگر كتاب ها را بر روی صفحات نمايش 

تبلت ها و ئی ريدرها می خوانند، شركت های انتشاراتی چگونه می توانند خود 
را در اين كارزار حفظ كنند؟ خب با عرضه ب��زرگ ترين اطلس جغرافيايی 
 جهان در ابع��اد ۱۸0 در ۱۳۷ س��انتيمتر و به قيمت يک ص��د هزار دالر! 
نس��خه پالتينيوم جديدترين اطل��س جغرافيايی جهان انتش��ارات خانه 
ملينيوم قد و قامتی بلندتر از يک انس��ان متوس��ط دارد و برای ورق زدن 
تمامی ۱۲۸ صفح��ه آن مطمئنا به بيش از يک نفر نياز اس��ت.برای به ثمر 
رس��يدن اين كتاب بيش از يکص��د كارش��ناش نقش��ه های جغرافيايی، 
جغرافيدان و ع��کاس به مدت بيش از ۴ س��ال كار كرده اند.از اين نس��خه 

غول آسا تنها ۳۱ نسخه به صورت جداگانه منتشر خواهد شد .
بزرگ ت�رین م�اک�ت ميني�اتوری در ب�رلي�ن

اين مدل مينيات��وری از ف��رودگاه هامب��ورگ در حال حاض��ر جزء يکی 
از جاذب��ه های توريس��تی آلمان به ش��مار می آي��د ... اما ح��اال ديگر اين 
مکان ك��ه دربرگيرن��ده ی منطقه ای بي��ش از ۳000 متر مربع اس��ت به 
ص��ورت نمايش��گاهی دائم��ی درآم��ده و دائما ه��م در حال گس��ترش 
اس��ت، به طوری ك��ه دس��ت ان��دركاران آن ب��ه ط��ور روزان��ه در حال 
 كار ب��ر روی پروژه ه��ای جديد هس��تند و تا به ام��روز توانس��ته اند آن را 

بزرگ ترين ماكت دنيا بنامند.
 در اي��ن ماكت گس��ترده قس��مت ه��ای مه��م كش��ور آلم��ان، از جمله 
دروازه براندنب��ورگ، س��اختمان رايشس��تاگ، مق��ر صدراعظ��م آلمان، 
فرودگاه، راه آهن، باغ وحش برلين، مركز آموزش لوفت هانزا و بس��ياری از 
 بناهای مشهور به نمايش گذاشته ش��ده كه در اين مدل غول پيکر، ماكت 
درخ��ت،  ۴5000 خ��ودرو،   ۱0000 قط������������ار،   صده��ا 
 ۱۲0000 منبع ن��ور و ح��دود 50000 چه��ره از م��ردم را در خود جای

داده است. 

حلوای سرالک

بزرگ ترین ها

خانه داری
موكت ها، رنگ و بافتی خاص به فضای يک اتاق می دهند به ش��رطی كه در 
نگه داری آنها دقت ش��ود. برای آنکه موكت همواره خوب به نظر برسد، آن  را 

تميز نگه داشته، لکه ها و سوختگی را برطرف كنيد.
 رفع لكه:ب��ه محض ديدن لک��ه، آن را پ��اک كنيد.لکه های ماي��ع را با يک 
حوله كتان يا دس��تمال كاغذی های سفيد خش��ک كنيد.هرگز دستمال را 
 روی موكت مالش ندهيد چون باعث می ش��ود به داخل فيبر نفوذ كند، فقط 
سعی كنيد آن را خشک نماييد.با فشار دست روی حوله خشک، اين قسمت را 
تقريبا خشک كنيد.با لکه بری كه خود می سازيد، لکه را تميز كنيد. برای اين 
منظور چند قطره مايع ظرفشويی را )كه خميری نباشد( با آب مخلوط كنيد. 
حدود ۱/۴ قاشق چای خوری از آن را به يک ليتر آب اضافه نماييد و روی لکه 
بريزيد. دقت كنيد موكت خيلی خيس نش��ود. به آرامی لکه را پاک، سپس با 

آب تميز كنيد. مراحل را تا رفع كامل لکه تکرار كنيد.
در صورت تغيير رنگ موكت های دارای الياف مصنوعی، لکه احتماال چسبناک 
بوده است. آن را با آب گرم شسته، با يک دستمال سفيد و تميز خشک كنيد.

در مورد لکه موكت های پشمی از آب ولرم اس��تفاده كنيد. هرگز از آمونياک 
 يا لکه برهای دارای تركيبات قليايی كه به بافت موكت آس��يب می رس��اند،

استفاده نکنيد.موكت ها و پادری های دارای الياف گياهی مانند كنف دارای 
الياف زبر و سخت بوده، در مقايس��ه با موكت های پشمی و موكت های دارای 
مواد مصنوعی مقاومت كمت��ری در برابر لکه دارند.بع��د از از بين بردن لکه، 

قسمت خيس شده را سريع با فن يا سشوار و حرارت كم خشک كنيد.
سوختگى:در مورد موكت های پرزدار، در صورتی كه جای سوختگی كوچک 

است، با قيچی قسمت های سوخته را ببريد.

از گوش��ه ها چند نخ اضافه پيدا كنيد. با چس��ب خيلی ق��وی آنها را در جای 
سوخته بچسبانيد.نخ ها را برش زده، همسطح موكت كنيد.

 لكه ش�مع:با يک قاش��ق، لکه خشک ش��ده ش��مع را بتراش��يد.روی لکه 
دستمال كاغذی يا پارچه سفيد گذاش��ته، با حرارت كم اتو بکشيد.زمانی كه 

موم كامال جذب شد، دستمال را برداريد.

چطور از موکت مراقبت کنيم؟

سريال »معمای شاه« از سريال های پرسروصدای رسانه ملی 
است كه به خاطر گريم ها، انتخاب بازيگر و لوكيشن بسيار مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. در اين گزارش به صورت مختصر به 

لوكيشن های اين سريال می  پردازيم. ) قسمت ۲(
کاخ گلستان، دور از هياهوی بازار

»بازار تهران« را تقريبا همه ايرانی ها و تهرانی ها می شناسند. 
 هركس دخت��ر ش��وهر داده و ي��ا ب��رای زن دادن پس��رش 
آس��تين باال زده، حتما روزی گذرش به اي��ن محدوده افتاده 
و در كن��ار خريد مفصلی كه داخل كيس��ه های پالس��تيکی 
 بزرگ ج��ا داده، ب��ا چلوكباب ب��ازار و يا فالفل ه��ای حاوی 
س��س مخصوص نيز دلی از عزا درآورده اس��ت. در محدوده 
مي��دان پانزده خ��رداد »كاخ گلس��تان« ق��رار دارد كه برای 
دوره هايی به طور متناوب محل حضور گروه س��ازنده معمای 
 ش��اه بوده اس��ت. مثال در همين مکان صحنه های مربوط به 
»عروس��ی ثريا و محمدرضا« مقابل دوربين رفته كه در آينده 
ش��اهد آن خواهيد بود. همچنين بخش هاي��ی از صحنه های 
 مربوط ب��ه منزل ق��وام الس��لطنه در همين مکان بازس��ازی 
شده است. در قسمت های آينده خواهيد ديد كه چگونه اراذل 
و اوباش ب��ه تحريک دربار به منزل قوام ي��ورش برده و آنجا را 
 غارت می كنند. اين صحنه ها در همين مکان به تصوير كشيده

 شده اس��ت. نکته جالب توجه در كاخ گلستان سکوت فضای 
 داخلی آن اس��ت كه اي��ن مس��اله امکانی ب��رای صدابرداری 
س��ر صحنه را در اختيار س��ازندگان س��ريال گذاشته است.

محل اجرای س��رود »ای ايران« نيز يکی از س��اختمان های 
 كاخ گلس��تان ب��وده ك��ه به ص��ورت يک ت��االر موس��يقی

 بازسازی شد و اجرای اين سرود ش��کوهمند در آن به تصوير 
كشيده شد.در كنار اين لوكيشن ها كه در تهران وجود دارد، 

كاخ های سلطنتی بابلسر و رامس��ر نيز ميزبان سازندگان اين 
سريال بوده است.»كاخ صاحبقرانيه« هم در ميان لوكيشن ها 
اين سريال جايگاهی ويژه برای خود دارد و صحنه های مختلفی 

از سريال در آن ضبط شده اند.
يکی ديگر از اس��تفاده های جالب در معمای ش��اه از كاخ ها، 
بازس��ازی دفاتر نخس��ت وزيرهای مختلف در آن بوده است. 
فضای كاخ ها ب��ه دليل ش��کوه و تجمل موج��ود در آن و نيز 
همچنين س��بک خاص معماری ب��رای اين منظ��ور انتخاب 
شده اند و البته با تمهيدات گروه سازنده، هركدام بسته به تاريخ 

و زمان، با هم تفاوت های جدی از نظر ظاهری پيدا كرده اند.
»منيریه«، ميراث معمای شاه برای شهرک غزالى

»سريال های تاريخ معاصر« در سال های اخير محصولی مهم و 
پُرتعداد برای سازمان صدا و سيما بوده اند و آثار مختلفی در اين 
زمينه ساخته شده است اما به تناسب افزايش توليد، امکانات 
گسترش نيافته اس��ت. حاال در س��ريال معمای شاه همزمان 
 با س��اخت اثری تاريخی، فضاها و لوكيش��ن های گسترده و

 قابل توجهی نيز طراحی شده كه اين لوكيشن ها پس از پايان 
ساخت س��ريال محمد رضا ورزی، در اختيار ديگر گروه های 
 فيلم س��ازی ق��رار خواه��د گرفت.»منيريه« منطق��ه ای در 
مركز تهران است كه اين روزها به بورس لوازم ورزشی تبديل 
شده است. در سريال معمای شاه ميدان منيريه و خيابان های 
اطراف آن ساخته ش��ده و بخش های مهمی از داستان در اين 
دكور ماندگار رخ می ده��د. اين منطقه از بافت های ش��هری 

جديد ايران است كه قدمت تاريخی چندانی ندارد و در دوران 
پهلوی اول شکل گرفت. »كاخ مرمر« محل فعاليت حکومتی 
رضاشاه بود و او برای آنکه امرای ارتش را در نزديکی اين مکان 
سکنی دهد تا هر زمان كه خواس��ت به آنها دسترسی داشته 
باش��د، منيريه را در محدوده خيابان پهل��وی � وليعصر فعلی 
� برپا كرد. در معمای شاه شاهد تحوالت اجتماعی، فرهنگی 
 و سياس��ی مختلف��ی خواهيم ب��ود و ميدان منيري��ه يکی از 
جلوه گاه های نمايش اين تغييرات است. رژه نيروهای خارجی 
اش��غال گر در اين ميدان، تغييرات ظاهری مغازه ها و تبديل 
آنها ب��ه بورس لوازم ورزش��ی برخ��ی از اين رخدادها اس��ت.

اين دكور ش��امل بخش های زير اس��ت: مغازه ه��ای مختلف 
همچون: آجيل فروشی، الک باد بزنی، بانک، بزازی، تجارتخانه، 
 چاپخانه تاب��ش، خرازی، خراط��ی، دندان س��ازی، زرگری، 
زورخان��ه س��عديان، س��اختمان نظامی، س��بزی فروش��ی، 
س��لمانی، صفحه فروشی، س��يگار فروشی، س��ماور فروشی،  
عطاری،عطريات ش��ميم، عکاس��خانه، فرش فروشی تبريز، 
 قاب س��ازی، قن��ادی ميهن، قن��د فورش��ی، كاف��ه، كبابی، 
كفاش��ی مانوک، كاله فروش��ی، گرمابه صحت، گل فروشی 
ژرژيک، لحاف دوزی، ماس��ت بندی زندي��ه، محضر ازدواج و 
طالق، مدرس��ه ابومس��لم، مزون رامش، ميوه فروش��ی، نقره 
فروشی، نوشت افزار فروشی شفيعی، واكسيل فروشی، بقالی، 
خيابان، خياطی آراكس، دكه سيگار فروشی، دوچرخه فروشی، 
مطب دكتر وزيری، نانوايی سنگکی محمدی، چراغ فروشی، 

داروخانه وزيری و كتابفروشی معرفت. مسجد و سقاخانه هم 
 بخش ديگری از اين دكور اس��ت. در طول پخش اين سريال

هشتاد قس��متی، هر بار دوربين وارد يکی از اين فضاها شده و 
قصه ای را روايت خواهد كرد.

»دکتر وزیری« چشم پزشک حاذق معمای شاه
سريال معمای شاه فقط روايت زندگی شاه و درباريان نيست 
و درخالل روايت زندگی شخصيت های تاريخی، كارگردان با 
گنجاندن رواي��ت زندگی »خانواده دكتر وزي��ری« فضايی را 
فراهم آورده تا قصه ای جذاب و موازی دربار در سريال شکل 
بگيرد. خانواده دكتر وزيری صاحب خانه ای مجلل و اعيانی در 
سريال هس��تند و بخش مهمی از ماجراها، داخل همين خانه 
 شکل می گيرد. سر سرای ورودی، كرس��ی خانه، اتاق طوبی،

 اتاق غذا خوری، اتاق محمود،باغ، گلخانه، اتاق های نشيمن، 
حمام خزينه، هش��تی، ات��اق كار محم��ود، خان��ه محمود و 

همسرش و... بخش های مختلف اين دكور است.
لوکيشن های سياسى

وقتی چهارچ��وب روايتی قصه ای بش��ود »تاري��خ معاصر« 
قطعا مکان های سياس��ی هم به جايی برای روايت داس��تان 
تبديل خواهند ش��د. در س��ريال معمای شاه ش��اهد حضور 
 ش��خصيت های داس��تان در »مجل��س« خواهي��م ب��ود. 
مجلس شورای ملی � بهارستان كنونی �  مجلس سنا � مجلس 
 سابق شورای اسالمی با صندلی هايی زرشکی رنگ � دو مکان 
 عم��ده ای اس��ت كه درس��ريال ب��ه آن توجه ش��ده اس��ت. 

مجلس شورای ملی ش��امل مکان هايی همچون: اتاق محمد 
مصدق، كميسيون نفت، صحن مجلس و... است.

لوکيشن های دیگر
 آنچ��ه خوانديد هم��ه فضاهايی ك��ه در اين س��ريال تاريخی 
مش��اهده خواهي��د ك��رد نيس��ت. س��ريال در بخش هاي��ی 
مفصل به »من��زل مصدق در احمد آباد مس��توفی« و »منزل 
 مص��دق در ته��ران« می پ��ردازد. در جاي��ی ديگر به س��راغ 
»زورخانه ش��عبان جعفری« م��ی رود و در جايی هم »خيمه 
جشن های ۲500 ساله« را برپا خواهد كرد. »چاپخانه روزنامه 
كيهان«، »دبيرستان البرزپادگان عشرت آباد«، »خيابان های 
قم و صح��ن مطهر ح��رم حض��رت معصوم��ه )س(، از ديگر 
بخش هايی است كه به زودی شاهد حضور عوامل اين سريال 
خواهند بود.همچنين بخش های زيادی از سريال در زندان ها 
و بازداشتگاه هايی همچون: »كميته مشترک ضد خرابکاری« 
� موزه عبرت فعلی � و ديگر مکان های مرتبط با ساواک روايت 
می ش��ود. »ميدان ژاله« نيز يکی ديگر از لوكيشن های اصلی 
اين سريال است كه اين روزها دكور آن در حال ساخت است. 
چاپخانه، انتشارات، سينما، جگركی، آبميوه فرشی و.... بخشی 
از فضاهايی اس��ت كه در اين دكور بازس��ازی می شود و البته 
واقعه هفده ش��هريور نيز رخدادی اس��ت كه در اين دكور به 

تصوير كشيده خواهد شد.
اين سريال حجم بااليی از فضاهای اين گونه را دارد كه گهگاه 
با شکل و ش��مايلی تازه خودش را در س��ريال نشان می دهد. 
مثال در »قسمت پنجم« كه جمعه سيزدهم آذرماه پخش شد، 
بينندگان ش��اهد »اردوگاه آق بابای« قزوين بودند. جايی كه 
رضاميرپنج در آن از آينده اش مطلع شد. اين فضا تفاوتی جدی 

با ديگر بخش های معمای شاه داشت. 

»معمای شاه« کجا فیلمبرداری شده است؟ )2(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار )شریک(

مبلغ کل سرمايه گذاری 
حدود )ريال(

مبلغ تقريبى جهت سرمايه گذاری 
توسط شريك حدود)ريال(

متراژ تقريبى زيربنا
)مترمربع( موضوع پروژه

116/7 میلیارد 86 میلیارد
10000 يكصد واحد مسكونى ويالئى

مشارکت در 
احداث

235 واحدهای تجاری

1790 مدرسه

شركت عمران شهر جديد مجلس��ی در نظر دارد احداث پروژه های عمرانی ذيل واقع در شهر جديد مجلسی را به صورت مشاركتی با 
اشخاص حقيقی و حقوقی دارای صالحيت، پس از ارزيابی و اخذ امتياز الزم واگذار نمايد.

مهلت و محل دریافت اسناد: واجدين ش��رايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نش��ر آگهی، جهت دريافت اسناد ارزيابی به امور 
قراردادهای اين شركت مراجعه نمايند.

مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابى: مورخ 9۴/9/۳0 دبيرخانه شركت عمران مجلسی
نشانى کارفرما: اصفهان - كيلومتر ۲0 جاده مباركه بروجن - شهر جديد مجلسی - بلوار ارم شركت عمران مجلسی - امور قراردادها 
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