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ترکیه جرات دارد حریم هوایی سوریه را نقض کند؟!

ش��هردار اصفهان اظه��ار کرد:برنامه متن��وع فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی در ش��هر اصفهان در حال برگزاری 

است.مهدی جمالی نژاد گفت...
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در پی سنت ش��کنی صورت گرفته، چند سالی است 
ش��اهد موفقیت مربیان جوان در تیم های کوچک و 

شهرستانی هستیم، همچنان ...

رییس جمهوری روس��یه ط��ی س��خنرانی خود در 
کنفرانس س��االنه پرس��ش و پاس��خ به خبرنگاران 
بین الملل��ی در مس��کو با هش��دار به ترکی��ه تأکید 
کرد:اگر قبال ترکیه مدام حریم هوایی سوریه را نقض 
می کرد، حاال اجازه دهی��د ببینیم با وجود س��امانه 
 پدافن��د هوایی ما باز ه��م می تواند ای��ن کار را انجام 
دهد. والدیمیر پوتین در آس��تانه برگزاری کنفرانس 

بین المللی س��وریه در نیوی��ورک، با اع��الم این که 
»موضع روسیه در قبال س��وریه تغییر نخواهد کرد« 
تأکید داش��ت: ما همچنان به حمایت خود از ارتش 
س��وریه و دولت ای��ن کش��ور در مقابله ب��ا نیروهای 
تروریس��تی ادامه می دهی��م. تمام گروه ه��ای فعال 
در س��وریه که در حال مبارزه علیه داعش هس��تند 

می توانند از حمایت ما برخوردار باشند...

بازار س��هام در هفته گذش��ته واکن��ش خفیفی به 
دریافت خبر بس��ته ش��دن پرونده مطالعات ادعایی 
اتم��ی در آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی نش��ان 
 داد ت��ا س��ایه عوامل بنیادی نامس��اعد کم��اکان بر 
اخبار  خوش سیاسی س��نگینی کند. به این ترتیب، 
س��قوط 20 درصدی قیم��ت نفت اوپک از س��طح 
حمایتی 40 دالر به محدوده 32 دالر در هر بش��که 
دردوهفته اخیر، اثرمنفی خود را برکلیت بازارگذاشت 
 ومانع از واکنش بورس تهران به نزدیک تر ش��دن به 
موع��د رفع تحریم ه��ای بین المللی ش��د. در همین 
راس��تا، ش��اخص کل در هفته ج��اری   4/ 0 درصد 
کاهش یافت تا دماسنج بازار در سطحی معادل 5/ 0 

درصد کمتر از ابتدای سال آرام بگیرد. 
با فرض خوشبینانه ایجاد تحوالت مثبت پس از رفع 
تحریم ها باید دید ک��دام بازارها زودتر از دامن رکود 

خارج می شوند.

رییس اتحادیه گز و ش��یرینی اصفهان با اش��اره به 
افزایش عرضه و تقاضای گز و شیرینی در ایام پایانی 

آذرماه به ویژه در شب یلدا گفت...

وزیر کشور در جریان بازدید از ستاد انتخابات کشور 
گفت: آرامش ما مبتنی بر آراء مردم اس��ت و در این 

راستا تالش می کنیم...

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( به تازگی 
گزارشی را تحت عنوان »پیمایش ملی کیفیت زندگی 

مردم ایران« در سطح ...

این ذوب آهن بوی
 قهرمانی می دهد 

رییس اتحادیه مشاوران امالک؛

خـانه نشینی بـازار مسکن اصفهـان
 بازار از رکـود بیـرون 

می آیـد ؟

قیمت گز و شیرینی شب یلدا 
در اصفهان گران نمی شود

آرامش ما مبتنی بر آراء 
مردم است

 اصفهان درصدر استان های 
با کیفیت برای زندگی 

 عرضه برنامه های فرهنگی، 
اجتماعی به شهر اصفهان
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ــخنرانى خود در  رييس جمهورى روسيه طى س
ــخ به خبرنگاران  كنفرانس ساالنه پرسش و پاس
ــدار به تركيه تأكيد  ــكو با هش بين المللى در مس
ــوريه را  كرد:اگر قبال تركيه مدام حريم هوايى س
ــد ببينيم با وجود  نقض مى كرد، حاال اجازه دهي
ــامانه پدافند هوايى ما باز هم مى تواند اين كار  س

را انجام دهد؟
ــزارى كنفرانس  ــتانه برگ والديمير پوتين در آس
ــا اعالم اينكه  ــوريه در نيويورك، ب بين المللى س
«موضع روسيه در قبال سوريه تغيير نخواهد كرد» 
تأكيد داشت: ما همچنان به حمايت خود از ارتش 
ــور در مقابله با نيروهاى  ــوريه و دولت اين كش س
ــتى ادامه مى دهيم. تمام گروه هاى فعال  تروريس
در سوريه كه در حال مبارزه عليه داعش هستند 

مى توانند از حمايت ما برخوردار باشند.
ــوريه حمايت  ــا از گفت وگوها در س وى افزود: م
ــزارى انتخابات در اين  مى كنيم همچنين از برگ
ــا اين مردم  ــت خواهيم كرد ام ــور نيز حماي كش
سوريه هستند كه بايد براى خود تصميم بگيرند. 

اين بهترين راه حل است.
ــرنگونى جنگنده  ــاله س پوتين همچنين به مس
ــاره كرد و گفت: آنها مقامات  ــوخو 24» اش «س
تركيه اى تصور كردند كه ما عرصه را خالى خواهيم 

ــيه  ــينى خواهيم كرد! اما نه، روس كرد و از صحنه عقب نش
ــت. ما حضور خود در سوريه را افزايش  چنين كشورى نيس
ــتقر خود در اين  ــمار هواپيماهاى نظامى مس داده ايم و ش

كشور را نيز بيشتر كرده ايم.
رييس جمهورى روسيه عالوه براين با هشدار به تركيه گفت: 
هيچ سامانه پدافند هوايى روسى در آنجا نبود، اما هم اكنون 
ــتقر داريم. اگر قبال  ــامانه اس-400 را در سوريه مس ما س
تركيه مدام حريم هوايى روسيه را نقض مى كرد، حاال اجازه 
دهيد ببينيم با وجود سامانه پدافند هوايى ما باز هم مى تواند 

اين كار را انجام دهد.
ــورهاى  پوتين در اين كنفرانس خبرى تاكيد كرد كه كش
غربى و تركيه داعش را در عراق به وجود آوردند تا بتوانند به 

نفت اين كشور دست پيدا كنند.
ــك از اهداف خود  ــه به هيچ ي ــزود: مقامات تركي پوتين اف
نرسيدند و وضع را وخيم تر كردند. پس از سرنگونى جنگنده 
روسى تركيه با ما تماس نگرفت. دولت تركيه مى توانست 
ــرنگونى هواپيما تماس بگيرد، اما آنچه ما را  با ما پيش از س

ناخرسند كرد توسل آنكارا به ناتو بود.
ــى  ــرنگونى هواپيماى روس رييس جمهور تركيه گفت: س
اقدامى از سر خصومت و دشمنى بود و من علت اقدام تركيه 

را در سرنگونى هواپيماى نظامى روسيه بر فراز سوريه درك 
نمى كنم. در پى سرنگونى جنگنده روسى از سوى تركيه ، 
هيچ چشم اندازى براى بهبود روابط با مقامات كنونى حاكم 
بر تركيه نمى بينم. اين براى ما بسيار دشوار است كه با كادر 

رهبرى كنونى حاكم به تركيه به توافق برسيم.
ــت  پوتين تاكيد كرد : آنها با اين كار واقعا چه چيزى به دس
آوردند ؟ شايد با اين اقدام فكر مى كردند ما از سوريه خارج 
مى شويم. ولى غافل از اينكه روسيه چنين كشورى نيست.

ــوريه  ــان كرد: ما حضور نظامى خود را در س وى خاطر نش
پس از سرنگونى هواپيماى تقويت كرديم و اگر تركيه اى ها 

جرات دارند در حريم هوايى سوريه به پرواز درآيند.
ــچ كدام از اهداف  ــه افزود: مقامات تركيه به هي وى در ادام
ــد.  ــرايط وخيم تر ش ــت پيدا نكردند بلكه تنها ش خود دس
زمانى كه ما براى همكارى اعالم آمادگى مى كنيم از پشت 
ــه اميدى براى بهبود روابط  به ما خنجر مى زنند و هيچ بارق

با تركيه نمى بينم.
ــات تركيه از تندروها در  پوتين همچنين تاكيد كرد: مقام
ــت كه  ــان حمايت مى كنند و غيرممكن اس خاك كشورش

بتوان با رهبران كنونى اين كشور در ارتباط بود.
وى عنوان داشت: ما به حمالت هوايى خود عليه داعش در 

سوريه تا زمان دستيابى به روند انتقالى ادامه مى دهيم.

ــوريه  ــن تاكيد كرد: حمالت هوايى ما در س پوتين همچني
ــلح مخالف كه عليه داعش مبارزه مى كنند  از نيروهاى مس
ــوريه نداريم  ــا نياز به ايجاد پايگاه در س حمايت مى كند. م
ــرار بدهيم اين  ــى رامورد هدف ق و زمانى كه بخواهيم كس
ــم،  كار را مى كنيم. ما مى توانيم پس از نابود كردن تروريس
ــوريه خارج كنيم. به  نيروهاى خود را در مدت دو روز از س
ــوريه تا زمانى كه ارتش اين كشور به  حمالت هوايى در س
ــم داد. تركيه  ــم ادامه دهد، ادامه خواهي مبارزه با تروريس
ــه انتظار  ــاى نظامى ما چ ــرنگون كردن هواپيم پس از س

داشت؟ آيا تصور مى كرد ما از سوريه فرار خواهيم كرد؟
ــتر نيز اعالم كرديم كه بايد  ــت: ما پيش پوتين عنوان داش
ــلح عليه  ــوريه و برخى گروه هاى مس تالش هاى ارتش س

داعش متحد و يكپارچه شود.
ــوريه وى در ادامه افزود: هيچ راهكارى براى حل بحران س

ــى وجود ندارد و داعش در حال حاضر  به جز راهكار سياس
ــت را از طريق  ــور دارد. داعش نف حتى در آمريكا نيز حض

كردستان عراق به تركيه قاچاق مى كند.
پوتين درباره ادامه و افزايش بودجه حضور نظامى روسيه در 
سوريه گفت: بسيارى بر اين باورند كه ما بايد پايگاه نظامى 
در سوريه داشته باشيم. ما در اين رابطه با شركاى غربى خود 
نيز صحبت كرده ايم. مساله مبارزه با تروريسم دغدغه اصلى 

ــتفاده از بمباران  ما است. موضوع موشك و اس
ــت اما  ــكى عليه داعش كامال ضرورى اس موش
ــى بخواهيم در خاورميانه  اينكه ما به طور دائم
ــيم، اين البته مساله اى است  حضور داشته باش
كه به نظر من در حال حاضر صحبت درباره آن 

لزومى ندارد.
ــوالى  ــخ به س ــيه در پاس ــس جمهور روس ريي
ــده  ــارت گرفته ش درباره مبادله نظاميان به اس
ــى اى هستند  در اوكراين گفت: نيروهاى روس
ــن دارند اما اين به  كه مأموريت هايى در اوكراي
ــت. ما  معناى حضور نظامى ما در اوكراين نيس
ــه اى بايد اتفاق بيفتند  فكر مى كنيم اگر مبادل
بايد متوازن باشد. ما بايد با شركاى خود در اين 
ــر توافقى كه به رضايت  رابطه صحبت كنيم. ه
طرفين بيانجامد ما از آن استقبال خواهيم كرد. 
رئيس جمهور اوكراين بايد بداند كه هر توافقى 

نيازمند رضايت هر دو طرف است.
ــوص نظاميان  ــوص در خص ــزود: تا خص وى اف
ــى كه در اوكراين هستند، صحبتى صورت  روس
ــت اما اينكه نظاميان ما در اوكراين  نگرفته اس
مجرم شناخته شوند و با آنها همچون مجرمان 
برخورد شود، اين اصال عادالنه نيست و به اعتقاد 
ــا و مذاكراتى  ــه بايد صحبت ه من در اين رابط
صورت گيرد تا اسراى طرفين طى توافقى رضايت بخش هر 

چه زودتر آزاد شوند.
ــرد، اطالعات  ــيه همچنين اعالم ك رييس جمهورى روس
موجود از اين امر حكايت دارد كه اقتصاد روسيه نقطه اوج 
بحران را پشت سر گذاشته و نشانه هايى از ثبات در اقتصاد 

اين كشور مشاهده مى شود.
وى در اين نشست بر لزوم تعديل بودجه سال 2016 روسيه 
بر اساس ادامه روند كاهشى قيمت حامل هاى انرژى تأكيد 

كرد.
ــكه اى  ــداز قيمت بش ــم ان ــت كه چش ــن معتقد اس پوتي
50 دالر براى قيمت نفت در سال 2016 پيش بينى بسيار 
خوشبينانه اى است و احتماال قيمت نفت بسيار پايين تر از 
اين مقدار خواهد بود. از همين رو الزم است تا بودجه سال 

2016 بر همين اساس تغيير كند.
ــزار و 400  ــش از يكه ــى بي ــس مطبوعات ــن كنفران در اي
ــتند. اين كنفرانس  خبرنگار داخلى و خارجى شركت داش
ــبكه هاى تلويزيونى «روسيا 1»، «روسيا 24»،  ساالنه از ش
ــتگاه هاى راديويى  ــيه» و ايس «شبكه يك تلويزيون روس
ــتى اف ام» به صورت زنده  «راديو راشا»، «ماياك» و «وس

پخش مى شود.

هشدار شديد پوتين به آنكارا

تركيه جرات دارد حريم هوايى سوريه را نقض كند؟!
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ــورمان مى گويد كه براى خارج  ــازمان انرژى اتمى كش رييس س
كردن قلب راكتور اراك بايد يك تفاهم نامه يا موافقنامه پايه اى به 
امضاى ايران و طرف مقابل برسد كه اميدواريم آن هم روز دوشنبه 

انجام شود.
على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى كشورمان مى گويد 
ــرى  ــارج كنيم بايد يك س ــور اراك را خ ــه قلب راكت براى اينك
اقدامات را طرف مقابل انجام دهد. يكى از اين اقدامات بسته شدن 
فعاليت هاى گذشته و حال ايران بود كه انجام شد. عالوه بر اين بايد 
يك تفاهم نامه يا موافقنامه پايه اى به امضاى ايران و طرف مقابل 
برسد كه اميدواريم آن هم روز دوشنبه انجام شود.صالحى كه در 
حاشيه «نخستين كنگره ملى سربازان صلح ايران» سخن مى گفت، 
عنوان كرد اگر اين سند روز دوشنبه امضا شود ما مقدمات خروج 
قلب راكتور اراك را شروع خواهيم كرد. اميدواريم كارشناسان ما و 
طرف مقابل اين مورد را روز دوشنبه به اتمام برسانند. در آن زمان 

به دستور هيات نظارت بر برجام عمل خواهيم كرد.
رييس سازمان انرژى اتمى كشورمان درباره سانتريفيوژها مى گويد 
كه پس از اينكه طرف مقابل تعهدات خود را انجام داد هيات نظارت 
و رييس جمهورى كه رياست آن را بر عهده دارد دستور برچيدن 
سانتريفيوژها را صادر كرد.به گزارش تسنيم، وى با اشاره به اينكه 
خارج ساختن سانتريفيوژهاى فعال نيز آغاز شده است، گفت كه 
ــه تا چهار هفته به طول خواهد انجاميد. يعنى هم  اين فرآيند س
ــانتريفيوژها و هم قلب راكتور اراك تا سه تا چهار  خارج كردن س

هفته آتى پايان يابد.

ــى خاتم االنبيا با بيان اينكه نيروهاى  فرمانده قرارگاه پدافند هواي
ــور ما قصد ايجاد ناامنى دارند، گفت:  فرامنطقه اى در اطراف كش
دشمن على رغم ادعاهايش هيچ گونه اشراف اطالعاتى بر ما ندارد.
به گزارش  مهر، امير سرتيپ فرزاد اسماعيلى فرمانده قرارگاه پدافند 
هوايى خاتم االنبياء در مراسم فارغ التحصيلى و اعطاى سردوشى به 
دانشجويان مركز آموزش پدافند هوايى اراك گفت: وظيفه قرارگاه 

پدافند هوايى حراست مداوم و 24 ساعته از كشور است.
ــم با بيان اينكه نيروهاى فرامنطقه اى در اطراف  وى در اين مراس
ــور ما قصد ايجاد ناامنى دارند، وظيفه قرارگاه پدافند هوايى  كش
ــت و گفت: دشمن  ــت مداوم و 24 ساعته از كشور دانس را حراس

على رغم ادعاهايش هيچ گونه اشراف اطالعاتى بر ما ندارد.
ــات و تجهيزات  ــا در زمينه امكان ــماعيلى تصريح كرد: م امير اس
ــم و از خود كفايى  ــورهاى ديگر نداري ــچ نيازى به كش دفاعى هي
ــم هدايا و سردوشى  ــت در اين مراس الزم برخورداريم.گفتنى اس
ــجويان جديد و قديم توسط  ــجويان نمونه و نماينده دانش دانش

سرتيپ اسماعيلى اعطا شد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به توانمندى شركت هاى ايرانى 
در صدور كاال و خدمات فنى و مهندسى گفت: شركت هاى ايرانى 
از توانمندى بااليى برخوردار هستند كه قابل تقدير و براى كشور 

افتخار است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، 
ــتى با نمايندگان  ــحاق جهانگيرى عصر چهارشنبه در نشس اس
شركت ها و بخش خصوصى ايرانى فعال در الجزاير اظهار كرد: ورود 
به بازارهاى خارجى كار ساده اى نيست و در دنياى امروز صادرات 

خدمات فنى و مهندسى كار پيچيده اى است.
ــعه  ــا تاكيد بر اين كه «بايد براى توس معاون اول رييس جمهور ب
مبادالت تجارى با كشورهاى آفريقايى برنامه ريزى كنيم» افزود: 
ــت كه مى تواند ــورى ثروتمند با جمعيتى بزرگ اس الجزاير كش

بازار خوبى براى صادرات ايران باشد.
جهانگيرى ادامه داد: البته مشكالت و موانعى نيز بر سر راه صادرات 
وجود دارد و مسائلى همچون تنگناهاى بانكى مى تواند موانعى را 

بر سر راه صادركنندگان و بخش خصوصى ايجاد كند.
معاون اول رييس جمهور نظر شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى 
ــته اى ايران را فرصتى مناسب براى  اتمى درخصوص پرونده هس
توسعه فعاليت هاى اقتصادى توصيف كرد و افزود: كشورهاى 5+1 
كه به بهانه هاى واهى، خود بانى تحريم ملت ايران بودند و ما را تحت 
فشار قرار دادند، خودشان به قطعنامه پيشنهادى به شوراى حكام 
ارائه دادند و شوراى حكام نيز اعالم كرد كه ايران هيچ انحرافى در 

برنامه هسته اى نداشته است و به زودى تحريم ها لغو خواهد شد.
ــه يك پايگاه مهم و  ــد بر اين كه «الجزاير بايد ب جهانگيرى با تاكي
بازارى مناسب براى صادرات ايران تبديل شود» خاطرنشان كرد: 
ايران در بخش سياسى و فرهنگى روابط مستحكم و صميمانه اى 
با الجزاير دارد و دو ملت نيز از مشتركات فراوانى برخوردار هستند 
كه همه اين موضوعات مى تواند به توسعه همكارى هاى اقتصادى 
فيمابين كمك كند.در اين نشست كه وزراى دادگسترى و نيرو، 
رييس سازمان توسعه تجارت و رييس اتاق بازرگانى ايران نيز حضور 
ــتند، رييس كل بانك مركزى نيز از مذاكرات خود با همتاى  داش
ــت: تفاهمنامه اى درخصوص همكارى  الجزايريش خبر داد و گف
ميان بانك مركزى دو كشور امضا كرده ايم و مقرر شده است يك 
كميته مشترك دائمى ميان بانك مركزى ايران و الجزاير فعال شود.
در اين جلسه مديران شركت هاى خصوصى ايرانى فعال در الجزاير 
نيز هر كدام درسخنانى، گزارشى از برنامه ها و طرح هاى در دست 
اقدام در كشور الجزاير ارائه و موانع و دغدغه هاى خود را در خصوص 
ــتوانه و ضمانت بانكى و صادراتى  تامين سرمايه در گردش و پش
ــريح  ــادى همچنين پس از تش ــن فعاالن اقتص مطرح كردند.اي
مشكالت و دغدغه هاى خود، از معاون اول رييس جمهور خواستند 
در مذاكرات خود با مقامات الجزاير، دغدغه هاى بخش خصوصى 

ايران براى فعاليت در اين كشور را مطرح كند.

صالحى: 
توافقنامه خارج كردن قلب راكتور 

اراك، دوشنبه امضا مى شود

فرمانده قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبيا:
دشمن هيچ گونه اشراف اطالعاتى 

بر ما ندارد

معاون اول رييس جمهور:
توانمندى شركت هاى ايرانى براى 

كشور افتخار است

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

ــه تعيين  ــر اينك ــا تاكيد ب ــورمان ب ــور خارجه كش ــر ام وزي
سرنوشت و آينده سوريه بدون اعمال نفوذ و پيش شرط هاى 
ــت، پيش  ــوريه اس قدرت هاى خارجى حق فرد فرد مردم س
ــده قدرت هاى خارجى را دليل تداوم  ــرط هاى تعيين ش ش

جنگ و خونريزى چهار سال اخير در سوريه برشمرد. 
به گزارش ايرنا محمدجواد ظريف وزير خارجه كشورمان بعد 

ــدو ورود به نيويورك،  ــنبه به وقت محلى در ب از ظهر چهارش
ــريح اهداف اين  در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى به تش

سفر پرداخت.
ــركت در  ــفر خود به نيويورك را ش وى مهم ترين هدف از س
دور سوم اجالس در مورد سوريه در ادامه مذاكرات وين 1 و 2 
عنوان كرد وگفت: جمهورى اسالمى ايران از ابتدا بر اين نكته 

ــت و آينده كشور سوريه  تاكيد كرده است كه تعيين سرنوش
به عهده مردم اين كشور است.

ــت: با اين وجود ما معتقديم كه هنوز كليه  ظريف اظهارداش
مقدمات الزم براى برگزارى اين جلسه فراهم نشده است ولى 
ــده، جمهورى اسالمى ايران  به دليل اينكه جلسه تشكيل ش
ــث در موضوعات مختلف مخصوصا  با آمادگى كامل براى بح
هماهنگى هاى الزم در جهت مبارزه با گروه هاى تروريستى 
ــب اطمينان از اينكه گروه هاى  و افراطى در آن كشور و كس
تروريستى كه دست شان به خون مردم مظلوم سوريه آلوده 
ــته باشند در جلسه  است در آينده كشور سوريه نقشى نداش

حضور خواهد داشت.
وى خاطرنشان كرد از ديگر اهداف اين سفر، بحث در موضوع 
اجراى برجام طى نشست هاى دوجانبه با برخى وزراى خارجه 

كشورهاى 1+5 در نظر گرفته شده است.
ــت محلى)  ــنبه (به وق ــر پنجش ــد از ظه ــت: بع ــف گف ظرب
ــورهاى  ــا وزراى خارجه كش ــه اى ب ــاى دوجانب ــت ه نشس
ــات با وزير  ــد و احتمال مالق چين و آلمان برگزار خواهد ش
ــت و  خارجه آمريكا در مورد اجراى برجام وجود خواهد داش
مالقات هاى ديگرى با ساير كشورهاى1+5 و ساير كشورهاى 
ــه اى و بين المللى  ــركت كننده در مورد موضوعات منطق ش
ــد. وى تصريح كرد: ادامه دسترسى هاى  نيز برگزار خواهد ش
ــتى داعش به منابع مالى بويژه از طريق فروش  گروه تروريس
نفت به خريداران خارجى و عدم جلوگيرى از ورود حاميان و 

جنگجويان گروه تروريستى داعش از خارج به كشورهاى عراق 
و سوريه از بزرگ ترين معضالت بين المللى محسوب مى شود.
ــه ى روز پنجشنبه شوراى  ــاره به جلس وزيرامورخارجه با اش
ــت جلوگيرى از  ــه راهكارى در جه ــتيابى ب امنيت براى دس
ــت: دراين زمينه  ــى داعش به منابع مالى اظهار داش دسترس
ــم ــت تا ديگر از تروريس به يك هماهنگى بين المللى نياز اس
به عنوان ابزارى در جهت اعمال سياست هاى خارجى استفاده 
نشود. وى تاكيد كرد كه فرد فرد مردم سوريه بايد بدون هيچ 
گونه فشار يا اعمال نفوذ و پيش شرط هاى كشورهاى خارجى 
ــته  ــوريه نقش داش در روند تصميم گيرى در مورد آينده س

باشند.
ــفانه تعيين پيش شرط ها از سوى  به گفته ظريف، ولى متاس
برخى از قدرت هاى خارجى منجر به تداوم جنگ و خونريزى 
در طول چهار سال اخير در اين كشور شده است و ما خواستار 
ــرط ها و برقرارى آتش بس در سوريه و  لغو اين گونه پيش ش
حل اختالفات از طريق ديپلماسى و گفتگوهاى سياسى بين 
گروه هاى مختلف در سوريه در راستاى تشكيل دولت اتحاد 
ــيم . وزير خارجه كشورمان با بيان اينكه  ملى سوريه مى باش
جامعه بين المللى معتقد است برقرارى آتش بس با گروه هاى 
تروريستى داعش و جبهه النصره و ديگر گروه هاى تروريستى 
ــت افزود جامعه بين المللى مى بايست در  وجود نخواهد داش
ــد و هماهنگ عمل  ــتى متح مبارزه با اين گروه هاى تروريس

كند.

محمد جواد ظريف:

پيش شرط هاى برخى قدرت ها 
دليل تداوم جنگ و خونريزى در سوريه است

اخبار

مدير كل ديده بان هسته اى سازمان ملل رفع تحريم هاى عليه ايران 
تا پايان ژانويه را غيرممكن ندانست.

ــه نقل از  ــنا)، ب ــجويان ايران ( ايس ــزارش خبرگزارى دانش به گ
خبرگزارى رويترز، يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين المللى انرژى 
ــيدگى كند كه ايران  اتمى كه نهاد زير نظرش بايد به اين امر رس
ــته اى اش را در ازاى رفع  محدوديت هاى مورد نياز در برنامه هس
تحريم ها برآورده ساخته گفت به ضرب االجل مورد نظر مى توان 

دست يافت.
ــش كه آيا روز اجراى برجام تا پايان ماه  ــخ به اين پرس وى در پاس

ژانويه ممكن است محقق شود گفت: اگر همه چيز به خوبى پيش 
برود غير ممكن نخواهد بود.

ايران پس از نشست شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در 
روز سه شنبه اعالم كرد كه اميدوار است تا محدوديت ها را در ظرف 

دو تا سه هفته برآورده سازد.
ــان ما در آنجا حضور دارند و بر  آمانو در اين باره اظهار كرد: بازرس
فعاليت هاى آن ها نظارت مى كنند و بر اساس گزارش آن ها مى توانم 

بگويم كه ايران در حال انجام فعاليت ها با سرعت بااليى است.
با اين حال آمانو توضيحات بيشترى درباره آن فعاليت ها ارائه نكرد.
ــامل كاهش تعداد  ــران بايد انجام دهد ش محدوديت هايى كه اي
ــايت هاى غنى سازى، برچيدن  سانتريفيوژ هاى نصب شده در س

قلب راكتور اراك و كاهش ذخيره اورانيوم غنى سازى شده است.
ــما  ــش ش مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: اگر پرس
ــت كه ايران در نظر دارد تا فعاليت هاى مقدماتى اش را در  اين اس
ظرف دو تا سه هفته تكميل كند من دليلى براى مورد ترديد قرار 

دادن آن ندارم.
وى اضافه كرد: اگر همه چيز خوب پيش برود مى تواند بدون دردسر 
جلو برود، اما اگر مشكلى وجود داشته باشد زمان بيشترى مى گيرد.
ــوراى حكام آژانس بين المللى روز سه شنبه تصميم  35 عضو ش
ــته ايران خاتمه  گرفتند تا به تحقيقات درباره فعاليت هاى گذش

دهند و به تصويب قطع نامه به اتفاق آرا درباره آن موافقت كردند.

وزير كشور در جريان بازديد از ستاد انتخابات كشور گفت: 
ــت و در اين راستا تالش  آرامش ما مبتنى بر آراء مردم اس
مى كنيم در انتخابات اسفندماه حضور حداكثرى مردم را 

به نمايش بگذاريم.
ــور به  ــر، عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كش به گزارش  مه
همراه محمدحسين مقيمى رييس ستاد انتخابات كشور از 

ستاد انتخابات كشور بازيد كرد.
ــور در جمع خبرنگاران تصريح  بنابراين گزارش، وزير كش
ــاهد  ــق داد كه امروز بار ديگر ش ــه ما توفي كرد: خداوند ب
يك امر بسيار مهم و سرنوشت ساز كه نشان از ياد و نام رهبر 
معمار كبير انقالب، شهداى عزيزمان و مجاهدت و مقاومت 
مردم خوب مان در تحقق اهداف عاليه اسالم در قالب نظام 

مقدس جمهورى اسالمى است باشيم.
وى افزود: براين اساس و براساس آراى مردم اميدواريم يك 
ــاركت در انتخابات مجلس  بار ديگر مقدمات حضور و مش

خبرگان رهبرى باشيم.
رحمانى فضلى ادامه داد: بايد خدا را شكر كنيم به واسطه 

انكه مردم ايران خود سرنوشت خود را تعيين مى كنند.
ــى مردم را در  ــاركت دائم وى با تاكيد بر اينكه الگوى مش
منطقه به منصه ظهور رسانديم، گفت: در اين راستا تالش 
ــور حداكثرى مردم را  مى كنيم كه در انتخابات آتى حض

به نمايش بگذاريم.
وزير كشور با بيان اينكه انتخابات موجب تقويت پايه هاى 
ــور و شوق در  ــود، گفت: اميدواريم مردم با ش نظام مى ش
انتخابات مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسالمى 

حضور يابند.
وى افزود: دستور رييس جمهور بر اين است كه در اجراى 
انتخاباب به دنبال فراهم كردن انتخاباتى قانونى و با شكوه 

باشيم.
ــام نهادها از  ــان اينكه تالش ما در تم رحمانى فضلى با بي
جمله وزارت كشور، اين است كه قانون با دقت انجام شود 
ــا خود را ملزم به اجراى قانون مى دانيم  گفت: بر اين اساس
ــوراى نگهبان همراهى الزم داشته  ــعى مى كنيم با ش و س

باشيم.
ــى انتخابات،  ــاره به هيئت هاى اجراي وى همچنين با اش
ــان كرد: هيات هاى اجرايى متشكل از معتمدين  خاطرنش
مردم و وزارت كشور است كه اين هيات ها تشكيل شده و 
از امروز به بعد به دنبال اين هستيم كه مقدمات انتخاباتى 

باشكوه در كشور را فراهم كنيم.
ــگاران گفت: از همه  ــور در پايان خطاب به خبرن وزير كش
اصحاب رسانه خواهش مى كنم ما را در اين امر يارى كنند و 
همگى تالش كنيم انتخاباتى سالم و باشكوه داشته باشيم.

آمانو:

رفع تحريم هاى ايران تا پايان ژانويه غيرممكن نيست
رحمانى فضلى: 

آرامش ما مبتنى بر آراء مردم است



خبر خبر 
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ــوتان  بنا به اعالم مديرعامل صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكس
ورزشى و براساس مكاتبات صورت گرفته با بانك مركزى، به زودى 
ــژه فعاليت هاى اقتصادى اين  بانكى زير مجموع وزارت ورزش و وي

وزارتخانه تاسيس خواهد شد. 
ــان مكاتبات الزم  ــر ورزش و جوان ــودرزى وزي ــوى محمود گ از س
ــيس ــت تائيديه تاس ــك مركزى جه ــووالن بان ــى با مس و ابتداي

ــت و به زودى  ــده اس  بانك اختصاصى ويژه اين وزارتخانه انجام ش
نتيجه نهايى در اين زمينه اعالم خواهد شد.

ــت از قهرمانان و  ــدوق حماي ــل صن ــيدى مديرعام محمد جمش
ــى  ضمن اعالم اين خبر، در مورد آن توضيحات  پيشكسوتان ورزش
تكميلى داد و اظهار داشت: در برنامه توسعه و زمانى كه اين اجازه به 
سازمان تربيت بدنى وقت براى تاسيس صندوق حمايت از قهرمانان 
ــنامه مورد نظر بر اين  ــد، در اساس ــوتان ورزشى داده ش و پيشكس
موضوع تاكيد شد كه با رعايت مقررات پولى و بانكى بانك مركزى و 
استفاده از ظرفيت هاى اين بانك به گونه اى رفتار شود كه يك بانك 

زيرمجموع خود تاسيس شود.
ــده بود اما  ــروز مغفول مان ــوع تا به ام ــه اين موض وى با بيان اينك
وزير ورزش و جوانان دستور پيگيرى آن را داد، خاطرنشان كرد: در 
همين راستا مكاتبات الزم با بانك مركزى انجام شده است و منتظر 

اعالم نتيجه و خبر نهايى در اين زمينه هستيم. 
البته فكرنمى كنم مشكل خاصى كه مانع از كار شود، وجود داشته 
باشد؛ شايد مشكل اصلى در اين زمينه مسائل مالى و بودجه باشد كه 

آن هم بايد طى صحبت و رايزنى مورد بررسى قرار بگيرد.
ــى  ــوتان ورزش ــل صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكس مديرعام
ــن زمينه،  ــرى نهايى در اي ــه در صورت نتيجه گي ــد بر اينك با تاكي
وزارت ورزش و جوانان به طور اختصاصى صاحب بانك خواهد شد، 
ــيس چنين بانكى به عنوان زيرمجموعه وزارت ورزش و  گفت: تاس
جوانان، بسيارى از مشكالت موجود در اين عرصه را مرتفع خواهد 
ــيدى در توضيح اين موضوع يادآور شد: در حال حاضر  كرد. جمش
گردش مالى باشگاه ها، فدراسيون  ها و حتى وزارت ورزش به صورت 
پراكنده از يكديگر و در بانك هاى مختلف انجام مى شود ضمن اينكه 
ــه متقاضيان پرداخت  ــم در بانك هاى متفاوت ب وام هاى ازدواج ه
مى شود. در صورتى كه با تاسيس بانك ويژه ورزش و جوانان، تمام 
اين گردش هاى مالى در يك بانك متمركز مى شود كه سود حاصل 

از اين گردش به خود ورزش بازمى گردد.
ــوتان ورزشى در  مديرعامل صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكس
مورد چگونگى انتخاب اعضاى هيات مديره بانك ويژه وزارت ورزش 
و جوانان  گفت:  آنچه مسلم است اعضاى هيات مديره طبق قوانين 
ــا نظر بانك مركزى  ــراد متخصص در اين زمينه و ب بانكى بايد از اف
ــط وزير ورزش  ــوند اما به طور حتم حكم اين افراد توس انتخاب ش

صادر خواهد شد.

ــاق به  ــران براى الح ــى اي ــارت از آمادگ ــدن و تج ــت، مع وزير صنع
ــج مثبت  ــرداد و گفت: نتاي ــى (WTO) خب ــازمان تجارت جهان س
توافق هسته اى، زمينه را براى ارتقاى سطح همكارى هاى اقتصادى با 

دنيا فراهم كرده است.
ــيه اجالس ــت زاده در حاش ــا نعم ــاتا» محمدرض ــزارش «ش ــه گ  ب

 وزراى سازمان تجارت جهانى در نايروبى ديدارى با وزير تجارت فنالند 
ــاره به وضعيت الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى،  داشت. وى با اش
ــازمان تجارت جهانى در  گفت: ايران براى پيگيرى مجدانه الحاق به س
شرايط جديد تاكيد دارد و اميدوار است  اعضاى سازمان تجارت جهانى 
از جمله فنالند براى حمايت از الحاق همه كشورها و تسريع فرآيندهاى 
از جمله ايران مسووليت خود را ايفا كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به تهيه نسخه تجديدنظر شده گزارش رژيم تجارى توسط ايران، 
تصريح كرد: ايران براى آغاز فرآيند الحاق و انجام مذاكرات مربوطه كامال 
آمادگى دارد. وزير تجارت فنالند ضمن استقبال از آمادگى ايران براى 
ــت: فنالند متعهد به  ــازمان تجارت جهانى، گف آغاز مذاكرات الحاق س
حمايت از فعاليت مثبت نظام چند جانبه تجارى است و از الحاق ايران 
ــه ضرورت  ــازمان تجارت جهانى حمايت مى كند. در ادامه جلس به س
تقويت همكارى هاى بانكى و مبادالت مالى بين دو كشور براى تسهيل 

فعاليت هاى اقتصادى مورد تاكيد قرار گرفت. 
ــال 1996  ــازمان تجارت جهانى در س ــزود: در زمينه س نعمت زاده اف
ــال 2005 ايران  ــم و در س ــه كردي ــود را ارائ ــاق خ ــت الح درخواس
ــازمان در آمد و رژيم تجارى خود را ارائه و امور  به عضويت ناظر اين س
الحاق را انجام داد. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 700 سوال 
ــال پيش پاسخ  ــه س ــازمان تجارت جهانى از ايران گفت: س اعضاى س
ــاق ايران با  ــفانه موضوع مذاكرات الح ــوال ها را داديم اما متاس اين س
ــت زاده ادامه داد:  ــد. نعم عدم تعيين رييس گروه كارى ايران آغاز نش
ــم تجارى تجديدنظر  ــرايط فعلى اين آمادگى وجود دارد كه رژي در ش
ــال  ــده در طول 10س ــر تغييرات انجام ش ــده خود را كه منطبق ب ش
ــازمان تجارت جهانى ارائه كنيم. وى بر برطرف  ــت به س ــته اس گذش
ــد و اظهار  ــارت جهانى تاكي ــازمان تج ــدن موانع الحاق ايران به س ش
اميدوارى كرد كه ايران به عنوان بزرگ ترين اقتصاد خارج از اين سازمان 
ــد. وى افزود: با توجه به تحوالتى كه در  مذاكرات الحاق خود را آغاز كن
10 سال گذشته روى داده، نسخه جديدى از گزارش رژيم تجارى ايران 
تهيه شده كه با تعيين رئيس گروه كارى الحاق ايران به سازمان تجارت 
ــد. درهمين زمينه و پيش از اين مورد ويرا، وزير  جهانى ارائه خواهد ش
ــاق ايران به WTO را  ــور از الح روابط خارجى برزيل حمايت اين كش
اعالم و بر آمادگى كشورش براى كمك به ايران در اين زمينه تاكيد كرده 
ــورت هاى ــت: كميته ويژه اى براى مرور همكارى ها و مش بود.  ويرا گف

ــكيل  ــازمان تجارت جهانى تش ــور در زمينه الحاق ايران به س  دو كش
ــه اجرا ــد و ب ــى خواهد ش ــه بررس ــن زمين ــكارى در اي ــوارد هم و م

 درخواهد آمد. 

وزارت ورزش و جوانان صاحب بانك 
اختصاصى مى شود

ايران به سازمان تجارت جهانى 
ملحق مى شود ــش خفيفى به  ــته واكن ــهام در هفته گذش ــازار س ب

ــدن پرونده مطالعات ادعايى  ــته ش دريافت خبر بس
ــان  ــرژى اتمى نش ــس بين المللى ان ــى در آژان اتم
ــاكان بر  ــاعد كم ــل بنيادى نامس ــايه عوام داد تا س
ــنگينى كند. به اين ترتيب،  اخبار  خوش سياسى س
ــطح  ــت نفت اوپك از س ــدى قيم ــقوط 20 درص س
ــكه  حمايتى 40 دالر به محدوده 32 دالر در هر بش
دردوهفته اخير، اثرمنفى خود را بركليت بازارگذاشت 
ــدن به  ومانع از واكنش بورس تهران به نزديك تر ش
موعد رفع تحريم هاى بين المللى شد. در همين راستا، 
شاخص كل در هفته جارى   4/ 0 درصد كاهش يافت 
تا دماسنج بازار در سطحى معادل 5/ 0 درصد كمتر از 

ابتداى سال آرام بگيرد. 
ــت پس از  ــاد تحوالت مثب ــبينانه ايج با فرض خوش
ــا زودتر از دامن  ــا بايد ديد كدام بازاره رفع تحريم ه
ــريع ترين پيامد اين اتفاق  ــوند. س ركود خارج مى ش
ــد و با ــد خواهد ش ــى رص ــبكه بانك ــاال در ش احتم
 باز شدن مسير تبادالت بانكى، جريان ورود و خروج 
ــال ها مجددا  ــرمايه از كانال هاى رسمى پس از س س
ــايى كامل  ــب با بازگش ــود. به اين ترتي برقرارمى ش
ــنادى، هزينه مبادالت و تجارت  ــيراعتبارات اس مس
ــاق، واردات ــت. اين اتف ــش خواهد ياف با ايران كاه
 مواد اوليه براى شركت هاى بورسى را تسهيل مى كند، 
ميزان سرمايه در گردش مورد نياز به دليل استفاده از 
ــد و در نهايت امكان اجراى  يوزانس را كاهش مى ده
ــين آالت و  ــل واردات ماش ــعه از مح طرح هاى توس
ــس را  ــارات فاينان ــتفاده از اعتب ــا اس ــزات ب تجهي
ــس از روز اجراى  ــوى ديگر، پ افزايش مى دهد. از س
ــته اى، جابه جا يى منابع بلوكه شده ارزى  توافق هس
ــغ آن حداقل 29  ــه اول مبل ــه در مرحل ــور (ك كش
ميليارد دالر برآورد مى شود) امكان پذير مى شود كه 
ــيل بالقوه اى براى بانك مركزى براى مديريت  پتانس
ــم مى آورد.  ــام تك نرخى فراه بازار ارز و احياى نظ
مجموع اين اتفاقات مى توانند زمينه بهبود سودآورى 
ــركت ها به عنوان مهم ترين  عامل موثر بر وضعيت  ش
بازار سهام به ويژه در صنايع غيروابسته به قيمت هاى 

جهانى كاال را فراهم كنند.
ــدن  ــى ش ــا عمل ــر، ب ــاى اخي ــويى ودر روزه از س
ــده در  ــاى قبلى اعالم ش ــر از برنامه ه دو وعده ديگ
ــاى مهم برنامه  ــته ضد ركود، عمال بخش ه قالب بس
ــرا در آمده  ــه مرحله اج ــادى دولت ب تحريك اقتص
ــت. در بخش بانك ها، با ابالغ رسمى كاهش نرخ  اس
ــازى  ــبكه بانكى امكان آزادس ــپرده قانونى به ش س

ــا و به كارگيرى آن در  ــى از منابع براى بانك ه بخش
ــت. در اين ميان  ــده اس ــهيالت فراهم ش فرآيند تس
ــمول اصالح  ــر بانك هاى بزرگ در بخش مش نام اكث
ــود و البته  ــپرده قانونى ديده مى ش يك درصدى س
معدودى از بانك هاى خصوصى هم موفق به كاهش 
ــده اند. اين در  ــى ش ــپرده قانون ــدى نرخ س دو درص
ــت كه تقريبا هيچ يك از بانك هاى تجارى  حالى اس
ــپرده قانونى يعنى سه  مشمول سقف كاهش نرخ س
ــوان گفت بانك  ــده اند. به اين ترتيب مى ت درصد نش
ــته و با  مركزى در اين زمينه گام محتاطانه اى برداش
ــط)  ــى بيش از يك درصد (به طور متوس اصالح اندك
ــت كه  ــپرده قانونى را آغاز كرده اس برنامه اصالح س
البته با توجه به مشكالت عميق كنونى شبكه بانكى 
ــودآورى شركت ها  انتظار نمى رود تاثير مهمى بر س
ــوراى پول  در اين صنعت بگذارد. در گامى ديگر، ش
ــاب ممتاز  ــپرده قانونى حس و اعتبار كاهش نرخ س
ــقف ــا با افزايش س ــكن را تصويب كرد ت ــك مس بان

 وام مسكن از 45 ميليون تومان به 70 ميليون تومان 
(با احتساب وام جعاله در شهر تهران) امكان ارائه اين 
ــود.  ــهيالت از هفته آينده به متقاضيان فراهم ش تس
ــص اعتبار بابت وام  در تحولى ديگر، در حالى تخصي
ــراى طرح خريد  ــرعت ادامه دارد كه ب خودرو به س
ــده و  ــار 4200 ميليارد تومانى ابالغ ش كاال نيز اعتب

ــد. چندى پيش  ــى خواهد ش ــده اجراي از هفته آين
ــاره به مصوبه  ــك مركزى با اش ــاون اقتصادى بان مع
شوراي پول و اعتبار در رابطه با سياست هاي تحريك 
ــت هاي  ــود: مجموعه سياس ــد اقتصادي گفته ب رش
ــد اقتصادي  ــورا در خصوص تحريك رش مصوب ش
ــراي حمايت از آن بخش  در بردارنده ابعاد مقداري ب
ــت  از واحدهاي توليدي كه دچار افت توليد و انباش
ــت هاي با رويكرد  موجودي انبار بوده اند و نيز سياس
ــود  ــتوري نرخ هاي س ــراي كاهش غيردس قيمتي ب
بانكي بوده كه كاهش نسبت سپرده قانوني بانك هاي 
تجاري و موسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد 
ــت هاي  يكي از رويكردهاي مربوطه در حوزه سياس

پولي و اعتباري بوده است.
ــدام ــن اق ــتاوردهاي اي ــن دس ــي در تبيي قربان

 بانك مركزي و تاثير آن بر تداوم كاهش نرخ هاي سود 
در بازار بين بانكي اظهارداشت: اتخاذ اين رويكرد در 
كنار ساير اقدامات بانك مركزي در زمينه ساماندهي 
ــت ها و تبديل آنها به خطوط اعتباري  و  اضافه برداش
كاهش قابل مالحظه نرخ  هاي سود در بازار بين بانكي 
از محدوده بيش از 28 درصد در اوايل سال جاري به 
محدوده 21.5 درصد و كمتر از آن در هفته هاي اخير، 
ــاعدي را براي كاهش نرخ سود به شيوه  شرايط مس

غيردستوري فراهم خواهد كرد.

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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آگهى دعوت به ارزيابى كيفى فراخوان نخست مناقصه
 يك مرحله اى شماره 43/94/9

اداره كـل راه آهن اصفهـان  

ــبت به ارزيابى كيفى  ــاده 12 قانون برگزارى مناقصات نس ــر آيين نامه اجرايى بند ج م اداره كل راه آهن اصفهان در نظر دارد بناب
پيمانكاران واجد شرايط و داراى صالحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

ــبك، راهبرى اتوبوس و كاميون جرثقيل دار در محدوده اداره كل ــائط نقليه س 1-شـرح مختصر موضوع مناقصه: خدمات سرويس دهى با وس
 راه آهن اصفهان 

2- مدت و محل انجام كار:يكسال شمسى در محدوده اداره كل راه آهن اصفهان و خارج از استان
*داشتن گواهى تاييد صالحيت و گواهى صالحيت ايمنى از اداره كل كار و امور اجتماعى و مرتبط بودن موضوع فعاليت شركت (مندرج در اساسنامه) 

با موضوع مناقصه فوق الزامى است.
3- مهلت و محل دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى: متقاضيان مى توانند حداكثر تا ساعت 13/30 روز چهارشنبه مورخ 94/10/02 با در 
ــانى: اصفهان – جاده شيراز – بعد از ترمينال صفه – ايستگاه راه آهن – تداركات  دست داشتن معرفى نامه كتبى جهت دريافت اسناد ارزيابى به نش

و قراردادها مراجعه نمايند.
4- مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده: حداكثر تا ساعت 13/30 روز پنج شنبه مورخ 94/10/17 به نشانى: دبيرخانه امور ادارى.

5- هزينه اسناد ارزيابى كيفى: مبلغ 200/000ريال
 HTTP://IETS.MPORG.IR  6- دريافت اسناد ارزيابى از طريق پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

7- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
ــب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل  پس از انجام ارزيابى كيفى، از پيمانكاران داراى صالحيت كه حداقل امتياز الزم را كس

خواهد آمد.

پس از رفع تحريم ها؛

بازار از ركـود بيـرون مى آيـد ؟

انحصار خريد برق دولتى براى اولين بار در تاريخ صنعت برق كشور با انعقاد 
ــط شركت فوالدمباركه اصفهان  قرارداد خريد برق از بخش خصوصى توس

شكسته شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، طى مراسمى در محل شركت مادرتخصصى توانير 
ــركت فوالدمباركه اصفهان،  و با حضور دكتر بهرام سبحانى مديرعامل ش
ــت  ــردى مديرعامل توانير، مهندس رضا رياحى سرپرس مهندس آرش ك
ــبكه برق ايران، محمد فالحتيان مديرعامل هلدينگ  شركت مديريت ش
ــئولين برق منطقه اى  پرشيان فوالد ، مديران شركت فوالد مباركه و مس
اصفهان ، قرارداد خريد برق از بخش خصوصى امضا شد تا نخستين قرارداد 
فروش مستقيم برق از نيروگاه مولد در تاريخ صنعت برق كشور به صورت 

رسمى به اجرا در آيد.
ــاره به ميزان  ــبحانى مديرعامل فوالدمباركه اصفهان با اش دكتر بهرام س
ــرد: فوالدمباركه با مصرف  ــه اظهار ك ــركت فوالدمبارك مصرف برق در ش
1400 مگا وات برق در سال، بزرگ ترين مصرف كننده برق در كشور است 
كه براساس قراردادى كه با برق منطقه اى داريم اين ميزان برق بايد تأمين 
شود و در همين راستا با توجه به سياست هاى دولت محترم مبنى بر تأمين 
برق مصرف كنندگان بزرگ توسط بخش خصوصى ، شركت فوالدمباركه بر 
آن شد تا با مذاكره با شركت هاى نيروگاهى كه توسط بخش خصوصى اداره 

مى شوند اين مهم را به اجرا درآورد و در اين راه نيز موفق شديم با شركت 
ــه نيروگاه هاى ــگا وات برق از مجموع ــيان فوالد براى تأمين 200 م پرش

 در اختيار اين شركت و به مدت يك سال ، درفاز اول و درقالب يك قرارداد 
سه جانبه به توافق برسيم. 

ــت انحصار دولت در عرضه برق  دكتر سبحانى، انعقاد اين قرارداد را شكس
دانست و افزود: با انعقاد اين قرارداد، براى نخستين بار خريد و فروش برق 
ــتقيم  بين مصرف كننده و توليد كننده در بخش خصوصى به صورت مس
انجام مى پذيرد كه اين اقدام بايد به فال نيك گرفته شود، چراكه با انعقاد 

اين قرارداد شكستن انحصار بخش دولتى را شاهد بوديم.
ــرارداد تمرين به جا و  ــه اصفهان، گفت: عقد اين ق مديرعامل فوالد مبارك
مناسبى است تا ديگرنيروگاه هاى كشورهم بتوانند دراين عرصه حضورپيدا 
كنند. وى گفت: مصرف برق هلدينگ فوالدمباركه درسطح كشور قابل توجه 
است و گروه هاى زيرمجموعه فوالدمباركه در ديگر نقاط كشورمى توانند 

طرف قراردادهاى مطمئنى براى نيروگاه ها باشند.
ــدس آرش كردى مديرعامل  ــم ، مهن بنا بر اين گزارش در ادامه اين مراس
ــتى در توليد برق  ــى بايس ــش خصوص ــه حضور بخ ــا بيان اينك توانير، ب
پررنگ  تر شود، گفت: در انعقاد قرارداد دو جانبه بين توليدكننده و مصرف 
كننده بخش خصوصى، اين دو بخش در مباحث قيمتى به تفاهم رسيدند 

و عرضه برق به صورت مستقيم از توليدكننده به مصرف كننده ارائه خواهد 
ــركت توانير نيز به نمايندگى از وزارت نيرو، ترانزيت برق مذكور را  شد و ش

به عهده خواهد گرفت. 
ــان نماد  ــوالد مباركه اصفه ــركت ف ــبختانه ش ــردى اضافه كرد: خوش ك
ــانى كه در عرصه صنعت فوالد كشور دارد  ــابقه درخش صنعت است و با س
گزينه مناسبى براى تحقق اين اقدام مى باشد و شركت پرشيان فوالد نيز 
با سابقه مناسبى كه در صنعت برق دارد مى تواند به شركت فوالد مباركه 
خدمات مناسبى ارائه دهد و هم شركت فوالد مباركه و هم شركت پرشيان 

فلز در بحث توسعه مى توانند اين قرارداد را قوت بيشترى ببخشند.
ــركت مديريت شبكه برق  ــم رضا رياحى، سرپرست ش درادامه اين مراس
ايران نيزگفت: براساس تكاليفى كه اصل 44 قانون اساسى در اختيار وزارت 
نيرو گذاشته است، اين وزارتخانه بايد حضور بخش خصوصى را در صنعت 
ــترها بايد به گونه اى فراهم شود تا بخش  ــرايط و بس برق فراهم نمايد و ش
ــروش برق با هم  ــبت به خريد و ف توليدكننده و مصرف كننده بتوانند نس

تعامل داشته باشند. 
ــبكه برق ايران با بيان اينكه وزارت نيرو  ــركت مديريت ش ــت ش سرپرس
ــبكه سراسرى به ــتفاده از ش ــده از نيروگاه خصوصى را با اس برق توليد ش

ــاز  ــده مج ــرف كنن ــت: مص ــاند، گف ــى رس ــده م ــرف كنن  مص
ــروگاه  ــود را از ني ــاز خ ــورد ني ــرق م ــى از ب ــا بخش ــام ي ــت تم اس
ــود را ــاز خ ــورد ني ــرق م ــى ب ــد و مابق ــن كن ــى تامي ــش خصوص بخ

ــرو خريدارى  ــود از وزارت ني ــاى موج ــاس تعرفه ه ــر اس ــد ب ــى توان  م
كند. 

ــت: با عقد  ــوالد نيز گف ــيان ف ــركت پرش محمد فالحتيان مدير عامل ش
ــهيد منتظري  ــروگاه ش ــرق ني ــتقيم ب ــكان فروش مس ــرارداد، ام اين ق
ــال آينده  ــا 200 مگاوات براي يكس ــه اصفهان ت ــان به فوالد مبارك اصفه
ــرارداد وجود  ــت و پس ازاين مدت نيزامكان تمديد ق ــده اس امكانپذير ش

دارد.
ــد و توسعه صنعت برق را  وي ابراز اميدواري كرد كه اين قرارداد زمينه رش
فراهم كند و موجب ايجاد تعامل سازنده بين توليد كننده ، مصرف كنندهو 

همچنين بهبود فضاي كسب و كار شود.

توليد شش مدل وانت در خودروسازان داخلى به صفر رسيد. آبان ماه امسال 
توليد وانت باردو توليدى شركت ايران خودرو تبريز با كاهش صد درصدى از 

5767 دستگاه در آبان 1393 به صفر كاهش يافته است. 
ــيل شركت سازه هاى  در اين مدت توليد وانت وينگل تك كابين تك ديفرانس
ــان 1393 به صفر  ــتگاه در آب ــش صد درصدى از 60 دس خودرو ديار با كاه

كاهش يافت. 
آبان ماه امسال توليد وانت وينگل دوكابين تك ديفرانسيل شركت سازه هاى 
خودرو ديار با كاهش صد درصدى از 79 دستگاه در آبان 1393 به صفر كاهش 
ــال توليد وانت مزدا تك كابين گروه بهمن با كاهش يافته است. آبان ماه امس
ــت. ــان 1393 به صفر كاهش يافته اس ــتگاه در آب ــدى از يك دس  صد درص

ــد وانت  ــدت تولي در اين م
مزدا دوكابين گروه بهمن با 
ــد درصدى از يك  كاهش ص
ــتگاه در آبان 1393 به  دس
صفر كاهش يافته است.آبان 
ماه امسال توليد مينى وانت 
ــن با كاهش  كارو گروه بهم
صد درصدى از يك دستگاه 
ــر  ــه صف ــان 1393 ب در آب

كاهش يافته است.

فقط 20 درصد واحدهاى صنعتى با بيش از 50 درصد ظرفيت فعاليت مى كنند 
كه اين آمار نگران كننده است.

ــه اكنون  ــه اينك ــاره ب ــاق تهران با اش ــدن ات ــيون صنعت و مع ــس كميس ريي
ــد نيمه تعطيل بوده  ــل و 50درص ــور تعطي ــاي صنعتي كش ــد واحده 30درص
ــغول  ــش از 50درصد ظرفيت مش ــا بي ــاي صنعتي ب ــط 20درصد واحده و فق
ــت و بايد ــده اس ــار نگران كنن ــن آم ــت: اي ــنيم گف ــتند، به تس ــت هس فعالي

ــه كار گرفته  ــور ب ــكالت واحدهاي صنعتي كش ــبي براي رفع مش  تدبير مناس
شود. 

ــرايط با اصالح  ــد دولت در اين ش ــان اينكه به نظر مي رس مهدي پورقاضي با بي
ــازي اقتصاد بتواند رونق را به واحدهاي توليدي باز  ــاختار اقتصادي و آزادس س

گرداند، افزود: هنوز دولت 
ــاي  ــت بدهي ه در پرداخ
خود اقدامات الزم را انجام 
نداده واگر بدهي هاي دولت 
صفر شود تا حدودي روند 
ــرمايه در گردش  تأمين س
واحدهاي توليدي با سرعت 
ــراه خواهد ــتري هم بيش

 شد.

  م الف:26589

نوبت دوم

توسط فوالدمباركه اصفهان صورت گرفت:

شكست  انحصـار خريـد بـرق دولتـى 

تـوليـد 6 مـدل وانت 
متـوقف شـد

تعطيلـى 80 درصـد
 تـوليـد كشـور



یادداشت

دریچه

وقتي 120 ه��زار خودرو به خيابان ها اضافه مي ش��ود ديگر 
نمي توان انتظار داش��ت گره ترافيكي و آلودگي هوا برطرف 
شود. خودروس��ازان داخلي بايد به مساله آلودگی هوا توجه 

کرده و برای ارتقای محصوالت خود بكوشند. 
 خودروه��اي بي کيفي��ت ک��ه از نظ��ر اس��تانداردهاي 
زيست محيطي به هيچ وجه تاييد نمي ش��وند گره آلودگي 
هوا را به کالفي س��ردرگم تبديل مي کنند که ديگر قابل باز 

شدن نيست. 
هر چقدر هم که ن��اوگان حمل و نقل عمومي را گس��ترش 
دهيم و براي اس��تفاده م��ردم از آن فرهنگ س��ازي کنيم 
نمي توان انتظار داشت با آوردن يك دفعه اين حجم خودرو 

به خيابان ها، مشكالت برطرف شود.
  اس��ماعيل که��رم، مش��اور ريي��س س��ازمان حفاظ��ت 
محيط زيس��ت گفت: آلودگي هوا باز هم ميهمان ناخوانده 

شهرهاي ايران شده است. 
باز هم ش��اهد هواي دودگرفته اي هس��تيم که باالي سطح 
شهرها را فراگرفته در حالي که عنوان ش��د آلوده ترين روز 
امسال بوده اس��ت. اينكه افراد س��الخورده، کودکان و ساير 
گروه هاي حس��اس دراين روزها کمتر بيرون از منزل تردد 

کنند، گره حل اين معضل نيست اما نمي توان انتظار داشت 
اين معضل بزرگ که حاصل سال ها بي مهري و بدرفتاري با 
طبيعت است يك شبه باز شود. در گذشته عامل اصلي توليد 
دود و دم اگزوز اتومبيل بود زيرا پتروشيمي ها بنزيني توليد 
مي کردند که اين بنزين سرشار از »بنزن« بود. بنزن ماده اي 
سرطان زاست اما استاندارد ش��دن بنزين و عدم استفاده از 
مواد خطرناك براي سالمتي بشر در استاندارد يورو-4 لحاظ 

شده است.
 بايد گفت اقداماتي که تاکنون براي کاهش آلودگي هوا انجام 

شده الزم بوده اما کافي نبوده است.
خودروها و افزایش آلودگي

حذف بنزين داخلي س��رطان زا اصلي تري��ن اقدامي بود که 
براي کاه��ش آلودگي هوا صورت گرف��ت در حالي که همه 
فاکتورهاي ديگ��ر آلوده کننده هنوز هم ب��ه قوت خود باقي 
هستند. در حال حاضر بيش از 2 ميليون و 800 هزار خودرو 
در پايتخت تردد مي کند که عالوه ب��ر افزايش آلودگي هوا 
بايد گفت خيابان ها ظرفي��ت اين حجم خ��ودرو را ندارند. 
اين به استثناي آمار سرس��ام آور موتورسيكلت هاي دودزا و 
س��اير ميني بوس ها و ناوگان حمل و نقل عمومي فرسوده 

 اس��ت که خودش��ان بار اضافي افزايش معضل آلودگي هوا 
به شمار مي روند.

وارونگي دما
مس��ير اصلي و جهت وزش باد در پايتخت مس��ير غرب به 
شرق اس��ت که متاس��فانه اکثر س��اختمان هاي بلندمرتبه 
تهران در اين مسير ساخته ش��ده و اين خودش يعني ايجاد 
يك سد بزرگ در جهت وزش باد براي خارج کردن آلودگي 
و جابه جايي آن. ايس��تايي هواي تهران در فصل سرد باعث 
افزايش آلودگي مي شود. وارونگي هوا فرايندي است که طي 
آن در فصول گرم دود و دم ناشي از تردد خودروها و صنايع 
آالينده باالي شهرها جمع مي شود و اين دود و دم در فصل 
سرد به نزديك زمين مي آيد تا هواي سرد و سالم باال رفته و 

جاي آن را بگيرد. 
اين هواي دود گرفته که در فصل گرم تش��كيل مي ش��ود و 
باالي سطح شهرها را فرا مي گيرد در بقيه فصول سال مانند 
دم کني عمل مي کند و باعث مي ش��ود زير س��طح آن اليه 
حرارتي قرار بگيرد و اين الي��ه محافظ اجازه نمي دهد هوا با 

وزش باد جابه جا شود.
توسعه حمل و نقل عمومي

مترو و توسعه آن اصلي ترين و راهگشاترين راهكار براي حل 
معضل آلودگي هواست. در حال حاضر ساالنه 25 کيلومتر 
بر خطوط مترو در تهران افزوده مي ش��ود و اين يك رکورد 
جهاني است. عالوه بر اين هر شهروند تهراني در حال حاضر 
سهميه 17 متر فضاي سبز دارد و بايد اين سهم مورد توجه 

قرار بگيرد و بيشتر شود. 
از س��وي ديگر اتوبوس هاي BRT نق��ش مهمي در کاهش 
آلودگي هوا دارند زيرا اين اتوبوس ها با تردد در مس��يرهايي 
که خودروهاي شخصي امكان ورود به محدوده آن را ندارند 
تمايل براي س��فر کردن با آنها در مواقع پرترافيك را بيشتر 

مي کنند.
خودروهاي بي كيفيت داخلي

در اين ميان وقتي 120 ه��زار خودرو ب��ه خيابان ها اضافه 
مي شود ديگر نمي توان انتظار داشت گره ترافيكي و آلودگي 
هوا برط��رف ش��ود. خودروس��ازان داخلي بايد به مس��اله 
 آلودگی ه��وا توجه کرده و ب��رای ارتق��ای محصوالت خود 

بكوشند. 
خودروه��اي بي کيفيت که از نظر اس��تانداردهاي زيس��ت 
محيطي به هيچ وجه تاييد نمي ش��وند گ��ره آلودگي هوا را 
به کالفي س��ردرگم تبديل مي کنند که ديگر قابل باز شدن 
نيس��ت. هر چقدر هم که ن��اوگان حمل و نق��ل عمومي را 
گسترش دهيم و براي اس��تفاده مردم از آن فرهنگ سازي 

کنيم نمي توان انتظار داش��ت با آوردن يك دفعه اين حجم 
خودرو به خيابان ها مشكالت برطرف شود.

خودورهاي تك سرنشين
 توس��عه حمل و نقل عمومي مس��تلزم کنترل خودروهاي 
تك سرنشين اس��ت در حالي که اين اقدام نيز سختي هاي 
خ��اص خ��ودش را دارد. در اي��االت متحده آمري��كا تردد 

خودروهاي تك سرنشنين ممنوع است. 
اين ممنوعيت باعث ش��ده در درجه اول در مسيرهايي که 
تردد تك سرنشين ها آزاد است صف عريض و طويلي ايجاد 
شود و همه بخواهند از آن مسيرها به جاي مسير اصلي تردد 
کنند. در کنار آن افرادي که مجبورند با خودروی ش��خصي 
خود از مسيري هرروز تردد کنند بايد حتي دست به گريبان 
افراد ديگر ش��ده و به آنها پول پرداخت کنند تا در خودروی 

آنها بنشينند که بتوانند تردد کنند. 
اس��تفاده از بادکنك يا ماکت نيز يكي ديگر از ش��گردهاي 
افراد براي دور زدن قانون و تردد با خودروی شخصي است. 
اگر عبور و مرور خودروهاي تك سرنشين در کشور ممنوع 
شود بايد گفت خيابان ها و کوچه هاي تنگ و غيراستاندارد 
کشور ظرفيت تردد اين حجم خودرو و يورش احتمالي آنها 
را به مسيرهاي جايگزين ندارد و مشكالت ترافيكي تشديد 
مي ش��ود. در اين وضعيت ترافيكي ايجاد مي ش��ود که همه 

اتوبان ها و شاهراه ها قفل مي شوند.
راهكارهاي كاهش آلودگي

قاليباف، ش��هردار تهران، چندي پيش اعالم کرد دو سالح 
براي از بين بردن معضل آلودگي داريم. س��الح اول افزايش 
فضاي سبز است و سالح دوم توسعه خطوط مترو است. اگر 
ما بتوانيم خطوط مترو را به همه نقاط پايتخت بكشانيم مانند 
شهر لندن مي توانيم انتظار داشته باشيم به ميزان زيادي از 

حجم تردد هاي داخل شهري کم شود. 
ممنوعيت ورود خودروها به خيابان هاي اصلي و ش��لوغ در 
س��اعات اوج ترافيك نيز طرح خوبي بود و اين روزها ديگر با 
مبلغ سه ميليون توماني که براي خريدن طرح ترافيك تعيين 
شده کمتر کسي حاضر مي ش��ود براي تردد در اين مسيرها 
اين مبلغ را بپردازد. به نظر من اگر با فرهنگ سازي نمي توان 
افراد را وادار به استفاده از حمل و نقل عمومي کرد با جريمه 
نيز اين اتفاق نمي افتد، در حالي که اگر مردم ببينند تردد با 
وسيله عمومي به نفع شان است حتما ترجيح مي دهند آن 

را انتخاب کنند. 
باال بردن هزينه تردد با خودروی شخصي مانند قيمت بنزين 
و به همان نسبت کاهش قيمت تاکسي و اتوبوس و افزايش 

تعداد آن از اقدامات عملياتي کاهش آلودگي هواست. 
با اين وجود نبايد و نمي توان انتظار داش��ت معضل آلودگي 
 هواي تهران و کش��ور به اي��ن زودي ها برطرف ش��ود زيرا 
برنامه ري��زي و نتيجه گرفتن از برنامه ه��اي اجرايي در اين 

زمينه نيازمند اختصاص زمان و بودجه است.

کارشناس��ان آمريكايی معتقدند رژيم غذايی سالم مملو از 
سبزيجات و ميوه ها در مقايسه با رژيم غذايی حاوی گوشت 

می تواند برای محيط زيست مضرتر باشد.
گروهی از کارشناس��ان دانش��گاه کارنگی ملون آمريكا که 
تاثيرات ه��ر کال��ری از خوراکی های مختل��ف را به لحاظ 
هزينه انرژی، مصرف آب و انتشار گازهای گلخانه ای بررسی 
کردند، دريافتند که مصرف کاهو نسبت به مصرف گوشت 
بيش از سه برابر در انتشار گازهای گلخانه ای نقش دارد.اين 
مطالعه به دنبال آن انجام شد که در سال های اخير از مردم 
دنيا درخواست شده برای کنترل تغييرات اقليمی مصرف 
گوشت را کنار بگذارند. با اين حال محققان مخالفتی با اين 
يافته ها ندارند که افراد نبايد ميزان زيادی گوش��ت مصرف 
کنند يا اينكه دام ها به انتش��ار ميزان بيش��تری از گازهای 

گلخانه ای کمك می کنند.
در بررس��ی جديد محققان آمريكايی دريافتند که مصرف 
صرف خوراکی های س��الم تر بن��ا به پيش��نهاد دپارتمان 
کشاورزی اين کشور، تاثير منفی انسان ها بر محيط زيست 
را افزايش داده است. همچنين اين محققان بررسی کردند 
که کشت،  فرآوری و انتقال مواد خوراکی، فروش و ذخيره 
آن چه تاثيراتی بر محيط زيس��ت دارند. »پاول فيشبك« 
يكی از نويس��ندگان اي��ن مطالعه گف��ت: تولي��د مقادير 
 بيشتری از سبزيجات معمول و متداول به ازای هر کالری، 
 به منابع بيش��تر از آنچه تصور می شود، نياز دارد. همچنين 
»آنتونی فروگات« که در حال انجام پ��روژه ای روی رابطه 
بين مصرف گوشت و انتشار گازهای گلخانه ای است، اظهار 
کرد: صحيح اس��ت که کاهو به ميزان آب و انرژی بيشتری 
نياز دارد اما نتايج اين مقايس��ه ها اغلب متفاوت است چون 
بستگی به آن دارد که چگونه اين خوراکی ها و موادغذايی 
پرورش يافته و توليد می شوند. به گفته متخصصان،  کاهش 
ميزان کالری مصرف ش��ده بدون تغيير در نسبت استفاده 
روزانه از گوشت و س��اير موادغذايی، ميزان انتشار گازهای 
گلخانه ای و مصرف ان��رژی و آب را حدود 9 درصد کاهش 
می دهد. اين در حاليس��ت که با حفظ کال��ری دريافتی و 
محدود شدن به مصرف غذاهای سالم، ميزان مصرف انرژی، 
آب و تولي��د گازهای گلخانه ای را ب��ه ترتيب 43، 16 و 11 
درصد افزايش می دهد. »ميشل تام« يكی ديگر از محققان 
اين مطالعه گفت: رابطه بين رژيم غذايی و محيط زيس��ت 
پيچيده است. در واقع آنچه برای سالمت انسان مفيد است 
برای محيط زيست بهترين گزينه نيست و الزم از مطالعات 

بيشتر و دقيق تری در اين زمينه صورت گيرد.

گياهخـواری
 برای محيط زیست مضر است؟

خبر

رييس سازمان حفاظت محيط زيست اعالم کرد:  سهم سوخت مايع در نيروگاه های کشور 
از سال 92 روند کاهشی مناسبی داشته به طوری که در سال 94 رشد ميزان مصرف گاز در 

نيروگاه ها نسبت به سال 93 دارای 18 درصد افزايش بوده است.
معصومه ابتكار در پيامی به اولين همايش اقتصاد انرژی که در شهر نيشابور برگزارشد، تاکيد 
کرد: تداوم شرايط فعلی زندگی بش��ر بدون توجه و مديريت نوين الگوی عرضه و مصرف 
انرژی امكان پذير نبوده و رويكرد بهره مندی از انرژی های تجديد پذير برای جوامع انسانی 

ضروری و غير قابل اجتناب است. 
بحران انرژی در سال های اخير از س��ويی و انتشار گازهای گلخانه ای به واسطه استفاده از 
سوخت های فسيلی است که جهان را در آستانه فاجعه ای عظيم قرار داده به توافق جهانی 
در پاريس برای کاهش انتشار و س��ازگاری منتهی شد و کشورهای مختلف با مساله انرژی 
برخوردی متفاوت را در پيش گرفتند. از جمله اين تفاوت ها توسعه و گسترش انرژی های 
تجديد پذير است که به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی کشورها 

نيز کمك می کند و از عوامل اساسی دستيابی به توسعه پايدار است.
وی افزود: خوشبختانه ايران عزيز ما از لحاظ مختلف انرژی غنی بوده و صرف نظر از منابع 
فس��يلی دارای ظرفيت قابل توجهی در انرژی های تجديد پذير از نوع خورشيدی و بادی 

است.
 انرژی های پاکی که عاری از اثرات مخرب بر محيط زيس��ت بوده و از ديرباز به روش های 

گوناگون و دانش سنتی مانند بادگيرهای يزد مورد استفاده قرار گرفته است. 
اين در حالی است که امروز با استفاده از فناوری های نوين ، يك درصد صحراهای کره زمين 
بانصب نيروگاه های حرارتی خورشيدی می تواند برق ساالنه مورد نياز جهان را تامين کند. 
انرژی های تجديد پذير در کشور ما اينك می توانند در سياست گذاری بخش انرژی نقش 
 مهمی ايفا کنند و م��ردم از مزايای مه��م آن مانند کاهش آلودگی های محيط زيس��تی ،

تنوع منابع مورد نياز در توليد برق، قيمت پايدار و فرصت های توسعه اقتصادی به خصوص 
درمناطق توسعه نيافته و روستايی برخوردار شوند.

ابتكار تاکيد کرد: اس��تفاده از انرژی های ن��و همچنين می تواند در جه��ت تحقق اقتصاد 
مقاومتی، وابستگی به منابع فسيلی را کاهش دهد و نيز به کاهش انتشار گازهای آالينده 
از بخش توليد و مصرف و تقليل انتش��ار گازهای گلخانه ای منجر شود که تاثير اساسی بر 
گرمايش جهانی دارد. از همين رو سياس��ت های کلی محيط زيس��ت که در آبان ماه سال 
جاری توس��ط مقام معظم رهبری ابالغ شد بر لزوم گس��ترش اقتصاد سبز با هدف توسعه 
صنعت کم کربن و استفاده از انرژی های پاك همچنين در اصالح الگوی مصرف تاکيد دارد.

در دولت يازدهم با برنامه ريزی صورت گرفته حرکت نزولی استفاده از سوخت های فسيلی 
به ويژه در نيروگاه ها که از عمده ترين منابع توليد کننده کربن هستند آغاز شده است.

به گفته رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست، آمارها نش��ان می دهد که سهم سوخت 
مايع در نيروگاه های کشور از سال 92 روند کاهشی مناسبی داشته به طوری که در سال 
94 رشد ميزان مصرف گاز در نيروگاه ها نسبت به سال 93 دارای 18 درصد افزايش بوده 
است. با اين حال مولد های برق بادی می تواند جايگزين مناسبی برای نيروگاه های گازی 

و بخاری باشد.
وی ادامه داد: در زمينه اس��تفاده از انرژی های تجديد پذير با توجه به سياست های کلی 
محيط زيست و اهداف توسعه پايدار دولت برنامه های مناسبی برای استفاده از انرژی های 
تجديد پذير و حرکت به س��مت اقتصاد س��بز يا کم کربن دارد. همچنين سرمايه گذاری 
بخش خصوصی و حمايت از نوآوری و اختراعات دراين زمينه مورد توجه قرار داشته و در 
ارائه برنامه ششم توسعه با محوريت اقتصاد مقاومتی، جهت گيری کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای و سازگاری پيش بينی شده است.البته تحقق اين اهداف مهم نيازمند مشارکت 

همه دستگاه ها و دست اندرکاران اعم از دولتی و خصوصی و نيز مشارکت مردم است.
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ابتكار خبر داد :

افزایش 18 درصدی مصرف گاز در نيروگاه ها



خبر گزارش

ــلوار، ــده بر روى ش ــاى بلند آويزان ش ــاه، زنجيره ــلوارهاى پاره، فاق كوت ش
ــب و غريب، نمونه اى از مدل هاى رايج  رنگ هاى جيغ، موها و ريش هاى عجي
ــتى علت گرايش به چنين شكل و  ــده در ميان برخى از جوانان است، براس ش

شمايلى چيست؟
ــه توامان با هم  ــت ك ــراى خودنمايى و حس تنوع طلبى دو عاملى اس تمايل ب
ــش،  ــا به مدل هايى خاص از پوش ــان و نوجوانان ه باعث گرايش برخى جوان
پيرايش، آرايش مو و ريش مى شود. گستردگى ارتباطات و شبكه هاى ماهواره 
ــازى الزم براى ــده بستر سازى و زمينه س اى و مصرفى شدن جامعه باعث ش

 شيوع مدهاى عجيب و غريب ميان جوانان فراهم شود. 
ــان معتقدند يكى از داليل  برخى از كارشناسان امور اجتماعى و جامعه شناس
ــى و تالش براى نو كردن  گرايش به چنين مدل هايى حس تجديد نظر خواه
ــناس و آسيب شناس مسائل اجتماعى  ظواهر است. محمد حكيمى،جامعه ش
ــدل هايى گرايش ــالمند به چنين م ــال و س اظهار كرد: به ندرت افراد ميانس

ــان دهنده موقعيت خاص روحى و روانى جوانان و   پيدا مى كنند و اين امر نش
نوجوانان در سنين بلوغ و تقريبا 1 تا 2 دهه بعد از بلوغ است.

حكيمى عنوان كرد:در كنار اين امر،بايد به تالش براى متفاوت بودن در برخى 
ــوى ديگر ميل به هم طرازى و شباهت به  ــنى توجه كرد و از س از گروه هاى س
گروه هاى هم سن و سال باعث تشديد تمايل برخى به چنين مدل هاى عجيب 
ــرايطى كه فرد به دليل ــود. حكيمى گفت:به تعبير ديگر در ش و غريب مى ش

ــتعدادهاى موجود در خويش دچار تنگناهاى  ــكوفايى اس  عدم شناسايى يا ش
ــه روز جامعه عقب مى  ــود را از كاروان و قافل ــود و به تعبيرى خ ذهنى مى ش
ــد. اين جامعه  ــى نيز افزايش مى ياب ــكان گرايش به چنين تيپ هاي پندارد ام
ــى خود را  ــعى مى كند به هر طريق ــرايطى فرد س ــناس افزود:در چنين ش ش
متفاوت از ديگران سازد. وى در تشريح راهكارهاى پيشگيرى گفت: نخستين 
ــد حتى المقدور از ــوص مدنظر قرار داد اينكه باي نكته اى كه بايد در اين خص

 برخوردهاى سلبى و قهرى پرهيز. 
ــكوفايى ــد وش ــراى رش ــه ب ــاد زمين ــان و ايج ــه جوان ــه ب وى افزود:توج

ــت  كه در تحقق اين امر  ــان يكى از مهمترين راهكارهايى اس  استعدادهاى ش
ــات به مدل هاى ناهنجار)مثمر ثمر خواهد بود.  خطير(مهار تمايالت و گرايش
ــح جوانان،تالش براى  ــناس اجتماعى عنوان كرد:درك صحي ــيب ش اين آس
ــتانه و صميمانه والدين و ا عضاى خانواده،تشويق توانمندى ها و  تعامالت دوس
استعدادهاى موجود در نوجوانان و جوانان،غنى سازى اوقات فراغت اين گروه 
ــدن به موفقيت در اين امر خطير، ــت كه در نائل ش از مولفه هاى اثرگذارى اس

حائز اهميت به شمار مى رود.
ــائل اجتماعى افزود:آموزش صحيح و فرهنگ سازى از   اين آسيب شناس مس
ديگر عوامل موثرى است كه باعث مى شود لغزش هاى اين چنينى در جوانان 
ــد: درپايان نبايد  ــش يابد حكيمى يادآورش ــه حداقل ممكن كاه و نوجوانان ب
ــت و بايد  فراموش كرد كه دوران جوانى با خصوصيات خاص به خود همراه اس
با درايت، تدبيروهوشمندى به گونه اى رفتار شود كه هيجانات انباشت شده و 
فزاينده اين مقطع سنى به شكلى صحيح و در مسيرى سازنده مديريت و هدايت 
ــود كه مجموعه اين عوامل مى تواند در پيشگيرى از چنين ناهنجارى هايى  ش

موثر واقع شود.

ــورى تجويز ومصرف منطقى داروى سازمان غذا ودارو  دبير كميته كش
ــى گفت: متأسفانه برخى از  ــريح خطاهاى پزشكان در نسخه نويس با تش
پزشكان به اين دليل كه امالى صحيح دارو را نمى دانند، ترجيح مى دهند 

كه ابتداى نام دارو را نوشته ومابقى آن را به صورت نوار قلب رسم كنند.
ــورى تجويز و مصرف منطقى داروى  ــليمانى دبير كميته كش فاطمه س
سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه تجويز غلط دارو، تجويز دوز نامناسب 
ــكل دارويى نامناسب  ــب مصرف و تجويز ش دارو، زمان و دفعات نامناس
ــت، اظهار داشت:  ــايع ترين خطاهاى پزشكان در نسخه نويسى اس از ش
ــكى را تاب  ــچ وجه خطاهاى جامعه پزش به داليل متعددى مردم به هي
نمى آورند و گاهى مرگ يك بيمار بر اثر خطاهاى پزشكى به اندازه سقوط 
يك هواپيما خبرساز مى شود. وى همچنين دستور غلط براى آماده سازى 
ــتفاده از يك تكنيك غلط براى استفاده از دارو، خطا در  دارو، دستور اس
پايش دارودرمانى، تجويز دارويى كه بيمار پذيرش مناسب براى استفاده 
از آن را ندارد، تجويز دو يا چند دارو با هم كه تداخالت مهم و خطرناكى 
دارند و از قلم افتادن يك داروى مهم و حياتى در تجويز پزشك را از موارد 

ديگر اين اشتباهات دانست. 
ــط به ازاى هر هزار نسخه اى كه  سليمانى با تأكيد بر اينكه به طور متوس
ــايع ترين علل  ــود، چهار خطا وجود دارد از مهمترين و ش ــته مى ش نوش
زمينه ساز بروز خطا در دارودرمانى يعنى ناخوانا بودن نسخه ها اشاره كرد  
اين مقام مسئول در سازمان غذا و دارو يكى ديگر از عوامل بروز خطاهاى 
ــمرد و بيان داشت: به  ــباهت زياد نام داروها با يكديگر برش دارويى را ش
ــتن نام داروها توسط پزشكان در كاهش  همين دليل كامل و خوانا نوش
ــفانه برخى از پزشكان به اين  بروز خطا اهميت بسيارى دارد البته متأس
دليل كه امالى صحيح دارو را نمى دانند، ترجيح مى دهند كه ابتداى نام 
دارو را نوشته و مابقى آن را به صورت نوار قلب ترسيم كنند. وى در خاتمه 
ــكل  ــه وقوع چنين خطاهايى در غالب موارد كارى مش گفت: پى بردن ب
است، چرا كه غالباً تصور پزشك اين است كه درمان انتخابى او نامناسب 
بوده و آن را تغيير مى دهد كه اين موضوع هم مى تواند منجر به بدتر شدن 

وضعيت بيمار شود.

زن جوانى كه تنها 24 ساعت براى تهيه 100 ميليون تومان و رهايى 
از قصاص فرصت داشت، با گذشت هم بندى اش از مبلغى كه خيرين 

براى آزادى او كمك كرده  بودند، زندگى دوباره يافت.
ــوان «زن جوان 24  ــنبه بود كه خبرى تحت عن صبح روز چهارش
ــر شد؛ ماجرا از اين قرار  ساعت فرصت دارد تا قصاص نشود» منتش
ــال داشت  ــال پيش، دختر جوانى كه آن موقع 23 س بود كه 11 س
ــالگى با مردى 70  ــن 17 س ــرار و اجبار پدر و مادرش در س و با اص
ــده بود و حاال پس از گذشت ساله ازدواج كرده بود، مرتكب قتل ش
ــد حكم در ــاص و تايي ــدور حكم قص ــال از آن حادثه و ص  11 س

ــيده است. قرار  ــور، كار به اجراى حكم قصاص رس  ديوان عالى كش
بود بامداد روز چهارشنبه در يكى از زندان هاى تهران حكم قصاص 
ــود و اولياى دم مقتول پس از رفت وآمد هاى  اين زن جوان اجرا ش
ــووالن پرونده، دريافت دو برابر مبلغ  خانواده قاتل، مددكاران و مس
ــر از يك روز را براى  ــون تومان آن هم در كمت ديه يعنى 300 ميلي
گذشت از حكم قصاص شرط كردند و اين در حالى بود كه خانواده 

قاتل، توانايى مالى پرداخت اين رقم را نداشتند.
ــنبه، همه  چيز براى حكم قصاص آماده  در نهايت بامدادروز پنجش
شد و  زن جوان پاى چوبه دار رفت اما در لحظه آخر با تالش يكى از 
مددكاران پرونده و كمك خيرين و نيكوكاران، 200 ميليون تومان  
ــنهادى اولياى دم فراهم شد و تنها 100  ز 300 ميليون مبلغ پيش

ميليون تومان باقى ماند تا اين دختر جوان از قصاص رهايى يابد. 
ــووالن پرونده، يك  ــرار خانواده قاتل و مس اولياى دم پرونده با اص
ــى مانده مهلت دادند  ــه 100 ميليون تومان باق روز ديگر براى تهي
ــن 100 ميليون تا 24  ــوان در گروى تامي تا مرگ و زندگى زن ج
ــار اين خبر، تعدادى از افراد  ــد. به محض انتش ــاعت آينده باش س
ــاب براى كمك به اين زن جوان  خير خواستار دريافت شماره حس
ــال كردند.   ــود تهيه و ارس ــع خ ــدند و مبالغى را هم در حد وس ش
ــت كه ــهر رى اس ــوان قصه ما در ندامتگاه زنان ش هم  بندى زن ج

 به خاطر 300 ميليون تومان بدهى مالى، گرفتار زندان شده است 
ــف از تعدادى از  ــيار و گرفتن رضايت و تخفي و با رفت وآمد هاى بس

شاكيان، رقم بدهى وى به 100 ميليون تومان مى رسد. 
ــال  يكى از خيرين و نيكوكاران براى كمك به اين زن جوان كه 6 س
است در زندان به سر مى برد و از خانواده خود دور افتاده، 80 ميليون 
ــال ها دورى، به آغوش  ــس از س ــا بتواند پ ــان كمك مى كند ت توم
ــود و خانمى كه از ــن پايان كار نب ــواده خود بازگردد اما اي گرم خان

 مشكل  هم  بندى خود و فرصت 24 ساعته او براى رهايى از قصاص 
خبر داشت، با گذشت و ايثار، رقمى كه از سوى يكى از خيرين كمك 

شده بود را براى نجات هم  بندى اش اختصاص مى دهد.
در نهايت با جمع آورى 20 ميليون ديگر از سوى خيرين و كمك 80 
ميليونى هم  بندى زن جوان، 100 ميليون تومان باقى مانده فراهم 
ــده و چك اين مبلغ براى عرضه به اولياى دم، دراختياردادسراى  ش

امور جنايى قرار گرفته تا تحويل آنها شود.
ــان وى از قصاص را به آزادى  حاال هم  بندى زن جوان كه نجات ج

خود ترجيح داد، نيازمند يارى خيرين و نيكوكاران است.

مدگرايى تا كجا؟ ؛

 تب تندى كه سرد نمى شود
15خطاى پزشكان در نسخه نويسى ؛

خوش نويسانى درلباس پزشك !

يك زن زندانى، پول جمع شده در 
گلريزانش را به هم بندى اش داد 

تا اعدام نشود

ــپا) به تازگى  ــجويان ايران (ايس ــنجى دانش مركز افكارس
گزارشى را تحت عنوان «پيمايش ملى كيفيت زندگى مردم 

ايران» در سطح محدود منتشر كرده است كه 
ــتان هاى  ــزان كيفيت زندگى اس ــوع از حيث مي در مجم
ــتان هاى گيالن، آذربايجان غربى و اصفهان در  كشور اس
ــل يك پيمايش  ــد. اين گزارش حاص صدر قرار مى گيرن
ــور و با تعداد 10160 نمونه است  ــتان كش ملى در 31 اس
ــتاها به  ــهرهاى درجه دوم و روس ــتان، ش كه در مراكز اس
ــده است.  يك عضو  شيوه مراجعه به درب منازل انجام ش
ــت زندگى مردم  ــى طرح پيمايش ملى كيفي تيم پژوهش
ايران با بيان اينكه دراكثر پرسش هاى مطرح شده دراين 
گزارش تفكيك استانى، جنسيتى، تاهل، سن، محل زندگى، 
تحصيالت آمده است گفت: در بعد سالمت محيط احساس 
ــده كه با حوزه معاونت اجتماعى امنيت مردم سنجيده ش
ــى به  ــود. ميزان دسترس ــو مى ش  نيروى انتظامى همس
ــنجيده شده كه طبعا به سازمان  اطالعات مورد نياز نيز س
فرهنگى و آموزشى كشور و حوزه چاپ و نشر مربوط خواهد 
شد. وى ادامه داد: وضعيت تفاوت هاى جنسيتى مى تواند 
براى مركز امور زنان خانواده يا شوراى فرهنگى اجتماعى 
ــد و يا تفاوت هاى سنى در  زنان نيز موضوعيت داشته باش
ــازمان هايى كه با  هريك از اين متغيرها مى تواند براى س
ــر و كار دارند مانند وزارت ورزش و  يك بازه سنى خاص س
ــتگى كشور كاربرد پيدا كنند.  جوانان و يا سازمان بازنشس
محمدزاده ادامه داد: در اين طرح همچنين از ميزان امكان 
فعاليت هاى تفريحى پرسيده شده كه به سازمان هاى ذيربط 
متعددى كه در اين زمينه مسووليت دارند مربوط مى شوند؛ 
ــور، شهردارى ها،  براى مثال معاونت اجتماعى وزارت كش
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، معاونت امور هنرى
ــركت هاى ايران گردى و جهان گردى  ــاد، ش  وزارت ارش
ــتفاده كنند.  ــات اين طرح اس همگى مى توانند از اطالع
ــزان رضايت مردم  وى افزود : همچنين در اين طرح از مي
ــيده  ــتى و درمانى نيز پرس ــى خدمات بهداش به دسترس

شده كه طبيعتا با حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى مرتبط مى شود اما رضايت از شرايط محل زندگى 
و ميزان رضايت از وضعيت رفت و آمد نيز مورد بحث بوده 
ــتان هايى اين موارد افت پيدا مى كنند  به طورى كه در اس
كه مى توانند براى استاندارى ها و كميسيون هاى مجلس 
اطالعات مفيدى داشته باشند. وى خاطرنشان كرد: در اين 
طرح يك پرسش آورده شده است كه آيا فرد پاسخگو داراى 
ــت يا خير؛ علت طرح اين  بيمارى مزمن و يا غير مزمن اس
ــود وضعيت بيماران  پرسش آن بوده است كه مشخص ش
مناطق مختلف كشور در هريك از اين موارد چگونه است؟ 
اين عضو تيم پژوهشى طرح پيمايش ملى كيفيت زندگى 
ــخ به اين پرسش كه نتايج اين  مردم ايران در ادامه در پاس
ــازمان هاى دولتى، وزارت  تحقيقات بيشتر مورد توجه س
ــتى و ... ارتباط  بهداشت، نيروى انتظامى، سازمان بهزيس
دارد؛ حال اين سوال پيش مى آيد كه دستاورد اين تحقيق 
براى عموم مردم چيست گفت: نتايج اين داده ها نهايتا در 
زندگى مردم خود را نشان خواهد داد اما اين كه خود مردم 
ــد برد يا لذت ببرند  از خواندن اين گزارش ها فايده خواهن
ــود مگر آنكه فردى عالقمند به  گمان نمى كنم محقق ش
ــرد: براى  ــد. وى تصريح ك ــات حوزه اجتماعى باش مطالع
ــادترين  ــور ش ــرض كنيم كه مى گويند فالن كش مثال ف
ــترين آسيب ها را دارد.  كشور دنياست يا فالن استان بيش
ــوان يك اقدام عملى چه كارى  مردم خود آن منطقه به عن
ــد از اينجا برويم و فالن  مى توانند بكنند؟ نهايتا مى گوين
ــتناد اين اطالعات، فكرى  ــت؛ يا اينكه به اس جا خوب اس
ــان  ــوه نامطلوب حيات اجتماعى خودش براى ارتقاى وج
ــايد مطالبات آنها بر نمايندگان مجلس هم تاثير  كنند؛ ش
ــت در ــند ممكن اس ــر فعال اقتصادى باش بگذارد و يا اگ

 سرمايه گذارى شان موثر باشد و يا اگر فعال سياسى باشند 
در تبليغات حزبى شان اثرگذار خواهد بود. محمدزاده ادامه 
داد: استفاده عمومى ديگر اين تحقيقات در رسانه هاست. گاه 
رسانه هاى رقيب براى تخريب چهره حكومت با دولت حاكم 

يك سرى داده ها را علم مى كنند و حكومت ها نيز براى دفاع 
از خود داده هاى ديگرى را به نمايش مى گذارند. وى افزود: 
در اينجا نيز آشنايى عمومى مردم با اين قبيل تحقيقات مى 
ــته باشد كه وقتى يك موسسه مثال  تواند اين مزيت را داش
لگاتوم نتايج تحقيقاتش را رسانه اى مى كند كه فالن كشور 
از لحاظ آزادى هاى اجتماعى جزو پايين ترين رتبه ها قرار 
گرفته؛ خوانندگان از خود بپرسند كه منظور اين موسسه 
از آزادى هاى اجتماعى چه چيزى بوده، آيا از مردم پرسش 
ــده، آيا از همه مردم  شده يا از اطالعات قبلى استنباط ش
پرسيده شده يا مثال از نواحى مرزى كشور به طريق تلفنى 
پرسش شده يا حضورى و پرسش هاى متعدد ديگرى كه 
ــود نتايج به ميزان زيادى تغيير  هركدام مى تواند باعث ش
ــق در مورد كيفيت  كند. وى در خصوص نتايج اين تحقي
زندگى مردم ايران گفت: پيمايشى كه در مركز افكارسنجى 
ــال 93 در سطح  ــپا) در مهرماه س دانشجويان ايران (ايس
ــد وضعيت كلى كيفيت زندگى  31 استان كشور انجام ش
ــط را ارزيابى كرد؛ جنسيت ،  مردم كشور در سطح متوس
وضعيت تاهل، سن ، محل سكونت (شهر/ روستا) وضعيت 
ــالمتى و بيمارى همه به نوعى در  تحصيالت، وضعيت س
ــناخته شده اند.  وضعيت كيفيت زندگى داراى تاثيرات ش
وى تصريح كرد: كيفيت زندگى افراد سالم به طور معنادار 
بيش از افراد دارى بيمارى هاى مزمن و غير مزمن است، اگر 
نتايج يكى از ابعاد مثال رضايت از سالمت محيط زندگى را 
ببينيم ميانگين 50,5 از 100 بيانگر سطح رضايت متوسط 
مردم ايران در اين زمينه است. وى افزود: زنان بيش از مردان 
از محيط زندگى خود رضايت دارند. با افزايش سن افراد از 
ميزان رضايت از محيط كاسته شده و از سوى ديگر رضايت 
ــتان بيش از شهرهاى غير از  از محيط زندگى در مراكز اس
مراكز استان و در آنها بيش از روستاها به دست آمده است. 
در مجموع از حيث ميزان كيفيت زندگى استان هاى كشور 
استان هاى گيالن، آذربايجان غربى و اصفهان در صدر قرار 

مى گيرند.

باتوجه به اينكه جويدن ناخن در كودكان طي چند ماه 
يا چند سال اتفاق افتاده والدين نبايد توقع داشته باشند 

اين اختالل به زودي بر طرف شود.
چنين تصوري باعث مي شود به علت بهبود نيافتن در 
زمان كوتاه يا عود بيماري ،كودك افسرده و نااميد شود 
ــما با چنين مشكلي  و درمان را رها كند اگر كودك ش
مواجه است، شما به عنوان پدر ومادر بايد به نكته ها ي 

زير توجه كنيد:
- بيشترين سهم درمان بر عهده خود بيمار است سپس 

خانواده او ، و در نهايت كادر درماني.
- انجام مشاوره و رفتار درماني از ضروريات درمان اين 

بيماري است.
ــد تا  ــد تا حد امكان كوتاه باش - ناخن هاي كودك باي

تحريك به جويدن آن نشود.
- والدين وقتي ناخن كودك را مي گيرند، بهتر است او 
ــتفاده از روش تشويق بسيار  را تشويق كالمي كنند اس
ــت ( اگر يك هفته ناخن هايت را نجوي، آخر  موثر اس

هفته مي رويم پارك ،رستوران ، سينما و...)
ــن درصدد رفع  ــتفاده از الك ناخ - به هيچ وجه با اس

ــرا كه اين  ــيد چ ــدن كودك نباش ــكل ناخن جوي مش
ــدارد بلكه با جويدن  ــا تاثيري در درمان ن روش نه تنه
ــموم  ــت كودك مس ــته به الك، ممكن اس ناخن آغش

شود.
ــتن انگشتان هم نه تنها به  - چسب زدن به ناخن و بس
درمان كمك نمي كند بلكه با اين كار امكان تغيير شكل 
انگشتان وجود دارد در مواردي حتي انجام اين كار براي 

مدت كوتاه انگشتان را كج مي كند.
- كودك را به دليل ناخن جويدن به خصوص در جمع 
ــخر نكنيد بهتر است در مورد عوارض  سرزنش يا تمس
اين اختالل با كودك در تنهايي صحبت كنيد ترجيحا 
اين كار بايد به وسيله افرادي غير از والدين ،به خصوص 

درمانگران مطرح شود.
ــكل گرفته براي  ــه اين بيماري به تدريج ش - از آنجا ك
درمانش بايد حوصله به خرج داد مثال در ابتدا مي توان 
به كودك گفت در شروع درمان هفته اول اجازه داري 
ــوي و در هفته دوم  ــت كوچكت را بج فقط ناخن انگش
ناخن دوم و هفته سوم انگشت اشاره و...تا به اين ترتيب 

كودك عادتش را كامال ترك كند.
ــترس  ــورت مواجهه با اس ــكان دارد كودك درص - ام
ــروع به ناخن جويدن كند كه معموال تا  كوتاه مدت ش
قبل از دو هفته بر طرف مي شود ولي اگر بعد از دو هفته 

اين عادت ادامه يافت بايد درمان جدي شود.

ــى  ــيش،گراس،علف،بنگ و...همگ ــارى جوانا،حش م
ــاهدانه  ــاده مخدر دارند كه از گياه ش حكايت از يك م
ــتناك آن به تدريج  ــود و عوارض وحش ساخته مى ش
ــت روحى و روانى  چنان فرد مصرف كننده را به بن بس
ــران آن نزديك به  ــاند كه در برخى مواقع جب مى كش

غيرممكن است.
حشيش يا مارى جوانا از نمونه موادى است كه پس از 
ــرعت  مصرف آن،فرآيند انتقال پيام هاى عصبى با س
ــود. حميد آملى،كارشناس  بسيار بااليى همراه مى ش
ــددكار اجتماعى اظهار  ــاد و م و متخصص ترك اعتي
ــت كه  ــيش نوعى از آرام بخش خفيف اس داشت:حش
مصرف آن با آرامش مقطعى،خواب عميق و آرام همراه 
ــت تحريكى اين  ــود. وى افزود:به دليل خاصي مى ش
ــلول هاى عصبى مغز،بعضا  مواد و اثر مستقيم آن بر س
ــرد مصرف كننده  ــى توهم،اوهام و خياالت در ف با نوع

همراه مى شود.
ــاده مذكور به دو  ــددكار اجتماعى عنوان كرد:م اين م
روش استعمال از طريق دود و خوراكى مصرف مى شود 
و به اشكال گوناگون همچون برگ خشك شده گياه كه 

عموما با تنباكو مخلوط مى شود و همانند سيگار مورد 
ــتفاده قرار مى گيرد. وى افزود:روش ديگر مصرف  اس
آن نيز از طريق پخت با برخى از غذاها است كه در هر 
ــلول هاى مغزى، به بدن و  ــبيدن به س دو مورد با چس

سيستم اعصاب آسيب مى رساند.
ــيش يا مارى جوانا، آملى گفت:عناصر موجود در حش

بر روى تحريك سلول هاى مذكور و پالس هاى عصبى 
ــز و درك از زمان در  ــاس لذت،حافظه،تمرك در احس
ــى گذارد. وى افزود:تاثيرات  فرد مصرف كننده تاثير م
ــيش بعد از مدت كوتاهى در بدن ظاهر  استعمال حش
مى شود و با كليد خوردن يك خط سير تحريك از نقطه 
كف يا صفر با سرعت بااليى به نقطه 100  يا حداكثرى 
مى رسد و پس از مدتى ايستايى در اين درجه تحريكى 

با افت و كاهش همراه مى شود.
ــى و متخصص ترك اعتياد عنوان  اين مددكار اجتماع
كرد:عوارض و تبعات اين ماده،بسيار خطرناك و مخرب 
است و به تدريج چنان فرد از لحاظ روحى  به آن وابسته 
ــود كه همواره دغدغه ذهنى او به تهيه و تامين  مى ش

اين مواد براى مصرف،معطوف و متمركز مى شود.

ــى زندانى  ــد: دو جين ــزارش مى ده ــى از برلين گ كس
ــى از خيابانى  ــرباز روس ژنده پوش به فرماندهى يك س
ــى آيند و  ــى دور م ــل از قرارگاه ــد، يحتم ــى گذرن م
ــراى كار يا به اصطالح  جوان روس بايد آنها را به جايى ب
بيگارى ببرد.  جايى كه آنها از آينده شان هيچ چيزنمى 
ــه جا مى توان ديد. ناگهان  دانند، آنها ارواحى اند كه هم
ــه اى بيرون مى  ــور اتفاقى از خراب از قضا، زنى كه به ط
ــد، به طرف خيابان مى دود و يكى از  آيد، فرياد مى كش

زندانيان را درآغوش مى كشد. دسته كوچك از حركت باز 
مى ماند و سربازروس هم طبيعى است كه درمى يابد چه 
ــت : او به طرف زندانى مى رود، كه حاال  اتفاقى افتاده اس
ــاده درآغوش گرفته  آن زن را كه از گريه به هق هق افت

است، مى پرسد :
- زنت ؟

- بله
بعد از زن مى پرسد :

- شوهرت ؟
- بله

سپس با دست به آنها اشاره مى كند :
- رفت، دويد – دويد، رفت 

آنها نمى توانند باور كنند، مى مانند. 
سرباز روس با يازده سرباز ديگربه راهش ادامه مى دهد، 
تا آنكه چند صدمتربعد به رهگذرى اشاره كرده و او را با 
مسلسل مجبور مى كند وارد دسته بشود، تا آنكه دوجين 

سربازى كه حكومت از او مى خواهد، دوباره كامل شود.

ماكس فريش

مارى كه جوانان را نيش مى زند؛
تابستان 1945، صحنه اى شالق مارى جوانا بر سلول هاى خاكسترى

دربرلين
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باكس پايين چپ + عكس

//////////////
محورى + ستون چپ + عكس

/////////////
ستون راست + عكس

///////////////
ميانى با عكس

////////////
ستون پايين چپ + عكس

/////////////
باكس پايين

اختاللى به نام ناخن جويدن

اصفهان؛ استانى با كيفيت براى زندگى 

داستان كوتاه
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نگارخانه

خبر  اخبارکوتاه 

ب��ا خبرش��دیم هنرمن��د کاریکاتوریس��ت چه��ره
زاینده 
رود  » وحیدش��ریفی« برخی از آثار خود را از روز پنج شنبه 

26 آذرماه در موزه هنره��ای معاصراصفهان به نمایش  
گذاشته است به همین بهانه و ضمن دعوت اهالی با فرهنگ دیار نصف جهان 
به بازدید از این گالری، برنامه تعدادی از گالری های تهران را جهت اطالع 
مخاطبیبن دراین ستون می گذاریم به امید اینکه درپایتخت فرهنگی دنیای 
اسالم شاهد افزایش کمی وکیفی چنین نمایشگاه هایی باشیم. گفتنی است 
این نمایشگاه همه روزه از ساعت 9 صبح تا 13/30و بعداز ظهرها از ساعت 
15 الی 17/30جهت بازدی��د عموم عالقه مندان بازاس��ت وتا 25 دی ماه 

دایرمی باشد. مکان: خیابان استانداری محل موزه معاصراصفهان
***

گالری ویستا
بهزاد شیشه گران مجموعه ای از عکس مجس��مه های خود را در قالب یک 
نمایش��گاه انفرادی به نمایش می گذارد. در این نمایش��گاه که 27 آذرماه، 
ساعت 16 تا 20 گشایش می یابد، تعدادی از عکس مجسمه های این هنرمند 
در معرض دید عالقه مندان قرار می گیرد. نمایش��گاه این هنرمند تا هفتم 
دی ماه در گالری »ویستا« به نشانی خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه 

دوازدهم، شماره 11 میزبان عالقه مندان خواهد بود.
نگارخانه عقیلی

نگارخانه عقیلی در یک نمایشگاه گروهی میزبان آثار نقاشی خط گروه »ژ« 
خواهد بود. در این نمایشگاه نزدیک به 30 اثر از 14 هنرمند که همه از فعاالن 
عرصه نقاشی خط هستند و هر کدام تا کنون بیش از چند نمایشگاه داشته اند، 
روی دیوار گالری عقیلی خواهد رفت. گالری عقیلی : شهرک غرب، خیابان 
 س��یمای ایران، روبه روی بیمارس��تان الله، خیابان پنجم، گ��ذر فروردین،

 پالک 12 
نگارخانه اثر

برگزیده هفتمین دوس��االنه نقاش��ی ایران، تازه ترین آثارش را از مجموعه 
»اسیدآمینه ها« به نمایش می گذارد. این هفتمین نمایشگاه انفرادی وحید 
چمانی هنرمند 29 ساله اس��ت. او عضو بنیاد ملی نخبگان ایران و برگزیده 
هشت رویداد معتبر بین المللی و داخلی از جمله آرت بریج واشنگتن، هنر 
معاصر مجیک آو پرش��یا لندن، هفتمین دوساالنه نقاشی ایران، چهارمین 
دوس��االنه بین المللی جهان اسالم، نخستین دوس��االنه نقاشی دامون فر و 

... است.
نمایش��گاه »اس��یدآمینه ها« 27 آذرماه در نگارخانه اثر به نشانی خیابان 
ایرانشهر، خیابان برفروشان، روبه روی خانه هنرمندان ایران، پالک 16 آغاز 

به کار می کند.
فرهنگسرای نیاوران

آثار بداهه نویس��ی و بداهه نگاری های داود اکب��ری از 27 آذرماه در گالری 
 ش��ماره 2 فرهنگس��رای نیاوران روی دی��وار م��ی رود. اکبری ب��ا الهام از

 خط��وط تحریری هنر اصی��ل ایرانی و نقاش��ی های رضا عباس��ی و دیگر 
مینیاتورهای مکت��ب تبریز و هرات ب��ه ترکیب بندی هایی دس��ت یافته 
که با عنوان بداهه نگاری و بداهه نویس��ی ش��ناخته می ش��ود. نمایش��گاه 
بداهه نگاری های داوود اکبری تا چهارم دی ماه هر روز از ساعت 10 تا 20 در 

گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران پذیرای مخاطبان است.

آلبوم »کاشفان فروتن فردا« مجموعه آثار مجلسی برخی آهنگسازان 
نسل معاصر ایران روزبه رفیعی، فرزاد فضلی، آسو کهزادی، سیامک 
انوری، علیرضا چگینی، نیلوفر کریمی، نگین زمردی، کارن صباغی 

است.
قطعات ای��ن آلبوم»مرگ چ��کاوک«، »ک��وزه گر 1«، »ک��وزه گر 
2«، »ک��وزه گر 3«، »آس��مان«، »هفت«، » از طرح گیس��وان او در 
 باد«، »وقتی یک لحظ��ه 1«، » وقتی یک لحظ��ه 2«، » بدرود 1«، 

» بدرود 2«، » بدرود 3« و » بار تن« نام دارند. 
در آلبوم»کاش��فان فروتن فردا«، مجموعه ای از سازهای ارکسترال 
ش��امل ویولن، ویوال، ویولنس��ل، کنترباس، کالرینت، پیانو، فلوت، 
اُبوا، ترومبون، س��ازهای کوبه ای و همچنین س��ازهای ایرانی مثل 
 تنب��ک و کمانچه ب��ه هم��راه آواز در اج��رای قطعات ب��ه کار رفته

است.
 کیاوش صاحب نس��ق در یادداش��تی برای این آلبوم نوش��ته است: 
» مجموعه ی پیش  رو ثمره ی تالش هنرمندان جوانی اس��ت که در 
آستانه ی خروج و اتمام تحصیالت آکادمیک آهنگسازی در ایران و نه 
در پایان تالش های پویا و کماکان آنان برای یادگیری و درک هرچه 
بهتر زبان موس��یقی امروز به اجرا درآمده اند. این مجموعه برشی از 
جس��ورانه ترین تالش های انتهایی دورانی است که با گذر از بایدها و 
نبایدهای سیس��تم متداول آموزش آهنگسازی دانشگاهی ایران که 
الزاما بهترین راه حل های این گونه از طراحی آموزش آهنگس��ازی 
نیس��تند، می تواند به عنوان آث��اری ورای دانس��ته ها و تجربه های 

شخصی این گروه معرفی شود. «

فراخوان ش��انزدهمین جش��نواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران 
مبارک منتشر شد. مرضیه برومند دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر 
عروس��کی تهران مبارک در این فراخوان با ابراز خش��نودی از اینکه 
چند ماه زودتر از دوره های گذشته جش��نواره مقدمات برگزاری این 
گردهمایی فراهم شده از هنرمندان تئاتر عروسکی خواسته است در 

این رویداد شرکت کنند.
در این فراخوان - جستجو جهت یافتن راه های نو و خالقانه در نمایش 
عروسکی و اس��تفاده از ش��یوه های تازه و بدیع و متنوع برای تقویت 
بیان تصوی��ری و انتقال بهت��ر مفاهیم - توجه به نمایش عروس��کی 
ویژه مخاطبان خردس��ال و کودک و تالش برای ایجاد فضای شاد، با 
نشاط و امیدبخش، ضمن انتقال پیام های آموزشی به ویژه در حوزه 
های سالمت، محیط زیست و رفتارهای مناسب اجتماعی - توجه به 
مخاطب به عنوان رکن اصلی نمایش و تولید آثاری که در عین غنای 
هنری در جذب مخاطب نیز موفق باش��د به عنوان اهداف جشنواره 
معرفی شده اند. فراخوان جشنواره ش��انزدهم در بخش های صحنه 
ای )اصلی - کودک - بین المل��ل(، فضای باز)خیابانی- رویکرد نوین 
به نمایش های عروسکی س��نتی( و کارگاه های آموزشی اعالم شده 
است. نشست رسانه ای شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران 
- مبارک اول دی ماه ساعت 11 در س��الن کنفرانس مجموعه تئاتر 

شهر برگزار می شود.

نخس��تین جایزه »پرنده آبی« ک��ه در حوزه تالیف رم��ان کودک و 
نوجوان کلید خورده، با مشارکت بیش از 100 نویسنده پیشکسوت 
و جوان فعالیت خود را آغاز کرد. با پایان یافتن مهلت ارسال آثار برای 
مشارکت در نخستین جایزه »پرنده آبی«، بیش از 100 عنوان رمان 
به دبیرخانه این جایزه ارسال شده است. جایزه »پرنده آبی« جایزه ای 
در حوزه ادبیات کودک، نوجوان و جوان است که هدف از برپایی آن 
حمایت از مولفان بویژه رمان نویس��ان ادبیات کودک و نوجوان قید 
شده است. به نفرات اول تا س��وم در این دوره جایزه »پرنده آبی« به 
ترتیب 6 ، 4 و 2 میلیون تومان جایزه نقدی به همراه تندیس طالیی 
پرنده آبی اهدا خواهد ش��د و عالوه بر رمان های برگزیده، تعداد 10 
رمان نیز که رتبه باالتری کسب کرده اند، لوح تقدیر دریافت خواهند 
کرد و در صورت تصویب، در فرآیند بررس��ی برای چاپ و نش��ر قرار 

خواهند گرفت.
بنا بر اعالم دبیرخانه این مس��ابقه، رمان های برگزیده در انتش��ارات 
علمی و فرهنگی چ��اپ می ش��ود. همچنین عالوه بر مبل��غ جایزه، 
حق التألیف کتاب ها براس��اس درصد قیمت پش��ت جلد به نویسنده 
پرداخت می شود و نویسنده حق واگذاری آن را به ناشر دیگری نخواهد 
داشت. مهلت ارسال اثار بر اس��اس این فراخوان تا پایان آبان ماه قید 

شده بود که دو هفته نیز تمدید شد.

کاشفان فروتن فردا ؛

 آثار مجلسی آهنگسازان
 نسل معاصر ایران

جشنواره تئاتر تهران مبارک 
فراخوان داد

»پرنده آبی« 
در قفس کدام نویسنده می نشیند ؟!

حسام الدین آشنا:

 به مستند ظلم کرده ایم

کارگردان نمایش »اروند خون« معتقد است: بخشی از تئاتر ما از 
تاثیرگذاری روی مخاطب فاصله گرفته است. ما اگر حرف مردم 
را نزنیم، خب مردم هم نمی آین��د تئاتر ببینند، پس تئاترهایی 

روی صحنه می روند که خود تئاتری ها تماشاگرش هستند.
نمایش »اروند خون« به نویسندگی ایوب آقاخانی، کارگردانی 
کوروش زارعی و تهیه کنندگی حمید نیلی، مدتی است که در 
سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن روی صحنه رفته است. 
»اروند خون« نمایشی با محوریت شهدای غواص و پیاده روی 
اربعین است که ایوب آقاخانی آن را از ذهن ماهی قدیمی جنوب 
به نام صبور ب��ه نگارش درآورده و کوروش زارعی س��عی کرده 

است با کارگردانی متفاوت خود شکلی تازه در عرصه
 تئاتر مقاومت را ارائه دهد. 

زارعی با طرح این سوال که تئاتراگرنتواند حرف جامعه خودش 
را بزند به چه دردی می خورد؟ وظیفه تئاتر را تاثیرگذاری روی 
جامعه دانست وافزود : این شعار تئاتر برای تئاتر، هنر برای هنر 
سال هاست که دیگر منسوخ ش��ده و نمی دانم چرا هنوز برخی 
از دوستان و همکارانم به دنبال این شعار منسوخ شده هستند. 
تئاتر اگر نتواند فرزند زمانه خود باشد، اگر نتواند حرف جامعه 

خودش را بزند به چه دردی می خورد؟
حمید نیلی تهیه کننده نمایش »اروند خون« در مورد چگونگی 
فکر تولید نمایش با موضوع شهدای غواص و پیاده روی اربعین 
گفت : همیش��ه در اغلب آثاری که توس��ط گروه ما تولید شده 
است به فراخور موضوع روز بوده است و طوری است که اولویت 
اول بنده قابل لمس ب��ودن آن اثر برای مردم اس��ت. وقتی که 
آن تشییع عظیم و باشکوه در رابطه با ش��هدای غواص رخ داد 
وآن چتری که برسراین کشور پهن کرد باعث شد که ما نیز به 
خودمان بیاییم و بخواهیم در ای��ن رابطه کار کنیم. درکناراین 
فضای خاص شهدا، مسئله شور و شوق سال گذشته مردم و البته 
امسال در رابطه با پیاده روی اربعین حسینی نیز دغدغه دیگر 
ما بود که با جلساتی که داش��تیم این دو موضوع را با هم تلفیق 

کردیم تا برآیند آن »اروند خون« شود.
کارگردان نمایش »اروند خون« درباره تاثیرگذاری هنرنمایش 
می گوید : تاثیرگذاری این نیس��ت که مثال اش��ک مردم را در 
بیاوریم، اما تاثیر تئاتر آئینی و دینی امروز ما باید طوری باشد 
که مردم را به فکر وا دارد تا نس��بت به اتفاقاتی که اطرافش��ان 

رخ می دهد احساس وظیفه کنند و یک هشدار دریافت کنند.
زارعی دفاع مقدس را آن قدر موضوع وس��یع و مهمی می داند 
که : حاال حاال ها می توان در رابطه با آن سخن گفت. حرف های 
ناب و بکری در دفاع مقدس هس��ت که می تواند س��ریال،فیلم 
 یا تئاتر ش��ود. درمس��کو هنوز درمورد جن��گ جهانی دوم کار 
می شود، همچنین در دیگر کشورها هنوز این اتفاق با هزینه و 
ش��کل های خاصی دارد صورت می گیرد و تمام توانایی خود را 
برای این مساله می گذارند. وی با انتقاد از برخی فعالین حوزه 
رسانه ها گفت : متاسفانه برخی دوس��تان رسانه ای ما با بازیگر 
بنده تماس گرفته و وقتی فهمیده او دارد نمایشی دفاع مقدسی 
کار می کند به او گفته است رها کن، دفاع مقدس را چه کسی 

می آید ببیند. 

زارعی س��اخت پردیس فرهنگی هنری توس��ط بنی��اد روایت 
راتحولی عظیم درهنرمقاومت کشوردانس��ت و افزود :اگر قرار 
باش��د به تئاتر ملی پرداخته ش��ود یک��ی از اولویت های اصلی 
سیاس��تگذاران فرهنگی چه درعرص��ه تئاتر کش��ور و چه در 
نهادهای مروج فرهنگ مقاومت باید سرمایه گذاری باشد. وی 
گفت : آنجا می تواند خانه تئاتر مقاومت، خانه ادبیات مقاومت و 
بسیاری کاربری های دیگر از جمله گالری، سینما، سالن تئاتر 

و... نیز شود. 
کارگردان نمایش »ارون��د خون« گفت : مدی��ران برای اینکه 
اقدامی اساس��ی کنند، نباید ش��عار بدهند. نباید تنها در هفته 
دفاع مقدس و فتح خرمشهر چند مصاحبه شعاری داد، اکنون 
وارد جنگ بسیار بزرگی شده ایم، دشمن پشت گوش ما خوابیده 
است. همه به دنبال خدشه دار کردن امنیت این کشور هستند و 
دشمن به هر طریقی می خواهد آسیبی به ایران اسالمی برساند، 
خب بنده به عنوان هنرمندان و مسووالنی که مرتبط با فعالیت 
بنده هس��تند باید هم چون رزمندگان باشیم و کار فرهنگی را 
 با آن روحیه انجام دهی��م. کار فرهنگی هن��ری می تواند ما را
 در مقابل بسیاری از آسیب ها ایمن کند و جوانان را آگاه کنیم.

زارعی با اشاره به خاطره بعد ازیکی ازاجرها گفت : پس از اجرای 
نمایش »اروند خون« جوانی با چش��مان اشک بار من را دید و 
گفت: »که دس��ت ش��ما درد نکند، من از قبل در مورد مسائل 
جنگ موضع داشتم، نسبت به بسیج موضع داشت، اما وقتی این 
نمایش را دیدم تازه متوجه ش��دم که در آن دوران چه جوانانی 
هم سن و سال من در چه شرایطی به ش��هادت رسیدند.« وی 

گفت : امیدوارم که مدیران فکری کنند و به تئاتر اهمیت دهند. 
به هر حال سال هاست که دغدغه حضرت آقا نسبت به فرهنگ و 
هنر جدی است و ایشان به شدت این مساله را پیگیری می کنند 
و تذکر می دهند، مانند ابتدای امس��ال که مس��ئله تئاتر را به 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تذکر دادند. رهبر انقالب با تمام 
برنامه ه��ا و دغدغه های داخلی و بین المللی ک��ه دارند به تئاتر 
توجه می کنند و برای شان دغدغه است، اما مدیرانی که حتی 
مستقیم با این مسئله در ارتباط اند و وظیفه دارند در امر تئاتر 

کاری کنند، هیچ دغدغه ای ندارند.
تهیه کننده نمایش »اروند خون« در م��ورد حضور پیاده روی 
اربعین درمتن این نمایش گفت : بنده خودم بس��یار دوس��ت 
داش��تم در پیاده روری اربعین حسینی حضور داشته باشم، اما 
واقعیت این اس��ت که روی صحنه رفتن نمایش »اروند خون« 
قدمی در این راه اس��ت و امیدوارم مخاطبان نیز از این نمایش 
رضایت داشته باش��ند.  نیلی در خصوص ش��رایط سخت اجرا 
افزود :جدای از مسائل هنری نمایش که دوستانم کاری سخت 
را انجام دادن��د در بحث تولید و فراهم کردن ش��رایط اجرا نیز 
س��ختی هایی داش��تیم و مهار 40 هزار لیت��ر آب روی صحنه 
 پروس��ه ای جدی بود. به هر حال هر آنچه کردی��م برای ادای 

دین مان به شهدا بود و امیدواریم که مقبول واقع شود.
کارگ��ردان نمایش »اروند خون« در خص��وص نقد هایی که به 
مساله دکور نمایش  شده است گفت : قطعا دراجراهای اول نقاط 
ضعفی وجود دارد و در شرایط فعلی تئاتر نمی توان 10 شب قبل 
از اجرا دکور آماده داشته باش��یم تا بازیگر بتواند با فضای اجرا 

خودش را هماهنگ کند، نقد ها بیشتربه اجراهای اول تا سوم ما 
باز می گردد که حتی در این زمان دکور ما در حال تکمیل شدن 
بود. حتی اکنون که هشت شب از اجرای ما گذشته است برخی 
اشکاالت در کار هست که اصال بیشتر فنی است تا هنری. البته 
دکور نمایش »اروند خون« هم متفاوت است و این کار را برای 

ما هم سخت کرد.
زارعی درخصوص دکوراین نمایش گفت : دکوری که ما ایجاد 
کرده ایم نمادی از خوزس��تان، آبادان و خرمش��هر است که در 
جلوی آن اروند را ایجاد کردیم تا بتوانیم موقعیت را نشان دهیم. 
شیب هایی هایی که در دکور نیز نمایان است در واقع نمادی از 
موج های ناآرام اروند است و تالش کردیم همه چیز را فکر شده 

و با تداعی معنایی روی صحنه ایجاد کنیم.
درهمین خصوص میر کالته، مدیر تولید نمایش »اروند خون« 
گفت: اجرای نمایش نمایش »اروند خون« به دلیل اس��تقبال 
مخاطبان تا سوم دی ماه تمدید شد..کالته با بیان اینکه دلیل 
دوم سالروز عملیات کربالی 4 است، اظها داشت: سوم دی ماه 
مصادف است با س��الروز عملیات کربالی 4 و از آنجایی که این 
نمایش پیشکشی ناچیز به شهدای واالمقام غواص است تصمیم 
داریم پایان کار را در این روز قرار دهیم. تالش ما این است که 
در اختتام نمایش »اروند خ��ون« اتفاقی خاص در این رابطه را 

نیز شکل دهیم.
گفتنی اس��ت نمایش »اروند خون« با وجود وضعیت ترافیکی 
منطقه وبا توجه به ساعت اجرا با استقبال روزافزون و گسترده 

مردم رو به رو شده است.

مش��اور فرهنگی رییس جمهور خود را یکی از مخاطبان شبکه مستند 
دانس��ت و تأکید کرد افزایش تأمین آثار فاخر مس��تند در این ش��بکه، 

مستندسازان را امیدوار می کند.
 حس��ام الدی��ن آش��نا، مش��اور فرهنگ��ی ریی��س جمهور در پاس��خ 
به اینکه آیا ش��بکه مس��تند را   م��ی بیند یا خی��ر؟ اظهار ک��رد: اخیرا 
 ش��بکه مس��تند را بیش��تر می بینم. مگر می ش��ود شبکه مس��تند را 

ندید؟
وی درب��اره آثار دلخواهش در این ش��بکه افزود: من همه نوع مس��تند 
را تماش��ا می کنم. اما ما به دنبال نوعی از مستند هس��تیم که اسم آن 
را مس��تندهای پژوه��ش محور و ب��ا موضوع سیاس��ت گذاری عمومی 

گذاشته ایم.
 مستندهای پژوهشی که موضوع آنها سیاست گذاری در کشور است نه 
سیاست. به این معنا که ما در موضوعات حساس مملکت در طول زمان 

طوالنی چه کرده ایم و چه اتفاقی افتاده است؟
مش��اور فرهنگی ریی��س جمهور در ای��ن باره ک��ه آیا اکن��ون چنین 
مس��تندهایی س��اخته می ش��ود یا خیر، تصری��ح کرد: ظلم��ی که ما 
به مس��تند کرده ایم این ب��وده که یا درت��الش ب��رای تبلیغاتی کردن 
 آن بوده ای��م و یا ب��ه این س��مت رفته ایم ک��ه با ای��ن آثار دیگ��ران را 

بکوبیم.

 وی ی��ادآور ش��د: اما مس��تندهایی ک��ه ت��الش می کند ب��ا انصاف و 
 حقیقت جوی��ی ب��ه دنب��ال آگاهی بیش��تر مردم باش��د ق��دری کم 

است.
به خصوص در سال های اخیر که نوعی مستند باب شده که بیش از حد 
سفارشی است. آش��نا تأکید کرد: ما مس��تندی را حمایت می کنیم که 

موضوعات ملی را با نگاه انتقادی ببیند. 
»مادر کشی« نمونه ای از این آثار است که در جشنواره سینما حقیقت 
به نمایش درآمد. مشاور فرهنگی رییس جمهور در این باره که آیا نمونه 

چنین آثاری را در شبکه مستند دیده اید؟
 گفت: آثار خارج��ی با این مضامی��ن بله اما مس��تندهای داخلی هنوز 
خی��ر. از طرف��ی من خیل��ی طرفدار این نیس��تم که ش��بکه مس��تند 
 تولی��د کند بیش��تر طرف��دار این هس��تم که ش��بکه مس��تند تأمین 

کند.
 وی ادامه داد: نگاه تأمینی در ش��بکه مس��تند خیلی مهم ت��ر از تولید 

است. 
چون ش��بکه مس��تند بودجه زیادی برای تولید ندارد در نتیجه تعداد 
تولیداتش کم می شود اما اگر به س��مت تأمین مستندهای فاخر برود، 
همه کسانی که مستند می س��ازند می توانند امیدوار باشند با روی باز 

شبکه مستند مواجه شوند.

هنرمندان برای شرکت در مسابقه پوستر ایدز، 791 اثر طراحی کردند.
دبیرخانه مس��ابقه پوس��تر ایدز پس از اتمام مهلت ارس��ال آثار به این 

رویداد فرهنگی هنری، اعالم کرد: بیش از 400 هنرمند در این مسابقه 
مشارکت کرده و 791 اثر در مدت زمان بیست روز به دبیرخانه تحویل 

شده است.
بنابراین گزارش، دبیرخانه مسابقه پوس��تر ایدز، از شروع به کار داوری 
این رویداد خبر داد و افزود: داوری آثار توسط بیژن صیفوری، کوروش 
پارس��انژاد و پیمان پورحسین، آغاز ش��ده و نتایج در هفته آینده اعالم 

خواهد شد.
آوای هنر سالمت، پیش از این اعالم کرده بود، نظر به ضرورت آموزش 
همگانی در زمینه پیشگیری و کنترل ویروس اچ.ای.وی )ایدز(، مسابقه 
طراحی پوس��تر با موضوع » ایدز« را به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار 

می کند. 
در همی��ن خص��وص، در حاش��یه برگزاری مس��ابقه طراحی پوس��تر 
کارگاه های تخصصی در این خصوص در اهواز، شیراز و تهران نیز برگزار 

شد.
موسسه آوای هنر سالمت، چندی پیش با هدف تهیه و تولید سریال ها 
و فیلم های تلویزیونی، ویدیویی، انیمیشن، کوتاه، بلند و مستند اعم از 
داستانی، آموزشی، صنعتی و تاریخی و برگزاری جشنواره های فرهنگی 
 و هنری به منظور باالبردن س��طح دان��ش و بینش عموم��ی در حوزه 
نظام سالمت توسط وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی با مدیر 

عاملی ابراهیم داروغه زاده تاسیس شد.

۷۹۱ پوستر با موضوع ایدز طراحی شد

کارگردان نمایش »اروند خون«:

اگرحـرفمـردمرانزنیم،مـردمهمتئـاترنمیبینند
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اخبار كوتاه خبر

مديركل كميته امداد استان چهارمحال و بختيارى از كمك 10 ميليارد 
ــداد چهارمحال و بختيارى در  تومانى خيران به مددجويان كميته ام

سال جارى خبر داد.
ــاره به اينكه كمك خيران استان چهارمحال  ــتگار با اش ابوالقاسم رس
ــته از رشد  ــال گذش ــبت به س ــال تاكنون نس و بختيارى از ابتداى س
35 درصدى برخوردار بوده است، عنوان كرد: امسال مردم خير استان 
چهارمحال و بختيارى بيش از 10 ميليارد تومان به كميته امداد استان 

چهارمحال و بختيارى كمك كردند.
ــتان  ــوار در اس ــزار خان ــش از 28 ه ــون بي ــم اكن ــزود: ه وى اف
ــتند كه اين تعداد خانوار از  ــش هس چهارمحال و بختيارى تحت پوش

كمك هاى كميته امداد بهره مند مى شوند.
مديركل كميته امداد استان چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: يكى 
از مهمترين اقدامات كميته امداد در سال جارى برگزارى كالس هاى 
مهارتى براى مددجويان بوده است كه مددجويان اين نهاد  توانسته اند 

با توجه به عالقه خود در كالس هاى آموزشى مهارتى شركت كنند.
ــت: يادگيرى مهارت و راه اندازى كسب  ــتگار اظهار داش ابوالقاسم رس
ــط مددجويان يكى از مهم ترين اهداف كميته امداد استان  و كار توس

چهارمحال و بختيارى است.
مديركل كميته امداد استان چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: كميته 
ــهيالت  امداد زمينه خود كفايى مددجويان را با آموزش و پرداخت تس

در سطح استان چهارمحال و بختيارى فراهم كرده است.

شهاب زارعى مديركل بانك مهر اقتصاد چهارمحال و بختيارى در ديدار 
ــدس ارائه خدمت به  ــر ارزش هاى دفاع مق با مديركل حفظ آثار و نش
نهادهاى ارزشى و بسيجيان را ارزشمند دانست و اظهار كرد: در زمينه 
پرداخت تسهيالت تكليفى و اعتبارات اقتصاد مقاومتى اعتبارات بانك 
ــته 170 ميليارد ريال بود كه با تالش هاى انجام گرفته  در سال گذش

99 درصد اين ميزان محقق شد.
ــد  ــال جارى با رش ــه اعتبارات اقتصاد مقاومتى در س وى با بيان اينك
ــيده، افزود:  ــارد و 100 ميليون ريال رس ــه 210 ميلي 21 درصدى ب
ــد و ابالغ  ــزان اعتبارات ابالغ ش ــد از اين مي ــال جارى 70 درص در س
ــن 70 درصد بود كه با توجه به  30 درصد باقى مانده منوط به جذب اي
ــذب و 30 درصد  ــه اعتبارات ابالغى ج برنامه ريزى هاى صورت گرفت

باقى مانده نيز ابالغ شد.
زارعى از پرداخت 60 درصدى اعتبارات اقتصاد مقاومتى به متقاضيان 
واجدالشرايط خبر داد و بيان داشت: در سال جارى تا امروز 120 ميليون 
ــهيالت اقتصاد مقاومتى به يك هزار نفر در استان چهارمحال  ريال تس

و بختيارى پرداخت شده و مابقى نيز تا پايان سال پرداخت مى شود.
مديركل بانك مهر اقتصاد چهارمحال و بختيارى از تالش شبانه روزى 
مسووالن اين بانك براى جذب 100 درصد اعتبارات اقتصاد مقاومتى 
ــتا با تمام رده هاى بسيج نشست مشتركى  خبر داد و گفت: در اين راس

برگزار و موانع همكارى برطرف شده است.
ــتغال،  ــوول تاكيد كرد: اقتصاد مقاومتى، صنايع تبديلى، اش اين مس
معيشت، مسكن، درمان و ... از جمله زمينه هاى اقتصاد مقاومتى است 
كه به متقاضيان واجدالشرايط تسهيالت در قالب قرض و عقود اسالمى 
پرداخت مى شود. سرهنگ عباسى مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس نيز در ادامه اين نشست گفت: عملكرد بانك مهر اقتصاد در 
زمينه جذب اعتبارات اقتصاد مقاومتى و نحوه تعامل با نهادهاى ارزشى 

و عامه مردم مطلوب است.
وى اقدامات فرهنگى انجام گرفته در بانك مهر اقتصاد را شايسته تقدير 
دانست و اظهار داشت: ما اين آمادگى را داريم كه اين اقدامات فرهنگى 

را در قالب تفاهم نامه انجام و در زمينه گسترش آن  برنامه ريزى كنيم.

مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان چهارمحال 
و بختيارى از راه اندازى موزه سنگ در اين استان خبر داد.

بهمن عسگرى با اشاره به اينكه موزه سنگ در چهارمحال و بختيارى 
راه اندازى مى شود، اظهار داشت: اين موزه در قلعه تاريخى دزك استان 

چهارمحال و بختيارى راه اندازى مى شود.
وى افزود: هم اكنون فاز اجرايى راه اندازى موزه سنگ در محوطه قلعه 

تاريخى دزك استان چهارمحال و بختيارى آغاز شده است.
ــتان چهارمحال و بختيارى در نقاط مختلف استان  وى عنوان كرد: اس
داراى موزه است كه مهم ترين موزه هاى اين استان موزه كار و زندگى، 
ــاك در  ــتر، موزه پوش موزه حمام در مجموعه تاريخى فرهنگى چالش
ــتى در  مجموعه تاريخى فرهنگى امير مفخم دزك و موزه صنايع دس
قلعه سردار اسعد بختيارى، موزه باستان شناسى در شهركرد، موزه آب 
در شهرستان كوهرنگ و موزه مجسمه هاى مردم شناسى بروجن است.
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى  و گردشگرى استان چهارمحال 
و بختيارى اظهار داشت: هم اكنون هشت موزه تحت پوشش اداره كل 

ميراث فرهنگى استان چهارمحال و بختيارى است.

چهارمحالى ها 10 ميليارد تومان 
به كميته امداد كمك كردند

مديركل بانك مهر اقتصاد:
رشد 21 درصدى اعتبارات اقتصاد 
مقاومتى در چهارمحال و بختيارى

موزه سنگ 
راه اندازى مى شود

حجت االسالم  والمسلمين 
ــام در  ــى نكون محمدعل
ــس و كاركنان  ديدار ريي
ــوال  ــت اح ــازمان ثب س
استان، «خودارزيابى» را 
يكى از بركات نامگذارى  
اين روزها به نام دستگاه ها 
ــت  ادارى و اجرايى دانس
ــن ايام  ــرد: اي و اظهار ك
ــه  ــود ك ــى مى ش فرصت
ــوال  ــه ثبت اح مجموع
ــك ارزيابى  ــودش ي از خ
داشته باشد و نقاط قوت 
ــان را  ــف خودش و ضع
بشناسند و بدانند در چه 

شرايطى هستند.
ــف و قوت  ــاط ضع ــر نق ــا اگ ــه داد: طبع وى ادام
ــتن  ــال را به خاطر داش ــد، خداى متع را فهميدن
نقاط مثبت شاكر مى شوند و دل شان هم مى خواهد 
كه بر نقاط قوت شان بيفزايند و اگر هم احيانا نقاط 
ضعفى وجود دارد، با جديت با آنها برخورد كنند و 
مراقب باشند كه نقاط ضعف روزبه روز كاهش پيدا 
ــچ گونه نقطه  ــتگاه هاى ما هي كند تا جايى كه دس

ضعف نداشته باشند.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى در ادامه 
به نقش عمده و كليدى ثبت  احوال در اداره جامعه 
اشاره و تصريح  كرد: با توجه به اينكه  آمارهايى كه 
ــاز  ثبت احوال به نهادهاى تصميم گير و تصميم س
كشور ارائه مى دهد، نقش عمده اى در مساله اداره 

جامعه بر عهده دارد.  
ــازندگى جامعه  ــد و س ــام هرگونه ارتقاء، رش نكون
ــما  ــت و گفت: ش ــار صحيح دانس ــر مبناى آم را ب
ــا ارائه آمارهاى  ــتيد كه ب كاركنان ثبت احوال هس
ــويد؛ بنابراين  ــاز ارتقاء جامعه مى ش خود زمينه س
ــيد كه آمار درست، صحيح،  بايد بدانيد و آگاه باش
سالم و مطابق با واقعيت ها شما موجب ارتقاء جامعه 
مى شود، همان گونه كه آمارهاى مخدوش و ناقص 
ــتى و ناقص ماندن كار و در نهايت  شما نيز به كاس

آسيب ديدن جامعه مى انجامد.
ــالت ثبت احوال  ــهركرد نقش و رس امام جمعه ش
ــد و تكامل جامعه را رسالتى مبنايى  در ارتقاء، رش
ــيد كه آمارهاى  ــت و خاطرنشان كرد: بكوش دانس
شما همواره با واقعيت و دقت همراه باشد به گونه اى 
كه هيچ كسى نتواند حتى يك سرسوزن خدشه اى 
ــما ايجاد كند، همچنين متوليان و  در آمارهاى ش
برنامه ريزان نيز بتوانند مبتنى بر آمار شما، صادقانه 
ــور  ــازندگى جامعه و كش و صحيح براى ارتقاء و س

برنامه ريزى كنند.
ــه تك تك افراد  ــان اينكه ثبت احوال ب نكونام  با بي
ــما  ــانى مى كند تصريح كرد: ش جامعه خدمت رس
ــنادى كه از همان  ــتيد كه با آن خدمات و اس هس
ــان  ــوزاد ارائه مى دهيد، به انس ــاز تولد به يك ن آغ
ــار  ــوع آم ــيد و او را در مجم ــت» مى بخش «هوي
ــى به  ــد، بنابراين هويت بخش جامعه قرار مى دهي
ــما انجام  ــت كه توسط ش ــان يك كار مهم اس انس

مى شود.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى افزود: 
انسان يك زمان در سايه عمل خودش، به خودش 
هويّت مى بخشد و يك موقع ديگران به خاطر ثبت 

او در ثبت احوال به او هويت مى بخشند. 
ــك نوع ديگر  ــت و آن هم ي اين يك نوع هويّت اس

ــرادى با  ــت؛ اف از هويّ
اعمال خودشان مانند 
ــتن ارزش ها  پاس داش
ــل صالح  ــام عم و انج
ــان، هويت پيدا  خودش
ــد و در جامعه  كرده ان
ــده اند،  ــانده ش شناس
ــام خمينى  ــد ام مانن
ــزرگ  ــع ب (ره)، مراج
ــت اهللا  ــوم آي ــا مرح م
ــوم  ــردى، مرح بروج
و  ــت  بهج ــت اهللا  آي
انسان هاى بزرگى كه با 
اعمال شان هويت پيدا 

كردند. 
كه اين يك نوع هويت پيدا كردن است.

نكونام تصريح كرد: يك نوع ديگر هويت پيداكردن 
ــما مى آييد و مشخصات  انسان هم اين است كه ش
ــى  ــت مى كنيد، اين خودش هويت بخش فرد را ثب
ــتيد كه به مساله ازدواج، به  است، بدانيد شما هس
ــا اهللا هيچ وقت به آن هويت  مسئله طالق كه ان ش
نبخشيد و ديگر مسائل از اين قبيل هويت بخشنده 
ــمند و  ــيار ارزش ــتيد. لذا بايد قدر اين كار بس هس

زيباى خود را بدانيد.
ــى چهارمحال و  ــگ عموم ــوراى فرهن رييس ش
بختيارى شرط اصلى انجام وظايف به نحو مطلوب 
ــال را در انجام  و نمره گرفتن از محضر خداى متع
ــت  ــا در اين مجموعه دانس ــح و دقيق كاره صحي
ــن مجموعه كارهاى  ــيد در اي و تاكيد كرد: بكوش
ــند، با اخالص تمام  و با دقت انجام  سالم، خداپس
ــيم مردم  ــاهد نباش ــرده ش ــه خدايى نك ــود ك ش
ــما روزها، ما ه ها و  ــتباه كوچك ش به خاطر يك اش
ــال ها براى اصالح آن به دردسر و زحمت  حتى س

بيفتند.
همچنين در پايان اين مراسم كارت ملى هوشمند 
ــال و  ــتان و چهارمح ــه در اس ــده ولى فقي نماين
ــالم نكونام به ايشان تقديم  بختيارى، حجت االس

شد.

نماينده ولى فقيه در استان:

ثبت  احوال به تك تك افراد جامعه خدمت رسانى مى كند

تحديد حدود اختصاصى 
8/445 شماره:1394/04/127798-1394/8/16 نظر به اينكه ششدانگ يكدرب 
باغ مزروعى و مشــجر تقريبا چهار رجلى معروف ابارج پالك شماره 1635 
فرعى از شماره 193- اصلى واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبت نطنز كه 
طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام اصغر ارشادى فر فرزند شعبان و غيره در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى 
گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشــار:94/9/28 م الف:239 عباسعلى 

عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
حصر وراثت

9/471 آقاى حميدرضا كوهكن على آبادى داراى شناسنامه شماره 8240 به 
شرح دادخواست به كالســة 292/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حســين كوه كن على آبادى 
بشناسنامه 10 در تاريخ 1394/08/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- وحيد كــوه كن على آبادى 
ش.ش 0-076688-127 (فرزند متوفى) 2- عليرضا كوه كن على آبادى ش.ش 
7083 (فرزند متوفى) 3- حميدرضا كوه كن على آبادى ش.ش 8240 (فرزند 
متوفى) 4- فخرى كوه كن على آبادى ش.ش 10 (همسرمتوفى) 5- مرضيه كوه 
كن على آبادى ش.ش 3140 (فرزند متوفى) 6- سميه كوه كن على آبادى ش.ش 
767 (فرزند متوفى). اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:830 شعبه چهار حقوقى شوراى حل اختالف اردستان 

تحديد حدود اختصاصى 
9/474 شــماره:1394/82/149245-1394/9/24 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب انبار كاهدان پالك شماره 3474 فرعى واقع در محله كوهبن 
جوشقان پالك يك اصلى بخش 12 كاشان كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام 
آقاى محمد بهار جوشــقانى فرزند رمضانعلى در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت اينك بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز 
يكشنبه مورخ 94/10/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد. تاريخ انتشار:94/9/28 زرگرى كفيل ثبت اسناد و امالك جوشقان 

ابالغ وقت رسيدگى 
9410100350409457 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /475
9409980350400761 شــماره بايگانى شــعبه:940823 خواهان موقوفه 
ابوالحسن رجائى با نمايندگى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اصفهان 
ناحيه 1 دادخواستى به طرفيت خواندگان عليرضا نورى و محمدرضا نورى به 
خواسته ابطال نظريه هيات حل اختالف اداره ثبت اسناد و ابطال سند رسمى 
(موضوع سند ملك است) تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308 ارجاع و به كالسه 9409980350400761 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/11/05 و ساعت 10:00 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 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:21911 شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100350409454 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /476
9409980350400762 شــماره بايگانى شــعبه:940824 خواهان موقوفه 
ابوالحسن رجائى با نمايندگى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اصفهان 
ناحيه1 دادخواستى به طرفيت خوانده زهرا اسحقى حسن آبادى به خواسته 
ابطال نظريه هيات حل اختالف اداره ثبت اسناد و ابطال سند رسمى (موضوع 
سند ملك است) تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگســترى كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308 ارجاع و به كالسه 9409980350400762 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/11/05و ســاعت 09:30 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب 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:21912 شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/477 در خصوص پرونده كالســه 1103/94 خواهان مرتضى شــكريان 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهسا رئيســى دهكردى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى روز دوشنبه مورخ 94/11/5 ساعت 10صبح 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 رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:25859 شــعبه 12 حقوقى مجتمع شــماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100350409380 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /478
9409980350400755 شــماره بايگانى شــعبه:940817 خواهان سيد على 
روحانى اصفهانى دادخواستى به طرفيت خوانده عليرضا نادرى به خواسته 
مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
تقديم دادگاههاى 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 9409980350400755 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/11/04 و ســاعت 08:30 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م الف:21913 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/479 در خصوص پرونده كالسه 821/94 خواهان جعفر زمانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه 7/908/000ريال به طرفيت نرجس سفارى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/4 ســاعت 18 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:25795 شعبه 29 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
9/480 در خصوص پرونده كالسه 822/94 خواهان جعفر زمانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه 23/980/000 ريال به طرفيــت عليرضا اخالقى نورانى تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/4 ساعت 18/15 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رســيدگى به اين شــعبه 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 رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:25796 شــعبه 29 حقوقى مجتمع شــماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100350409382 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /481
9409980350400754 شــماره بايگانى شــعبه:940816 خواهان شــكوفه 
كاظمى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد وطنى شهرستانى به خواسته 
مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت دادرسى 
تقديم دادگاههاى 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 9409980350400754 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/11/04 و ســاعت 11:00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م الف:21959 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100352904591 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /482

9409980358300803 شــماره بايگانــى شــعبه:940852 شــاكى آقــاى 
سيدمحســن ســيد فروتن فرزنــد مرتضى شــكايتى عليه متهــم آقاى على 
شــجاعى مصلح فرزند رحيم تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (103 
جزايى ســابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 337 ارجاع و به كالسه 
9409980358300803 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/11/04 و 
ساعت 08:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست 
شاكى و به تجويز ماده 334 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا 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:25870 شعبه 3 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان(103 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

9/483 در خصــوص پرونــده كالســه 830/94 خواهان محمــد متين لگى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهرانگيز عليزاده تقديم نموده اســت 
وقت رسيدگى براى مورخه 94/11/4 ســاعت 4عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 
8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:25855 شعبه 18 حقوقى مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/484 در خصوص پرونده كالسه 1592/94 خواهان جعفر زمانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه مبلغ چهار ميليون و ســيصد و شانزده هزار و پانصد ريال به 
طرفيت آرزو سمندگانى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/4 
ساعت8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:25807 شعبه 14 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/485 در خصــوص پرونــده كالســه 1594/94 خواهــان جعفــر زمانى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه مبلغ هشــت ميليون ريال بابــت يكفقره چك به 
طرفيت شهناز كرمى تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/4 
ساعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:25808 شعبه 14 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
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 محققان در یک ش��رکت دانش بنیان موفق به طراحی و س��اخت 
دستگاه رادیو فرکانس تکنولوژی» six wav « شدند که کاربردهای 

زیادی همچون جوان سازی پوست، کاهش سایز شکم و پهلو دارد.
علی معتمدزادگان، رییس پارک علم و فناوری مازندران  در خصوص  
دستگاه رادیو فرکانس تکنولوژی » six wav « ساخته شده در این 
پارک گفت: تکنولوژی » six wave «یا فرکانس شش گانه، گامی 
بزرگ در فناوری اس��ت که دارای بس��امد های رادیویی چند گانه 
کنترل شده برای دیاترمی )نوعی درمان که با عبور امواجی از بدن 

موجب گرم شدن بافت های خاصی می شوند( است.
وی افزود: با اس��تفاده از این دس��تگاه که به روزترین نوآوری رادیو 
فرکانس به ش��مار می رود می توان بهترین لیفت و جوان س��ازی 

پوست را در صورت و بدن افراد دید.
وی ادامه داد:  دس��تگاه رادیو فرکانس تکنولوژی » six wave « با 
 فرس��تادن قوی ترین فرکانس ها امکان دسترس��ی پزشک به همه

 الیه های بافتی در پوس��ت، چرب��ی و ماهیچه فرد بیم��ار را فراهم 
می سازد تا بهترین درمان ها در حوزه پوستی فرد انجام گیرد.

 وی با بیان اینکه این دستگاه بس��یار ایمن بوده و دارای سیستمی
  کار آم��د اس��ت، تاکی��د ک��رد: همچنی��ن ای��ن دس��تگاه، تمام 

ستاندارد های ایمنی را دارد و در مرحله تولید نیمه انبوه است.
به گفته معتمدزادگان، این دستگاه برای کاهش چین و چروک های 
صورت، جوان سازی پوست صورت و گردن، سفت شدن پوست در 
اندام ها، کنترل آکنه و درمان اس��کار آکنه، پیشگیری از ترک های 
بارداری، کاهش س��ایز و  افتادگی غبغب، جوان س��ازی دست ها، 
کاهش سایز ش��کم و پهلو، جلوگیری از ریزش و رشد مو و... کاربرد 

دارد.
دس��تگاه رادیو فرکانس تکنولوژی» six wav « توس��ط محققان 
و پژوهش��گران در پارک علم و فناوری مازندران طراحی و ساخته 
شده و در نمایش��گاه هفته ملی پژوهش و فناوری توسط وزیر علوم 

رونمایی شد.

همزمان ب��ا هفته پژوهش و فناوری، ربات دس��تیار پزش��ک با ادغام 
ربات چندضلعی و بازوهای مکاترونیکی توسط محققان واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
 پژوه��ش و فن��اوری رونمایی ش��د. آرش احم��دی نیا دانش��جوی

کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک این واحد دانشگاهی و سرپرست 
تیم تحقیقاتی اظهار داشت: ربات چندضلعی در مقیاس آزمایشگاهی 
و برای کودکان رده سنی 2 تا 10 سال طراحی شده است. وی افزود: 
ربات چند ضلعی یک ربات چند منظوره در صنایع مختلف اس��ت که 
با ادغام دو ب��ازوی مکاترونیکی به اضالع آن می ت��وان در زمینه های 

پزشکی و امداد رسانی بهره برد.
احمدی نیا درباره س��اختار این ربات ش��ش ضلعی دس��تیار پزشک 
توضیح داد: هریک از اضالع ربات، دارای یک درجه آزادی هستند که 
در مجموع در هر طرف ربات، سه درجه آزادی وجود دارد و در انتهای 
ضلع سوم و ششم یک جفت بازوی پنج درجه آزادی با عملگر ماژوالر 
نصب ش��ده که به کاربر این امکان را می دهد تا مانند دو جفت بازوی 
انسانی، عملیات آنالیز و بررس��ی نوع جراحت مصدوم را با 30 درصد 

پایین تر از میزان توانایی انسان انجام دهد.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن عملک��رد رب��ات در م��واردی همچون

 بیماری های واگیردار و ویروسی که حضور پزشک در آن محل درصد 
ریسک باالیی دارد بسیار مفید خواهد بود.

احمدی نیا با اش��اره به اینکه این ربات توس��ط دوربین نصب شده بر 
روی بازوها تصاویر را برای پزشک ارسال می کند، تصریح کرد: ربات 
 دستیار پزشک دارای قابلیت حرکت در محیط فعالیت خود، در تمامی 
جهت هاس��ت که باعث افزایش کارایی ربات در محیط های پزشکی 

می شود.
به گفت��ه وی، حرکت رب��ات در محیط به دو صورت نیم��ه اتوماتیک 
 و دس��تی تنظیم ش��ده اس��ت اما کنت��رل بخ��ش بازوه��ا از طریق 
دستکش هایی است که توسط پزشک پوشیده می شود و این دستکش 
دارای سنسور حرکتی است که دس��تورات کنترلی به ربات از طریق 
این سنسورها ارسال می شود. این پژوهشگر جوان درخصوص نحوه 
عملکرد این ربات گفت: عملکرد کلی ربات دس��تیار پزش��ک بر این 
اساس اس��ت که در ابتدا ربات به محل حضور بیمار به صورت دستی 
هدایت خواهد شد س��پس بیمار با دراز کشیدن بر روی صفحه تخت 
مانندی که بر پایه اصلی ربات قرار داده ش��ده است به محل مورد نظر 

که وابستگی به نظر پزشک دارد منتقل خواهد شد.
احمدی نیا یادآور ش��د: این ربات به دلیل تغییر در س��اختار ظاهری 
خود از تمامی بخش های بیمارستان از جمله درهای ورود و خروج و 
آسانسورها با ابعاد مختلف قابلیت عبور دارد. وی ادامه داد: در مرحله 
دوم که مهم ترین بخش عملکرد ربات اس��ت، ربات در حالت جراحی 
)غیر تخصصی( قرار می گیرد که این امر با توج��ه به نوع بیمار و نوع 

جراحت و مصدومیت بیمار متفاوت خواهد بود.

در پارک علم و فناوری ؛

دستگاه جوان سازی پوست ساخته شد
همزمان با هفته پژوهش و فناوری؛

ربات دستیار پزشک رونمایی شد محققان ش��رکت اکس��یر دان��ش آس��یا در مرکز 
توس��عه فناوری س��المت دانش��گاه علوم پزشکی 
 موفق به تهیه آفتوژل برای رفع مش��کالت دارویی 

شدند.
محس��ن صنیعی با بیان اینکه مخاط چسب آفتوژل 
صرفا یک دارو نیس��ت بلک��ه فرآیند، ف��رم و روش 
 تولید انواع مختلف دارو اس��ت، اظهار کرد: آفتوژل

 پچ مخاطی و دارای چس��بندگی است و  هر دارویی 
که بر روی پایه آن قرار گیرد، وقتی وارد دهان شود، 

جلوی از بین رفتن آن را می گیرد.
وی درب��اره مزای��ای ای��ن محصول گف��ت: دارویی 
ک��ه می خواهد در مخ��اط دهان قرار گیرد توس��ط 
ب��زاق دهان شس��ته می ش��ود، ب��ه عن��وان نمونه 
وقتی ب��رای درم��ان آفت دهان ش��ربت ی��ا قطره 
توس��ط بزاق دهان از بین می رود ام��ا روش مخاط 
چس��ب باعث می ش��ود که دارو زمان بیش��تری با 
محل زخم تماس داش��ته باش��د. به عن��وان نمونه 
اگر محل زخ��م قارچ باش��د، داروی نیس��تاتین به 
 این حام��ل اضاف��ه و دارو در موضع خ��ود متمرکز 

می شود.
 اگر باکتری باش��د داروی��ی ضد میکروب��ی افزوده 
می شود و این دارو حالت پانس��مان ایجاد می کند و 
مانع از تماس مستقیم زبان یا اشیا دیگر مثل غذا با 

محل زخم می شود.
مدیرعامل شرکت اکس��یر دانش آسیا افزود: مزیت 
دیگر ای��ن دارو وزن کم دارو اس��ت ک��ه میزان کم 
 دارو در محل زخم قرار می گیرد و دارای اثربخش��ی 

است. 
بسته بندی این دارو در پچ هایی با وزن 10 میلی گرم 
است بنابراین قرار گرفتن 20 پچ در یک بسته 200 
میلی گرم می ش��ود که حجم و وزن آن در مقایس��ه 
 با یک ق��رص اس��تامینوفن 235 میلی گ��رم کمتر

است.
صنیعی با بیان اینکه اثربخش��ی این دارو باال است، 
ادامه داد: به دلیل اینکه میزان کمی از دارو در موضع 
زخم متمرکز می شود و عوارض کم و اثربخشی باال 
دارد، به همین دلیل این دارو توجه بسیاری از اساتید 

دانشکده دندان پزشکی را به خود جلب کرده است.
وی با اشاره به اینکه چند داروی دیگر را با این روش و 
از طریق مخاط دهان آزادسازی انجام دادیم، تصریح 
کرد: بر روی داروهایی همچون نستاتین، تانیک اسید 
و تریا مس��ینولون مطالعات و آزمایش های بالینی و 
کلینیکی آنها را انج��ام و نتایج مثبت��ی نیز در این 

زمینه دریافت کردیم.
مدیرعام��ل ش��رکت اکس��یر دان��ش آس��یا گفت: 
چند تز دکت��ری دندان پزش��کی و دکتری عمومی 
دندان پزش��کی ب��ا ای��ن روش کار ش��ده اس��ت و 
شرکت اکس��یر دانش آس��یا در چند جشنواره های 
مانن��د جش��نواره  آورده  رتب��ه  نی��ز   علم��ی 
گیاهان دارویی ک��ه از میان 350 ش��رکت دارویی 
به دلیل این ابداع جدید رتب��ه اول گیاهان دارویی 
به این ش��رکت داده ش��د، همچنین در جش��نواره 
 ش��یخ بهایی رتبه س��وم را در کل کش��ور کس��ب 

کردیم.
وی با بیان اینکه می توان با استفاده از این روش نوین 
داروهای دیگر نیز از طریق س��اخت و در دنیا عرضه 
و صادر کرد، گف��ت: این محص��ول در جهان نمونه 
دیگری ندارد و یک محصول منحصر به فرد اس��ت. 

برای تأثیر یک دارو باید بر روی یک حامل باشد. 
در این روش ماده مؤثر دارو ب��ا کمترین ماده اضافه 
که حامل اس��ت، تولید می کنی��م و در موضع هدف 

قرار می دهیم.
مدیرعامل شرکت اکسیر دانش آسیا با اشاره به اینکه 
تحقیقات درباره این دارو هش��ت سال طول کشیده 

است، اظهار کرد: پس از فرموالسیون دارو،کارهای 
بالینی و کلینیکی آن ک��ه فرآیند طوالنی مدت بود 
انجام شد و سپس مجوزهای الزم از وزارت بهداشت 

گرفته شد. 
ش��رکت های ب��ه  ورود  نی��ز  آن  از   پ��س 

  دانش بنیان و عرضه محصول توس��ط شرکت انجام 
گرفت.

صنیعی با اشاره به اینکه این محصول به کشورهای 
عراق و افغانس��تان نیز صادر شده است، خاطرنشان 
کرد:این پروژه به گونه ای اس��ت ک��ه می توان آن را 
به کش��ورهای اروپایی نیز صادر ک��رد و این امکان 
وج��ود دارد ک��ه از این محص��ول در این کش��ورها 
استقبال ش��ود، البته ش��رایط صادرات دارو به این 
کشورها سخت است اما این ش��رکت در صدد است 
 تا این محص��ول را به تمام کش��ورهای جهان صادر 

کند.
وی با اشاره به اینکه یک گروه پژوهشی در تولید این 
دارو کار کرده است، گفت: این گروه شامل دو پزشک 
داروساز، کارشناسان ارشد در زمینه شیمی و گیاهان 
دارویی بود و این تحقیقات به شکل آکادمیک انجام 

شده است.

سـاخت آفتـوژل تـوسط محققـان در اصفهـان

ابالغ وقت رسیدگی
9/486 در خصوص پرونده کالسه 941056 خواهان حسین فتاحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علی اکبر رحیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 94/11/4 س��اعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 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:25787 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/487 در خصوص پرونده کالسه 941057 خواهان حسین فتاحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت اسماعیل شبانی هفشویه تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخ 94/11/4 ساعت 9/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:25788 شعبه 9 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/488 در خصوص پرونده کالسه 941058 خواهان حسین فتاحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محسن محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 94/11/4 ساعت 10صبح 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 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 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:25789 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100350307309 ش��ماره پرون��ده:  9 ش��ماره ابالغی��ه: /489
9409980350300778 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940881 خواهان مرتضی 
خانیان عاشق آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده جواد مالحسینی به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت 
هزینه دادرس��ی و مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالسه 
9409980350300778 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/11/03 و 
ساعت 09:00 تعیین ش��ده اس��ت 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 ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریافت و در وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد.

م الف:22383 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/490 در خصوص پرون��ده کالس��ه 94-1394 خواهان حبی��ب ا... یزدانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجتبی اسماعیلی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 94/11/3 س��اعت 8:00 تعیین گردیده است با توجه به 
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 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:25834 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410106836500613 ش��ماره پرون��ده:  9 ش��ماره ابالغی��ه: /491
9409980352200519 شماره بایگانی شعبه:940320 خواهان/شاکی خاطره 
محمدی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم محمد عزیزی به خواسته طالق 
به درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان 
ارجاع و به کالس��ه 9409980352200519 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/11/03 و ساعت 08:30 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:22386 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100354205117 ش��ماره پرون��ده:  9 ش��ماره ابالغی��ه: /492
9409980365500693 ش��ماره بایگانی شعبه:941026 شاکی زینب حسینی 
فرزند س��یدکبیر ش��کایتی علیه متهم بهنام موس��وی )قربان��ی( با موضوع 
تهدیدتقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 344 ارجاع و به کالس��ه 9409980365500693 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1394/11/03 و س��اعت 09:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست ش��اکی و به تجویز ماده 344 
قانون آئین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:25942 شعبه 

116 دادگاه کیفری دو شهراصفهان )116 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

9/493 در خصوص پرونده کالس��ه 780/94 خواهان محمدعلی نیک دس��تی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین مالپیری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/11/3 س��اعت 3/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی 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:25850 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9409970351301037 ش��ماره پرون��ده:  9 ش��ماره دادنام��ه: /496
9409980351300347 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:940360 خواه��ان: آقای 
عبدالمجید جریانی فرزند مرتضی با وکالت خانم فاطمه غفوری فرزند حسین 
به نش��انی اصفهان – خ.ش��مس آبادی – بین چهارراه عباس آباد و چهارراه 
قصر – مجتمع قمرالدوله – ط3-واحد313-کدپس��تی8134654188 خوانده: 
آقای حسین پریا به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2-مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه بابت... 4- تامین خواسته رای 
دادگاه: درخصوص دعوی عبدالمجید جریان��ی فرزند مرتضی با وکالت خانم 
فاطمه غفوری به طرفیت حسین پریا به خواسته مطالبه مبلغ 85/000/000 ریال 
بابت رس��ید عادی مورخ 93/10/15 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خس��ارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی 
خواهان و رسید عادی مورخ 93/10/15 و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه 
خوانده را ایجاب می نماید و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر 
آگهی در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص 
علیهذا دادگاه به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و هشتصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا 
زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همی��ن دادگاه وپس از آن ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م 

الف:24744 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

9409970350200230 ش��ماره پرون��ده:  9 ش��ماره دادنام��ه: /497
9309980350200515 شماره بایگانی شعبه:930597 خواهان: آقای مهدی 
هارون رشیدی فرزند علی محمد با وکالت آقای محمد خدادادی فرزند حسین به 
نشانی اصفهان – چهارباغ باال –ابتدای شریعتی – روبروی اورژانس شریعتی 
– پالک34- طبقه همکف – واحد دو خوانده: آقای امیرحسین مرادزاده به نشانی 
مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مهدی هارون الرش��یدی فرزند علی و با 
وکالت محمد خدادادی به طرفیت آقای امیرحسین مرادزاده و به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به موضوع دادنام��ه 3920-90/9/16 با توجه به محتویات 
پرونده و با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبن��ی بر اینکه توانایی مالی جهت 
پرداخت محکوم به را ندارد و به گواهی شهود خود استناد نموده و با توجه به 
تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به وکیل خواهان و حاضر ننمودن شهود خود 
علی رغم درج آن در اخطاریه وی و با توجه به اینکه مسجلین ذیل استشهادیه 
پیوس��ت نیز مبنای علم و اطالع خود را از وضع مالی خواهان بیان نداشته اند 
دادگاه دعوی خواهان رامحمول بر صحت ندانسته و مستندا به مواد 232و241 
آیین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون اعسار حکم به بطالن دعوی خواهان صادر 
می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ دادنامه 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م 

الف:24734 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای 
9/498 کالسه پرونده:503/94-94/8/5 شماره دادنامه:1441-94/8/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا اعتزازیان 
نشانی: خیابان زینبیه – ایستگاه باتون- طالفروشی حامد خوانده: محمدرضا 
جهانبانی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ24/000/000 ریال بابت 
چکهای شماره 217008-94/3/23 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای احمدرضا اعتزازیان 
به طرفیت آقای محمدرضا جهانبانی به خواسته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال 
وجه یک چک به شماره 217008-94/3/23 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خس��ارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور ندارد و هیچگون��ه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا 
به مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
280/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/3/23( تا تاریخ 
اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواه��ی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:24728 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

9/499 کالس��ه پرونده:835/94-94/8/27 ش��ماره دادنامه:94/8/30-1540 
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اعظم فصیحی 
زاده نشانی خ.زینبیه – خ.دستگرد – ک.22بهمن – پ246 خواندگان: 1- مریم 
رستمی 2- عیس��ی مهرآرا هر دو به نش��انی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی خانم اعظم فصیحی به طرفیت 1- مریم رستمی 2- 
عیسی مهرآرا به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 
351000-94/6/7 به عهده بانک ملی ش��عبه زینبیه به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
صدور گواهی های 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 جلس��ه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مستندا 
به م��واد 313و314 قانون تج��ارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خواندگان به طور تضامن��ی به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/6/7( تا تاریخ اج��رای حکم درحق خواهان صادر و اع��الم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:24727 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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اخبار كوتاهاخبار كوتاه

معاون آموزشى، دانشجويى و فرهنگى 
دانشگاه آزاد دولت آباد اعالم كرد: 

تشييع و تدفين دو شهيد گمنام 
در دانشگاه آزاد اسالمى دولت آباد

ــت:  ــه گف ــتان مبارك ــدار شهرس ــاون فرمان مع
ــاز ــكن س ــن مس ــن خيري ــى انجم ــدف اصل ه

ــم در آمد  ــيب پذير و ك ــر آس ــكن قش تامين مس
ــد از  ــلطانى در بازدي ــت.جواد س ــه اس در جامع
ــن خيرين  ــاخت انجم ــال س ــاى در ح ــروژه ه پ
ــتان مباركه، گفت: كمك به  ــاز شهرس مسكن س
نيازمندان يكى از كارهاى پسنديده است كه اسالم 

نيز به آن تاكيد كرده است.
ــن گونه  ــازي اي ــگ س ــترش و فرهن ــر گس وى ب
ــالمى  ــرد و گفت: در جامعه اس ــا تاكيد ك طرح ه
ــدام به انجام  ــاى مختلف اق ما خيرين در قالب ه
كارهاى خيرخواهانه مى كنند كه كمك به تامين 
مسكن نيازمندان يكى از اعمال زيبا و خداپسندانه 

است.
ــكن براى نيازمندان  ــاخت مس سلطانى افزود: س
ــده و بدون سود  ــط خيرين با قيمت تمام ش توس

انجام مى شود.
وى با بيان اينكه  الزم است دستگاه هاي شهرستان 
ــا و مقدمات اوليه  ــاخت ه آنان را حمايت و زيرس
ــد، اظهار كرد: ادارات  براي آغاز طرح را فراهم كنن
ــاخت و ساز مسكن مانند  و ارگان هاى مرتبط با س
ــرق و آب و گاز و ديگر ادارات،  ــهردارى، اداره ب ش
ــراى نيازمندان ــكن ب ــن مس ــن را در تامي خيري

يارى كنند.
ــت: ــه گف ــتان مبارك ــدار شهرس ــاون فرمان مع

ــده واحدهاى مسكونى  بخش اعظم هزينه تمام ش
ــهيالت بانكى ارزان  ــدان از طريق تس ويژه نيازمن
قيمت، حساب 100 امام، كمك نهادهاى حمايتى 
از جمله كميته امداد و بهزيستى و بخش اندكى نيز 

توسط متقاضى تأمين مى شود.
ــاز  ــكن س وى با بيان اينكه پروژه هاي خيرين مس
ــت ،اضافه  ــوردار اس ــل قبولي برخ از كيفيت قاب
ــى با نظارت و رعايت كرد: تمامى واحدهاى احداث

ــل متقاضى  ــپس تحوي ــداث و س ــول فنى اح اص
مى شود.

ــاخت  ــان اينكه كار س ــه با بي ــه مبارك امام جمع
ــكن ساز اين  ــكونى به همت خيرين مس واحد مس
ــزوم ترويج  ــت بر ل ــتان در حال انجام اس شهرس
ــرد و گفت:  ــه تاكيد ك ــاى خير خواهان فعاليت ه
ــاز مصداق واقعى فعاليت هاى  ــكن س خيرين مس

خيرخواهانه هستند.

ــد از پروژه هاى  ــالم محمدى در بازدي حجت االس
ــاز شهرستان  ــاخت خيرين مسكن س در حال س
ــويق و ترغيب خيرين  مباركه، افزود : راه هاى تش
براى ورود به موضوع مهم تامين مسكن بايد بررسى 

و بهترين شيوه ها در دستور كار قرار گيرد.
وى ادامه داد: اميد است در يك روند پرشتاب شاهد 
ــكن از سوى خيرين  ــاخت مس تحول در بخش س
ــازى و معرفى  ــه مباركه الگو س ــيم.امام جمع باش
ــده در اين بخش را  ــن فعاليت هاى انجام ش بهتري
ــتان  ــانه هاى شهرس با بهره گيرى از ظرفيت رس
ــويق خيرين  ــت هاى تش ــتان از جمله اولوي و اس

دانست.
ــن  ــن خيري ــل انجم ــنى مديرعام ــد روش محم
ــتان مباركه گفت: احداث  ــاز شهرس ــكن س مس
ــب برنامه  ــكونى در قال يك هزارو 100 واحد مس
ــداف اين انجمن  ــراى نيازمندان از اه بلندمدت ب

است.
ــت  ــكونى در دس ــاره به 120 واحد مس وى با اش
ــهردارى و ــكارى ش ــا هم ــزود: ب ــاخت، اف س

ــهر مباركه 44 واحد در حسن آباد، 20  شوراى ش
واحد در قهنويه، 5 واحد در فخرآباد، 50 واحد در 
ــرخ در حال ساخت  درچه و يك واحد هم در ده س

است.
ــاز  ــكن س ــان اينكه انجمن خيرين مس ــا بي وى ب
ــيس  ــال 1390 تاس ــه در س ــتان مبارك شهرس
ــر دارد در يك  ــن در نظ ــن انجم ــزود: اي ــد، اف ش

ــكونى  ــدت يك هزار 100 واحد مس برنامه بلند م
ــدان احداث  ــتان براى نيازمن ــطح شهرس را در س

نمايد.
ــر 110 واحد  ــنى  با بيان اينكه در حال حاض روش
ــت: با همكارى  ــت، اظهار داش در دست اقدام اس
شهردارى و شوراى اسالمى شهر مباركه 44 واحد 
ــه، 5 واحد در  ــن آباد، 20 واحد در قهنوي در حس
فخرآباد، 50 واحد در درچه كه براى احداث پروانه 
آن اخذ شده است و يك واحد در ده سرخ در دست 

اقدام است.
وى گفت: انجمن خيرين مسكن ساز از هيچ گونه 
امكانات و منابع دولتى بهره مند نيست و فقط اميد 

به كمك خيرين دارد.
ــكن ساز شهرستان  مديرعامل انجمن خيرين مس
ــه، از بدو  ــهردارى مبارك ــا بيان اينكه ش مباركه ب
ــاز همواره  ــكن س ــن خيرين مس ــيس انجم تاس
ــه اين انجمن  ــاعدت هاى زيادى ب كمك ها و مس
ــان كرد: انجمن خيرين  ــت، خاطرنش ــته اس داش
ــروع به كار  ــاز دير زمانى نيست كه ش ــكن س مس
كرده و تا امروز 740 خانوار را ثبت نام كرده كه اين 
افراد جمعيتى بالغ بر 2 هزار و 100 نفر را را شامل 

مى شوند.
ــم بتوانيم بارى را  وى با بيان اينكه تالش مى كني
ــن افراد فقير  ــراد برداريم، گفت: اي از دوش اين اف
ــان هاى بزرگى  ــتند، انس ــتند ولى حقير نيس هس

هستند كه با محروميت مواجه شده اند.

ابالغ راى 
9/500كالســه پرونده اصلى:94-382 شــماره دادنامه:489-94/8/9 تاريخ 
رســيدگى:94/7/20 مرجع رســيدگى كننده: شعبه 42 شــوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: مهرداد كبيرى نشــانى شهرستان شــاهين شهر و ميمه – 
شهر ميمه – خ.سعدى- پالك53- كدپســتى8351844311 خوانده: عباسعلى 
نوربخش نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه 
يك فقره چك به شــماره 221106-94/6/1 عهده بانك ملــى به انضمام مطلق 
خسارات قانونى به تاريخ 94/7/20 شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان به 
تصدى امضاءكننده زير تشكيل پرونده كالســه مفتوح است با مالحظه اوراق 
پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مينمايد. راى شــورا: در خصوص دعوى مهرداد كبيرى به طرفيت عباسعلى 
نوربخش به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال موضــوع 1 فقره چك 
به شــماره 221106-94/6/1 عهده بانك ملى ميدان انقــالب به انضمام هزينه 
دادرسى و خســارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و 
اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه 
دليل ومدرك و دفاع موجهى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه 
خويش به عمل نياورده لذا شــورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشــخيص 
داده و مســتندا به مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 285/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و خسارات تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد (94/6/1) تا زمان اجراى حكم براساس آخرين شاخص بانك مركزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايــد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از اتمام مدت مذكور 
ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان مى باشد.م الف:24724 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ راى 
9/501 كالســه پرونــده: 598/94 شــماره دادنامــه: 789-94/8/18 مرجع 
رسيدگى: شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد مهدى مخترع 
نشانى اصفهان – خ.بزرگمهر – خ.هشت بهشت شرقى – خ.الهور – كوچه59- 
پ10خوانده: مهــرزاد دوانى نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ 
44/000/000 ريال وجه 2 فقره چك به انضمام مطلق خســارات گردشكار: با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست محمدمهدى مخترع 
به طرفيت مهرزاد دوانى به خواسته مطالبه مبلغ 44/000/000 ريال وجه 2 فقره 
چك به شماره هاى 1-862847و2-862846 عهده بانك صادرات به انضمام 
خسارات دادرســى و تاخير تاديه با توجه به دادخواســت تقديمى و مالحظه 
اصول مســتندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ايراد و 
تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده 
به خواهان را حكايت مى كند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 
198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 315و310و309و307و249 
قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 44/000/000 ريال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت 170/000 ريال به عنوان خسارت دادرسى 
و هزينه نشر آگهى به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 1- چك شماره 
862847 به مبلغ 22/000/000 ريال مورخ 93/3/25و2- چك شماره 862846به 
مبلغ 22/000/000 ريال مورخ 93/3/31 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق 

نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس مدت 20 
روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:24715 

شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

9/502 كالســه پرونــده: 599/94 شــماره دادنامــه: 790-94/8/18 مرجع 
رسيدگى: شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد مهدى مخترع 
نشانى اصفهان – خ.بزرگمهر – خ.هشت بهشت شرقى – خ.الهور – كوچه59- 
پ10خوانده: جمشــيد باقرپور محمدآبادى نشــانى مجهول المكان خواسته: 
تقاضاى مطالبه مبلــغ 28/000/000 ريال وجه 3 فقره چــك به انضمام مطلق 
خسارات گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
محمدمهدى مخترع به طرفيت جمشيد باقرپور محمدآبادى به خواسته مطالبه 
مبلغ 28/000/000 ريال وجه 3 فقره چك به شماره هاى 1-518907/34و2-
518908/20و3-518911/33 به عهده بانك ملت به انضمام خسارات دادرسى 
و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و مالحظه اصول مستندات دعوى 
و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و 
مستندات ابرازى نيز حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مى 
كند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آيين دادرسى مدنى و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 28/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 170/000 ريال به عنوان خسارت دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق 
تعرفه به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 1- چك شماره 518907/34 
به مبلغ 4/000/000 ريال مورخ 93/5/8و2- چك شماره 518908/20 به مبلغ 
12/000/000 ريال مــورخ 93/9/27 و 3- چك شــماره 518911/33 به مبلغ 
12/000/000 ريــال مورخ 93/10/27 لغايت زمان وصــول و ايصال آن طبق 
نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس مدت 20 
روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:24714 

شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

9/503 كالســه پرونــده:496/94 شــماره دادنامــه:1412-94/8/30 مرجع 
رسيدگى: شعبه هشت شوراى حل اختالف اصفهان خواهان:يوسف رشيدى 
اوندى فرزند عباســعلى نشــانى: اصفهان – چهارراه تختــى – خ.عبدالرزاق 
– بازارچه محمد بن جعفر – مدرســه جامعــه المصطفــى خوانده:احمدعلى 
شــهركى فرزند محمدعلى نشــانى: مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه به 
مبلغ43/000/000 ريال به انضمام كليه خســارات قانونى و هزينه دادرسى با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شورا ختم رسيدگى 
را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شــوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى يوسف رشيدى اوندى به طرفيت آقاى 
احمدعلى شــهركى به خواســته مطالبه مبلغ 43/000/000 ريال وجه چك به 
شماره 1524/633597/14 به عهده بانك ملت 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 استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى 

در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 43/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه هاى 
نشــر آگهى و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چك موصوف (93/7/25) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. 

م الف:24704 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9409970353800659 شــماره پرونــده:  9 شــماره دادنامــه: /504
9309980362001482 شــماره بايگانى شعبه:940013 شــاكى: آقاى بهمن 
محمدحسينى فرزند عوض به نشانى شهرســتان اصفهان – قائميه – ك94- 
ك.ش.اكبر عابد – ســمت چپ متهم: آقاى بهرام محمدحسينى فرزند عوض به 
نشانى شهرستان اصفهان – قائميه- ك94- ك.ش اكبرعابد – سمت چپ – فعال 
مجهول المكان اتهام: ضرب و جرح عمدى دادگاه با بررسى محتويات پرونده 
ختم دادرســى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صــدور راى مينمايد. راى 
دادگاه: درخصوص اتهام آقاى بهرام محمد حسينى فرزند عوض 29 ساله اهل 
و ساكن اصفهان داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى نظر به شكايت مطروحه و 
كيفرخواست صادره و گواهى پزشكى قانونى و گزارش مامورين و ساير قراين 
و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابى را محرز و مسلم دانسته و مستندابه 
مواد 709و714 قانون مجازات اسالمى مصوب سال1392 حكم بر محكوميت 
متهم به پرداخت مبلغ چهارده و نيم هزارم ديه كامل بابت حارصه خلف سر و 
كبودى زير چشم چپ و كبودى شانه راست در حق آقاى بهمن محمدحسينى 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين دادگاه مى باشد.م الف:25871 شعبه 112 دادگاه كيفرى دو 

شهر اصفهان
حصر وراثت

9/505 آقاى روح ا... عدالت خواه به شناسنامه شماره 11 به استناد شهادتنامه 
و گواهى فوت و رونوشت ورثه در خواست به شماره 292/94 تقديم اين دادگاه 
نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان حســن عرب شاهى بشناسنامه 
شــماره 15 در تاريــخ 94/2/18 در اقامتــگاه دائمى خود در گذشــته و ورثه 
حين الفوت وى عبارتند از: 1- ثريا زائرى فرزند عباس شــماره شناسنامه 1 
(نســبت زوجه) 2- گلرخ كچوروســتاقى تجره فرزند يدا... شماره شناسنامه 
6 (نســبت زوجه) 3- حســين عدالت خواه فرزند حسن شــماره شناسنامه 6 
(نســبت فرزند) 4- روح ا... عدالت خواه فرزند حســن شــماره شناسنامه 11 
(نسبت فرزند) 5- محســن عدالت خواه فرزند حسن شــماره شناسنامه 322 
(نســبت فرزند) 6- اميرهوشنگ عرب شاهى فرزندحســن شماره شناسنامه 
9 (نســبت فرزند) 7- على عرب شــاهى فرزند حســن شــماره شناســنامه 
1 (نســبت فرزند) 8- پرويز عرب شــاهى فرزندحسن شــماره شناسنامه 1 
(نسبت فرزند) 9- بتول عرب شــاهى فرزند حسن شماره شناسنامه 1 (نسبت 
فرزند). پس از تشــريفات قانونى و انتشــار ســه نوبت آگهى در روزنامه و 
عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض با ارائه وصيت نامه ســرى با حســب 
گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 7439 
ســرانجام در تاريخ 94/9/17 وقت فوق العاده شعبه اول شوراى حل اختالف 
زواره به تصدى امضاء كننده زير تشــكيل و پس از مالحظــه پرونده گواهى 
مى نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به اشخاص ياد شده در باال بوده و وارث 

ديگرى ندارد و دارايى آن را پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه 
تعلق مى گيرد. م الف:835 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف زواره 

حصر وراثت
9/506 خانم مريم توفيقى زواره به شناسنامه شماره 193 به استناد شهادتنامه 
و گواهى فوت و رونوشت ورثه در خواست به شماره 293/94 تقديم اين دادگاه 
نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان عباس توفيقى زواره بشناسنامه 
شــماره 6 در تاريخ 94/9/1 در اقامتگاه دائمى خود در گذشــته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- مريم توفيقى زواره فرزند عباس شــماره شناسنامه 
193 (نســبت فرزند) 2- طاهره توفيقى زواره فرزند جواد شماره شناسنامه 
89 (نسبت همسر) 3- بتول طباطبايى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 4067 
(نسبت مادر). پس از تشريفات قانونى و انتشار ســه نوبت آگهى در روزنامه 
و عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض با ارائه وصيت نامه ســرى با حسب 
گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 7463 
سرانجام در تاريخ 94/9/17 وقت فوق العاده شعبه اول شوراى حل اختالف به 
تصدى امضاء كننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده گواهى مى نمايد كه 
ورثه درگذشته منحصر به اشخاص ياد شده در باال بوده و وارث ديگرى ندارد 
و دارايى آن را پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد. 

م الف:836 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف زواره 
فقدان سند مالكيت 

9/508 ســيد جالل صميمى به اســتناد يك برگ استشــهاد محلى كه هويت و 
امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى شده كه ســند مالكيت ششدانگ خانه 
پالك شماره 6501 فرعى از يك اصلى گرمسير اردستان واقع در بخش 17 ثبت 
اصفهان در صفحه 1 دفتر 158 امالك به نام ســيدجالل صميمى ثبت و صادر 
گرديده بر اثر جابجايى مفقود گرديده و معامالت متعددى انجام نشــده چون 
درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى آيين 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى 
لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا با مدارك مثبت تسليم 
نمايد در صورت انقضاء مــدت مذكور و عدم وصــول واخواهى و يا وصول 
واخواهى بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور سند مالكيت المثنى 
طبق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف:832 عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و 

امالك اردستان
ابالغ 

9410100351008605 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /581
9209980351000820 شــماره بايگانى شــعبه:920883 پيــرو آگهى هاى 
منتشــره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه شــركت سهامى خاص شاهين 
بان كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مــى گردد چون وفق دادنامه شــماره 
9309970351001483 صادره از شعبه 10 حقوقى اصفهان در پرونده شماره 
920883 محكوم به پرداخت مبلغ ســيصد و هجده ميليــون ريال بابت اصل 
خواسته مبلغ شش ميليون و هفتصد و شــصت و هفت هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و اوراق آن به مبلغ هشت ميليون و هشتصد و سى و دو هزار ريال بابت 
حق الوكاله وكيل در مرحله نخستين دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ92/7/11 لغايت اجراى حكم براساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق محكوم له رسول خدابخشى و پرداخت 
مبلغ 16/679/950 ريال بابت نيم عشر دولتى شده ايد ظرف ده روز از انتشار 
اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام نماييد در غير اينصورت 
دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام 
خواهد نمود.م الف:26776 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

معاون وزير راه و شهرسازى:
دو طرح حوزه حمل و نقل جاده اى در 

نايين افتتاح شد

فرماندار نطنز خبر داد:

راه اندازى سرويس عمومى اتوبوس 
نطنز به اصفهان

ــازى از افتتاح دو طرح در حوزه حمل و نقل جاده اى در  معاون وزير راه و شهرس
شهرستان نايين خبر داد.

ــداري و حمل و نقل  ــازمان راه ــر راه و رييس س ــاورزيان، معاون وزي داوود كش
جاده اي در آيين افتتاح اين طرح ها در نايين اظهار داشت: طرح سيستم توزيع در 
حين حركت WIM براى اولين بار در كشور به صورت پايلوت در استان اصفهان 
و شهرستان نايين به اجرا در آمده است و در حال حاضر نيز مقدمات اجراى آن در 

16 استان در دست آماده سازى است.
ــط شركت ــت ميليارد ريال توس وى ادامه داد: اين طرح با هزينه اى حدود هش
ــده كه قيمت تمام شده آن حدود  ــش ماه ساخته ش  توزين الكتريك در طى ش

نصف مشابه خارجى است.
معاون وزير راه و شهرسازى به ديگر طرح افتتاح شده در نايين اشاره كرد و گفت: 
همچنين مجتمع خدماتى رفاهى و تيرپارك نايين در زمينى به مساحت حدود
ــتوران،  ــوخت، رس ــامل جايگاه س ــع زيربنا ش ــزار مترمرب ــار با دو ه  يك هكت

غرفه هاى تجارى، سرويس بهداشتى و نمازخانه  نيز افتتاح شد.
كشاورزيان گفت: اين مجتمع در كيلومتر 2جاده نايين يزد با هزينه اى افزون بر 

27ميليارد ريال به بهره بردارى رسيد.

فرماندار نطنز گفت: پس از مدت ها انتظار باالخره سرويس اتوبوس نطنز به اصفهان  
و بالعكس در نطنز راه اندازى شد.

ــتان، نبود وسيله  ــتان نطنز در تردد به مركز اس ــكالت مردم شهرس يكى از مش
نقليه عمومى اتوبوس بود كه مردم را دچار مشكل نموده بود.

ديرزمانى تمامى اتوبوس هاى كاشان كه به اصفهان مى رفتند با عبور از شهر نطنز 
ــافران را جابه جا مى كردند ولى مدت مديدى بود كه ورود اتوبوس ها به نطنز  مس
ــانـ  نطنز  ــته و از اتوبان كاش متوقف و رانندگان تمايلى براى عبور از نطنز نداش

اصفهان عبور مى كردند.
شهر نطنز با وجود 2 واحد دانشگاهى بزرگ و دانشجويانى از اصفهان و شهرهاى 
اطراف در اين شهر مدتى داراى مشكل رفت  و آمد بود كه باالخره با تشكيل شوراى 

هماهنگى ترافيك شهرستان مشكل حل شد.
ــتان نطنز در اين رابطه گفت: مجموعه مديريت  يوسف حسنى؛ فرماندار شهرس
شهرستان از ماه ها پيش به دنبال حل مشكل مسافران از نطنز به اصفهان و  بالعكس 
بود و جلسات متعددى با اداره كل حمل ونقل و پايانه هاى استان اصفهان در اين 

رابطه برگزار شده بود.
ــوراى هماهنگى ترافيك در روزهاى گذشته خبر داد  ــه ش وى به برگزارى جلس
ــل و پايانه هاى ــده اداره كل حمل ونق ــه كه با حضور نماين و افزود: در اين جلس
ــهر، تعدادى از  ــاى ادارات، روساى شوراهاى ش  استان اصفهان، تعدادى از روس
مسووالن ادارات و نمايندگان شركت هاى مسافربرى تشكيل و بر لزوم تسريع در 

حل مشكل تردد مسافران در محور نطنز اصفهان و بالعكس تأكيد شد.

ــجويى و فرهنگى دانشگاه آزاد  معاون آموزشى، دانش
اسالمى دولت آباد از تشييع و تدفين دو شهيد گمنام در 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد خبر داد.
ــبت مناس ــه  ب ــه  ك ــرى  خب ــت  نشس در  ــرى  باق ــد  محم
تشييع و تدفين شهداى گمنام در دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد
ــهدا در  ــه جايگاه واالى ش ــاره ب ــد در جمع خبرنگاران با اش برگزار ش
ــجويان  ــر برخى از دانش ــرد: در حال حاض ــجويان، اظهار ك بين دانش
ــتند و از اين رو  ــر هس ــا مفقود االث ــهيد و ي ــد ش ــگاه فرزن ــن دانش اي
مقام شهدا و به ويژه شهداى گمنام در بين دانشجويان از ارزش وااليى 

 برخوردار است.
وى امنيت و آرامش كنونى كشور را مديون رشادت هاى شهداى 8 سال 
دفاع مقدس دانست و افزود: از اين رو بايد توجه داشته باشيم كه انتقال 
ــوم انقالب امرى ضرورى است و بايد مورد  ــهدا به نسل دوم و س پيام ش

توجه عموم مردم و به ويژه جامعه دانشگاهى باشد.
معاون آموزشى، دانشجويى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى دولت آباد 
ــگاه ها مى تواند بهترين  ــهدا در دانش ــاره به اينكه خاكسپارى ش با اش
ــد، ادامه داد: از اين رو اين طرح از 5 سال  ــگاهيان باش تذكر براى دانش
ــگاه آغاز  ــور به عنوان اولين دانش ــگاه هاى آزاد كش ــته در دانش گذش

شده است.
وى با اشاره به تشييع و تدفين دو شهيد گمنام در دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد دولت آباد با توجه به پيگيرى هاى صورت گرفته از سوى مسووالن 
ــتان، فرماندارى، امام جمعه و همچنين رييس دانشگاه هاى ــپاه اس س
ــاس مقرر شده است كه ــتان اصفهان افزود: بر اين اس آزاد اسالمى اس
پيكر مطهر دو شهيد گمنام همزمان با شهادت امام حسن عسگرى در 

اين دانشگاه تشييع و تدفين شود.
ــده از انجام  ــاس نتايج اعالم ش ــهيد بر اس باقرى اضافه كرد: اين دو ش
ــاله بوده كه يكى در عمليات كربالى 4 و در  آزمايشات DNA، 19 س
ــرحانى به شهادت  ام الرصاص و ديگرى در عمليات محرم در منطقه ش

رسيده اند.
وى همچنين از تشكيل چهار كميته امنيت و انتظامات، اجرايى، فنى و 
عمرانى و مالى و پشتيبانى براى برگزارى خاكسپارى شهداى گمنام در 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد خبر داد و افزود: برگزارى مسابقه 
عكاسى، فيلمبردارى و دل نوشته و برپايى نمايشگاه از اين آثار از اقدامات 

در دستور كار براى اين روز است.
معاون آموزشى، دانشجويى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى دولت آباد 
در ادامه از برگزارى مراسم وداع با شهدا با حضور عموم مردم شهرستان 
دولت آباد در مسجد امام على (ع) دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد 

خبر داد.

معاون فرماندار شهرستان مباركه:

هدف خيرين مسكن ساز، تامين مسكن قشر آسيب پذير جامعه است

زاينده 
رود



بيشتر بدانيم اخبار
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اصوال دهانشويه ها را زمانى براى بيمار تجويز مى كنيم كه جراحى در 
دهان داشته باشد و يا كارى در دهان بيمار انجام شده باشد.

عزت اهللا خامسى متخصص دندان پزشك با اشاره به استفاده صحيح 
ــويه ها براى بيماران گفت: اصوال دهان شويه ها را زمانى به  از دهان ش
مريض مى دهيم كه جراحى در دهان داشته باشد و يا كارى در دهان 
ــود مثل  ــيم كه در دهان بيمار زخمى ايجاد ش بيمار انجام داده باش
تراشيدن دندان و ترشحات در دهان و يا به علت بوى دهان، دهانشويه 

را به بيمار مى دهيم.
وى ادامه داد: به طور كلى شخصى كه هيچ گونه ناراحتى نداشته باشد 
مسواك بزند و نخ دندان را مرتب استفاده كند دهان شويه نمى دهيم و 
علتش اين است كه باكترى هاى زيادى در محيط دهان است و نسبت 
به موادى كه در دهان شويه ها هستند مقاوم مى شوند و موضوع ديگر 
تركيبات دهان شويه ها است كه تركيبات دهان شويه ها از فرمول هاى 
ــده اند و مهم ترين آنها كلروسيدين و ويكتورين  مختلفى تشكيل ش

است.
ــاره به دهان شويه هايى كه الكل دارند، تصريح  خامسى در ادامه با اش
ــتند كه الكل دارند و براى دهان مضرند  ــويه هايى هس كرد: دهان ش
ــود و در كل از  ــتفاده ش ــويه هاى فاقد الكل اس و حتما بايد از دهانش
دهان شويه هاى معمولى نبايد بيشتر از يك هفته تا دو هفته استفاده 

كرد.
اين دندان پزشك اظهار داشت: دهان شويه ها بعد از جراحى  معموال بايد 
يك هفته استفاده شود و در مورد بوى دهان معموال بايد علت را پيدا 
ــود، به بوى دهان به زبان انگليسى  كرد و تنها به دهان شويه اكتفا نش
(Haly touze) مى گويند اين Haly touzeها هستند كه فرد را 
ــتفاده كند و يك ماه و نهايتا 6 ماه  مجبور مى كند تا از دهان شويه اس

مصرف مى كنند.
ــى دارد و بايد اين  ــان كرد: بوى دهان علت هاى مختلف وى خاطرنش
ــد به هر حال توصيه نمى شود كه از دهان شويه  علت ها گوارشى باش

به طور مرتب استفاده كنند.

ــبت به مضرات  ــازمان غذا و دارو، نس ــگاه هاى مرجع س مدير كل آزمايش
استفاده از جوهر قند در پخت نان هشدار داد.

دكتر حسين رستگار با بيان اينكه در برخى نانوايى ها با هدف مشترى پسند 
كردن نان و اينكه آن را سفيدتر، نرم تر و به اصطالح ورآمده تر عرضه نمايند 
از جوهر قند يا بالنكت در پخت نان استفاده مى كنند، تاكيد كرد: استفاده 

از اين ماده براى سالمت افراد به شدت مضر است.
وى اظهار داشت: جوهر قند پس از ورود به بدن مى تواند موجبات تخريب 

پرزها و آنتى اكسيدان دستگاه گوارشى را فراهم آورد.
رستگار افزود: در صورت مصرف اين ماده، مصرف كننده دچار سوءها ضمه 
و زخم هاى گوارش مى شود، عالوه بر آن در كنار عوامل ديگر امكان ابتال به 

سرطان دستگاه گوارش نيز افزايش مى يابد.
وى با اشاره به توسعه كارخانه هاى توليد نان هاى صنعتى به عنوان مراكز 
تحت نظارت سازمان غذا و دارو كه داراى صالحيت هاى ضابطه مند هستند، 
ــور و سنجش ميزان  ــتاى طرح بررسى نانوايى هاى كش اعالم كرد: در راس
ــت با اختيارات  ــده اس جوهر قند آنها، تصميمات نظارتى جدى تر اخذ ش
ــرى بر آنها  ــت مى آوريم بتوانيم نظارت هاى دقيق ت ــترى كه به دس بيش

داشته باشيم.
رستگار با تاكيد بر اينكه همكاران ما در معاونت هاى بهداشتى با گواهى هاى 
سالمت كه براى نانواها صادر مى كنند و نيز اقداماتى كه اصناف مرتبط در 
ــبى برداشته شده است،  زمينه هاى نظارتى انجام مى دهند گام هاى مناس
خاطر نشان كرد: از آنجا كه نانوايى هاى سنتى از تعدد و حجم بااليى حتى 

در نقاط دور افتاده برخوردارند نياز به نظارت ها به مراتب بيشتر است.

مديرعامل شركت پخش سها هالل، اظهارداشت: جمعيت هالل احمر 
در دو سال گذشته هيچ گونه واردات واكسن آنفلوانزا نداشته است.

دكتر حسين صانعى فر، تاكيد كرد: سازمان تداركات پزشكى جمعيت 
ــته هيچ گونه واردات واكسن آنفلوانزا به  هالل احمر در دو سال گذش

كشور نداشته است.
ــكى جمعيت  ــداركات پزش ــازمان ت ــه قرار بود س ــا بيان اينك وى ب
ــن آنفلوانزا از سازمان غذا و دارو مجوز  هالل احمر براى واردات واكس
ــازمان تداركارت  ــرانجام نرسيد و س بگيرد، گفت: اين موضوع به س
ــن آنفلوانزا نداشته  ــال هاى 93 و 94، واردات واكس ــكى در س پزش

است.
ــت، امداد و  ــرى بهداش ــيه همايش سراس ــت، در حاش وزير بهداش
ــلح، به خبرنگاران گفت عده اى به دنبال فروش  درمان نيروهاى مس

واكسن هايى هستند كه در انبارهاى شان خاك مى خورد.

روش استفاده از دهانشويه سرطان در انتظار افرادى كه 
نان جوهر  قندى مى خورند

هالل احمر 2 سال است واكسن 
آنفلوانزا وارد نمى كند

ــت. بدون شك چغندر  فصل وفور چغندر فرا رسيده اس
ــب يلدا مى اندازد. اما تا آن  شما را نيز ياد لبوى قرمز ش
ــبزى  ــم تان به اين س زمان صبر نكنيد. همين كه چش
ــرده و به منزل ببريد.  پرخاصيت افتاد آن را خريدارى ك
به خصوص اگر اهل ورزش هستيد و از مشكالت كبدى 

رنج مى بريد.
خواص چغندر يا لبوى قرمز

چغندر بيش از يك سبزى ساده است. چغندر با آن رنگ 
زيبايش سرشار از آنتى اكسيدان ها و ويتامين هايى است 
كه براى بدن الزم و ضرورى هستند. چغندر؛ اين سبزى 
پرخاصيت سرشار از فيبر وپروتئين، انرژى زا و درمانگر 
بوده و براى ارتقاى سالمت بدن و بهبود برخى از مشكالت 
مانند مشكالت كبدى مؤثر است. در اين مطلب شما را با 
تأثير مثبت چغندر در سالمت كبد بيشتر آشنا مى كنيم.

چغندر، هميار كبد
ــت. بدون شك چغندر  فصل وفور چغندر فرا رسيده اس
ــب يلدا مى اندازد. اما تا آن  شما را نيز ياد لبوى قرمز ش
ــبزى  ــم تان به اين س زمان صبر نكنيد. همين كه چش
ــرده و به منزل ببريد.  پرخاصيت افتاد آن را خريدارى ك
به خصوص اگر اهل ورزش هستيد و از مشكالت كبدى 
رنج مى بريد. اين سبزى عالوه بر اينكه براى ورزشكاران 
ــت تأثير زيادى در حل مشكالت كبدى  بسيار مفيد اس
دارد. متأسفانه اين روزهابه دليل سبك زندگى نادرست و 
بى تحركى و غيره كبد همه ى ما در معرض آسيب است. 
ــت كه بيش از پيش به فكر سالمت اين  بنابراين الزم اس

اندام پرتالش باشيم.
چغنـدر، گنجينـه اى طبيعـى سرشـار از آنتـى 

اكسيدان
چغندر سرشار از بتاكاروتن، كاراتنوئيدها و فالوونوئيدها 
ــيدان هايى قوى محسوب  ــت كه همگى آنتى اكس اس
ــوه هاى رنگى  ــبزيجات و مي ــوند. به طور كلى س مى ش
ــند.  ــيدان ها را دارا مى باش ــترين ميزان آنتى اكس بيش
ــات مغذى براى  ــاوى اين تركيب هر ماده ى غذايى ح

ــوده و به خصوص  ــه و تميزى كبد مؤثر ب تصفي
ــد چرب رنج مى برند  براى افرادى كه از كب

مفيد است. نتايج يك پژوهش 

 New England بالينى كه در سال 2012 در مجله ى
ــت  ــيده اس ــاپ رس ــه چ Journal of Medicine ب
ــيدان ها باعث كاهش  نشان مى دهد مصرف آنتى اكس
ــمگير ميزان چربى كبد و التهاب آن مى شود. اين  چش
بهبودى ويژه مربوط به وجود نوعى از آنتى اكسيدان ها 
ــت كه قدرت زيادى داشته و براى  به نام «بتاالئين» اس
پيشگيرى از پيرى بسيار مؤثر است. براى جذب هر چه 
بيشتر اين آنتى اكسيدان ها حتما به چغندر اعتماد كنيد 

چون سرشار از اين تركيبات مغذى است.
چغندر، ايده آل براى فعال كردن سـوخت و سـاز 

بدن و دفع چربى ها
ــه وزن دارند و  ــرادى كه دغدغه ى اضاف چغندر براى اف
ــتند نيز مفيد  ــى مطمئن براى الغرى هس به دنبال راه
ــيركننده  ــاده ى غذايى انرژى زا، س ــت. چون يك م اس
ــما قبل  ــت. به عنوان مثال اگر ش ــار از فيبر اس و سرش
ــواد مغذى  ــدر ميل كنيد م ــوان آب چغن از غذا يك لي
ــيرى  ــذب مى كنيد كه باعث ايجاد س فوق العاده اى ج
ــما را از پرخورى و ريزه خوارى بين  ــوند و ش نيز مى ش
وعده هاى غذايى خالص مى كنند. چغندر به دليل دارا 
بودن فيبر فراوان به تصفيه و پاكسازى بدن كمك زيادى 
مى كند. اين سبزى پرخاصيت با تحريك عملكرد روده ها 
و پيشگيرى از يبوست از احتباس آب در بدن و همچنين 
تجمع توكسين ها جلوگيرى مى كند. چغندر با ممانعت 
از تجمع چربى ها در سلول هاى كبدى به كنترل عملكرد 
آن كمك زيادى مى كند. اگر مى خواهيد متابوليسم يا 

ــر كنيد نيز  ــان را فعال ت ــاز بدن ت ــوخت و س همان س
مى توانيد به اين سبزى اعتماد كنيد چون همزمان باعث 

بهبود عملكرد كبد و روده ها مى شود. 
ــتم لنفاوى  چغندر همچنين باعث بهبود عملكرد سيس
مى شود و به دفع توكسين ها از بدن كمك مى كند. بهتر 
است بدانيد كه كبد چرب يك بيمارى قابل برگشت است 
ــالم، كم چرب و سرشار از  به شرط اينكه رژيم غذايى س
ــى از ميوه و سبزيجات  مواد معدنى و ويتامين هاى ناش
ــيد. براى اين كار نيز چغندر بهترين گزينه  ــته باش داش

است.
چغندر، براى تصفيه ى خون و مراقبت از قلب

در دوران باستان از چغندر براى تصفيه ى خون و درمان 
و بهبود افرادى كه دوره ى نقاهت را سپرى مى كردند و 
آسيب پذير بودند استفاده مى شد. چغندر حاوى پتاسيم 
بوده و براى تنظيم فشار خون فوق العاده است. اين سبزى 
باعث كاهش كلسترول بد خون(LDL) مى شود. ميزان 
باالى فيبر،منيزيم، فسفر، اسيد فوليك و ويتامين هاى 
A،B و C اين سبزى را به يك گنجينه ى كم نظير تبديل 
كرده است. بنابراين توصيه مى شود براى تصفيه ى خون 
و برطرف كردن مواد سمى از مصرف چغندر غافل نشويد.

مصرف چغندر براى مراقبت بيشتر از كبد
بهترين شيوه براى بهره مندى از خواص چغندر در جهت 
درمان كبد و تصفيه خون مصرف خام آن است. بنابراين 
بهتر است كه چغندر را به صورت رنده شده، داخل ساالد 
ــده مصرف كنيد. مى توانيد  و يا به همراه هويج رنده ش
ــبزى  ــون و ليموترش نيز به اين س ــن زيت مقدارى روغ

اضافه كنيد.
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ــت با بيان اينكه 30 درصد كودكان گرفتار يبوست  معاون بهداشت وزارت بهداش
هستند، گفت: در درمان يبوست بايد به آموزش توجه ويژه اى داشته باشيم.

ــايع  ــره اورژانس و بيمارى هاى ش ــن كنگ ــيارى در يازدهمي ــى اكبر س دكتر عل
طب كودكان گفت: ابتدا بايد تشخيص يبوست صورت بگيرد كه با شرح حال از بيمار 
مى توان به آن رسيد يعنى بايد ابتدا علل تشخيص داده شود تا مداركى دال بر نرمال 

يا عدم نرمال بودن به دست بيايد.  
ــته باشد مدفوع  وى گفت: كودك بايد به طور روزانه مدفوع نرم و بدون دردى داش
ــه بار تا روزى سه بار  ــاله به باال و افراد بالغ هفته اى س نرمال يك دختر يا پسر 4 س

طبيعى است. 
ــت بايد به آموزش توجه ويژه اى داشته باشيم يعنى  سيارى افزود: در درمان يبوس
آموزش به بيمار جزء مراحل اصلى درمان است سپس به دارو درمانى و نيز جلوگيرى 

از ابتالى مجدد پرداخت.
ــت بر مى خورد يكى  وى ادامه داد: دو علت وجود دارد كه درمان بيمارى به شكس
اينكه پزشك دارو به اندازه كافى تجويز نمى كند و دوم خستگى مادر كودك است 

كه درمان را در نيمه راه رها مى كند . 
ــد بهتر است كه از مايعات  معاون وزير بهداشت تصريح كرد: اگر يبوست  حاد باش
استفاده شود ، از آب ميوه هايى مثل هلو، آلو، سيب و...، همچنين استفاده از شياف 
گليسيرين (يك عدد به صورت روزانه) در مواردى كه يبوست مزمن است و بيمار 
بى اختيارى مدفوع نيز دارد بايد در كنار دارو درمانى حتما آموزش هم صورت بگيرد. 
سيارى گفت: مدت درمان ممكن است از 6 ماه تا چند سال به طول بيانجامد اما بعد 
ــد بايد حتما آموزش هاى الزم جهت جلوگيرى مجدد  از اينكه يبوست بر طرف ش
ــود همچنين رژيم غذايى بيمار بايد اصالح شود يعنى مواد غذايى  به بيمار داده ش

غير قابل جذب استفاده نشود. 
مصرف فسفات سديم در كودكان زير دو سال ممنوع مى باشد. 

در مواردى كه نياز است كودك به بيمارستان منتقل شود در كنار مراقبت هاى الزم  
آموزش نيز به بيمار و همراه وى حتما داده مى شود. 

وى در پايان گفت: بايد به ياد داشته باشيم كه قطع دارو بايد به تدريج صورت بگيرد. 
ــود همچنين تاريخ  ــودك توضيح داده ش ــتور مصرف دارو نيز بايد به مادر ك دس
مراجعات بعدى حتما گوشزد شود 10 دقيقه بعد از صبحانه در كودكان بايد اجابت 
مزاج صورت بگيرد. و همچنين همكارى الزم بين مثلث بيمار،  پزشك و مادر كودك 

بايد انجام بگيرد تا روند درمان سريع تر انجام شود. 

معاون وزارت بهداشت:

30 درصد كودكان 
گرفتار يبوست هستند

خبر

ــكته در كشور هشدار  ــبت به كاهش سن س متخصصين قلب و عروق نس
مى دهند و معتقدند يكى از عوارض فست فود خورى، افزايش بيمارى هاى 

قلبى و عروقى است.
ــال هاى اخير، يكى از دغدغه ها و  شيوع بيمارى هاى قلبى و عروقى در س
نگرانى هاى برنامه ريزان حوزه سالمت كشور است. زيرا، بررسى ها نشان 
ــده اند،  مى دهد كه آمار جوانانى كه گرفتار بيمارى هاى قلبى و عروقى ش
ــكته قلبى نيز كاهش يافته و همين  رو به افزايش است. همچنين سن س
ــدارهاى متخصصين قلب و عروق نسبت به  مساله باعث شده تا موج هش
شيوع بيمارى هاى قلبى در نسل جوان كشور، افزايش يابد. اين در حالى 
است كه همه پزشكان و كارشناسان تغذيه، متفق القول بر اين عقيده اند كه 

فست فودخورى، يكى از علل بروز بيمارى هاى قلبى است.
دكتر محمدحسين ماندگار پدر پيوند قلب ايران، از سكته قلبى به عنوان 
ــداد عروق و  ــرگ و مير در ايران نام مى برد و مى گويد: انس دومين علت م
ــيوع پيدا كرده است. در حالى كه اين  كرونر در جوانان ايرانى به شدت ش

بيماري متعلق به سنين دهه هفتاد به بعد بوده است.
وى از استرس، فشارهاي عصبى، آلودگى هوا، مصرف نمك، فست فودها و 
چربي هاي اشباع شده به عنوان مهم ترين ريسك فاكتورها در بروز سكته 
ــيار مضر براي فشارخون و  نام مى برد و مى گويد: نمك يكي از عوامل بس
به دنبال آن بروز بيماري هاي قلبي است كه متاسفانه به وفور در نان هاى 
مصرفى كشور استفاده مي شود. همچنين مصرف چربي هاي اشباع شده 
ــا همگي از موارد  ــت فوده به جاي روغن هاي مايع و افزايش مصرف فس

زيان آور براي سالمتي است.
ــيگار و قليان در بين  ــاره به افزايش مصرف س اين جراح قلب و عروق با اش
نوجوانان و جوانان، نسبت به كاهش سن سكته هاي قلبي و تصلب شرايين 

ــك اين يك زنگ خطر براي جامعه  ــدار مى دهد و مى گويد: بدون ش هش
ــود چرا كه جوانان نيروهاي فعال و كاري كشور هستند و  محسوب مي ش
افزايش مرگ و مير در اين سن، يك زنگ خطر براى كشور است كه تمامى 

مردم و مسووالن بايد در اين باره بيش از قبل بكوشند.
ــنال كارديولوژى با اشاره  دكتر محمود هاشميان فوق تخصص اينترونش
ــران كاهش يافته  ــب و عروق در اي ــن ابتال به بيمارى هاى قل به اينكه س
ــت، مى گويد: 30 تا 35 درصد مرگ و مير افراد در دنيا و ايران ناشى از  اس

بيمارى هاى قلبى است.
ــدت موثر  ــوه زندگى در بروز بيمارى هاى قلبى به ش وى با بيان اينكه نح
ــزايى در بروز بيمارى هاى  ــت كه كم تحركى نقش به س است، معتقد اس

قلبى دارد. 
ــاره مى كند و  ــت فودها اش ــوارض مصرف فس ــميان همچنين به ع هاش
ــت فود بى اندازه چرب و مضر هستند. زيرا، غذاى  مى افزايد: غذاهاى فس
ناسالم و بى تحركى و چاقى دست به دست هم مى دهند و به بيمارى هاى 
قلبى و عروقى منجر مى شوند كه در حال حاضر  افزايش چشمگيرى پيدا 

كرده است.
ــن ابتال به بيمارى هاى قلبى در  اين متخصص قلب و عروق اظهاركرد: س
ــاى قلبى و عروقى  ــور ما كاهش يافته زيرا به طور معمول بيمارى ه كش
ــد اما  ــال به باال در خانم ها ديده مى ش ــالگى در مردان و 60 س در 40 س

در حال حاضر بسيار پايين تر از اين سنين نيز ديده مى شود.

دكتر ايرج فيروزى رييس انجمن اينترونشنال كارديولوژى ايران، معتقد 
است كه براى پيشگيرى از شيوع بيمارى هاى قلبى و عروقى و سكته هاى 

قلبى و مغزى بايد تمام مردم به فكر سالمت شان باشند.
ــوع تغذيه، كم تحركى و  ــكته، مى گويد: به دليل ن وى درباره علت بروز س
ــود.  ــابه به تدريج پالك هايى در عروق قلب يا مغز ايجاد مى ش موارد مش
حال زمانى كه  شكافى روى پالك بر آمده ايجاد شود، پوشش طبيعى كنار 
ــكيل مى دهند و امكان  رفته و پالكت ها مى چسبند و توده پالكت را تش
ــده و رگ را ببندد. در نتيجه عضله اى كه از  دارد لخته هم به آن اضافه ش
ــلولى و  ــده و مرگ س اين رگ خون دريافت مى كرده دچار كم خونى ش

سكته قلبى رخ مى دهد.

ــناخته مى شود، خونى است كه  خون بند ناف كه به عنوان خون جفتى ش
در جنين در حال تكوين داخل رحم جريان دارد. پس از تولد نوزاد، خون 
باقيمانده در بند ناف و جفت كه غنى از سلول هاى بنيادى است، دور ريخته 

مى شود. 
ــور با هماهنگى مراكز تحقيقاتى قرار است در آينده براى  بانك خون كش
ــلول هاى خون بند ناف  ــى پى از س اطفال مبتالبه فلج مغزى و بيماران س

استفاده كند.
ــيار پرتوان و ناميرا  ــلول هاى بنيادى كه از بند ناف گرفته مى شود، بس س
ــوند،  ــاى پى درپى دچار پيرى نمى ش ــتند. همچنين در اثر تكثيره هس
به طورى كه با تزريق يا جايگزينى آنها در مناطقى از بدن كه به صورت جدى 

آسيب ديده اند مى توانيم به بهبودى كامل دست يابيم.
هر فرد، تعداد سلول هاى خون بند ناف متفاوتى دارد كه در زايمان طبيعى، 

حجم خون بند ناف بيشتر از زايمان سزارين است. 
همچنين با توجه به سن مادر و زايمان اول، تعداد سلول هاى خون بند ناف 

افزايش مى يابد. 
هم اكنون هر خانواده اى برحسب تمايلش با پرداخت هزينه اى، خون بند 
ــا در صورت نياز براى  ــود را در بانك خون نگهدارى مى كند ت ناف نوزاد خ

ــك عمومى خون بند ناف  ــتفاده كند.ايجاد بان عمل پيوند بتواند از آن اس
به منظور اهدا براى افرادى كه نياز به عمل پيوند دارند از ديگر برنامه هاى 

بانك خون است. 
ــون  بند ناف درمان  ــوزادان مبتالبه فلج مغزى با خ در آينده اى نزديك، ن

مى شوند. 
ــتفاده از خون بند ناف براى عمل پيوند در صورتى امكان پذير است كه  اس
ــانى  ــد ناف با هم خصوصيات ژنتيكى يكس فرد گيرنده و دهنده خون بن

داشته باشند. 
ــتفاده از خون بند ناف نوزاد براى والدين تا 50 درصد شانس موفقيت  اس
دارد و اين در حالى است كه براى خواهر و برادر اين موفقيت به 25 درصد 

مى رسد. 
ــورهاى اروپايى از خون بند ناف براى بيمارانى كه مبتالبه اختالل  در كش

عصبى و فلج مغزى هستند نيز استفاده مى شود. 
با توجه به اينكه سيستم ايمنى كودكان تكامل نيافته و هنوز اين سيستم، 
ــلول هاى بنيادى خون بند ناف  بدن را به خوبى نمى شناسد، استفاده از س
ــتخوان براى انجام عمل پيوند، از  ــلول هاى بنيادى مغز و اس نسبت به س

عارضه كمتر و شانس بيشترى برخوردار است.

نگهدارى سلول هاى بنيادى بند ناف به دو صورت ممكن است:
يكى بانك خصوصى خون بند ناف كه سلول هاى بنيادى بند ناف هر نوزاد 

را با دريافت مبلغى از والدين، براى آينده كودك آنها نگهدارى مى كند.
ــلول هاى بنيادى، براى استفاده  ديگرى بانك عمومى خون بند ناف كه س
همگانى در آن نگهدارى مى شود و معموال دولت ها يا سازمان هاى پزشكى 
به صورت غيرانتفاعى آن را به وجود مى آورند. اين بانك ها از خون بند ناف 

اهدايى استفاده مى كنند.
براى پيوند به چه ميزان، خون بند ناف نياز است؟

براى انجام هر عمل پيوند به طور متوسط به ازاى هر كيلوگرم وزن بدن به 
20 تا 30 ميليون سلول خون بند ناف نياز داريم. 

ــاف نگهدارى كنيم براى  ــلول خون بند ن به طور مثال اگر 400 ميليون س
فردى كه داراى وزن 20 كيلوگرم است امكان پيوند وجود دارد و اگر يك 
ميليارد سلول ذخيره كنيم، حداكثر براى يك فرد با وزن 30 تا 40 كيلوگرم 

عمل پيوند امكان پذير است.
بر اساس استانداردهاى جهانى يك خون بند ناف را مى توان تا 20 سال در 
بانك خون نگهدارى كرد، اين در حالى است كه امكان نگهدارى خون بند 
ــال هم امكان پذير است. درصورتى كه بتوانيم عالوه بر  ناف در 30 تا 35 س
ذخيره سازى، كار نگهدارى از سلول هاى خون بند ناف را در استان ها ايجاد 
ــترى انجام خواهد گرفت. ذخيره سازى  ــرعت بيش كنيم، عمل پيوند با س

خون بند ناف در كمتر از 24 ساعت بايد انجام شود.

از خون بند ناف چه مى دانيد؟

دريچه

با لبوى قرمز، كبد و خون را تصفيه كنيد و الغر شويد!

چغنـدر، گنجينـه اى طبيعـى سرشـار از آنتـى 
اكسيدان

چغندر سرشار از بتاكاروتن، كاراتنوئيدها و فالوونوئيدها 
ــيدان هايى قوى محسوب  ــت كه همگى آنتى اكس اس
ــوه هاى رنگى  ــبزيجات و مي ــوند. به طور كلى س مى ش
ــند.  ــيدان ها را دارا مى باش ــترين ميزان آنتى اكس بيش
ــات مغذى براى  ــاوى اين تركيب هر ماده ى غذايى ح

ــوده و به خصوص  ــه و تميزى كبد مؤثر ب تصفي
ــد چرب رنج مى برند  براى افرادى كه از كب

مفيد است. نتايج يك پژوهش 

اضافه كنيد.

سكته قلبى به سراغ جوانان آمده است؛ 
خطرات فست فود خورى



دريچه

در كتاب «يكصدو پنجاه صحابى ساختگى» اثر عالمه سيد مرتضى عسكرى 
آمده است،  اميرالمومنين على(ع) پس از پايان فتنه جمل، عفو عمومى اعالم 
ــه را نيز با احترام به مدينه برگرداند و فرمود: «عايشه همچنان  كرد و عايش
مثل گذشته جايگاه خود را دارد و حساب اعمالش با خداست.» و آن گونه كه 
در كشف الغمه آمده است، عايشه درباره ماجراى جنگ جمل گفته است: 
ــوهرش و خدا رحمت كند على را،  ماجرايى بود ميان يك زن و خاندان ش

او بر حق بود.
ــنت از جمله، ابن كثير، ابن سعد، ذهبى  ــان اهل س بسيارى از تاريخ  نويس
ومسعودى از عايشه نقل كرده  اند كه تا آخر عمر از جريان جنگ جمل اظهار 
پشيمانى كرده است. و در جريان جنگ نهروان گفته است: خدا (امام) على 
را رحمت كند، او لحظه اى از حق جدا نشد و آنچه ميان من و او رفت، مثل 

ماجرايى بود كه ميان زنان و خانواده شوهرشان مى  رود.
ــالم، بيعت كردند،  بنابراين گزارش، پس از آنكه مردم با امام على عليه الس
عملكرد او در تقسيم بيت المال و عزل و نصب فرمانداران، خشم عده اى را 
ــالم بيعت كرده بودند، آرزوى  برانگيخت. طلحه و زبير كه با على عليه الس
فرماندارى بصره و كوفه را در سر داشتند، ولى على عليه السالم با درخواست 
آنان موافقت نكرد. آنها نيز به بهانه زيارت خانه خدا، مدينه را به سوى مكه 

ترك كردند.
ــن امتيازات ويژه  ــه در دوران عثمان، به گرفت ــى اميه ك از طرف ديگر، بن
ــان از بيت  ــت ش ــالم دس ــرده بودند، در حكومت امام على عليه الس خو ك
ــده بود. براى همين پس از غارت مقدار زيادى از بيت المال  المال كوتاه ش
ــول خدا  ــر رس ــه، همس ــرد آمدند و همراه با طلحه و زبير عايش در مكه گ
صلى اهللا عليه و آله و سلم، را دوره كردند. آن گاه با استفاده از بيت المالى كه 

غارت كرده بودند، سپاهى تشكيل دادند و بصره را تصرف كردند.
ــپار بصره شد و در نبردى كه  امام على عليه السالم براى سركوب آنها رهس
ميان دو سپاه در گرفت، امام عليه السالم پيروز شد. گروهى از سران ناكثين 
(از جمله طلحه و زبير) كشته شدند، برخى نيز به اسارت در آمدند كه امام، 
آنان را بخشيد. در اين نبرد عايشه سوار بر شتر بود، سپاه ناكثين گرد شتر 
ــت. از اين رو اين جنگ به  او جمع بودند و اين شتر حكم پرچم آنها را داش
جنگ جمل (شتر نر) شهرت يافت. جنگ جمل در يكى از محله هاى بصره 
ــيد: روز يكشنبه، هجدهم  به نام حزيبه رخ داد و بيش از يك روز طول نكش

جمادى االول سال 36 هجرى قمرى.

رفتار حضرت على (ع) 
با فرمانده جنگ جمل

عضويت ايران 
در شوراي اقتصادي سازمان ملل 

ارتحال عالم فرزانه 
آيت  اهللا محمدرضا مروج طبسي 

حمله موشكي رژيم بعثي عراق به شهر 
قهرمان  پرور دزفول 

ــى:  ــوك (به انگليس ــوراى اكوس ــادى معروف به ش ــوراى اجتماعى و اقتص ش
ــازمان ملل متحد يكى از پنج اركان اصلى سازمان ملل متحد  ECOSOC) س
ــووليت توجه  ــور به آن اختصاص دارد. اين شورا مس ــت كه فصل دهم منش اس
ــه 14 آژانس تخصصى  ــيدگى به امور اجتماعى، اقتصادى و امور مربوط ب و رس
ــوك در چرچ هاوس، لندن در  ــازمان ملل را به عهده دارد. اولين جلسه اكوس س
ــال تعدادى جلسه سازمانى  ــد. از آن پس شورا هر س 23 ژانويه 1946 برگزار ش
ــك ماهه در  ــت محتوايى ي ــتور كار و يك نشس ــزى و تهيه دس جهت برنامه ري
ــتور كار خود قرار داده است. هم چنين  ــائل، در دس ماه ژوئيه جهت بررسى مس
ــتى با حضور وزراى اقتصادى كشورهاى  شورا از سال 1998 در ماه آوريل نشس
عضو بانك جهانى و صندوق بين المللى پول برگزار مى نمايد. تعداد اعضاى شورا 
ــت كه از بين 5 منطقه جغرافيايى سازمان ملل براى يك  هم اكنون 54 عضو اس
ــط مجمع عمومى انتخاب مى شوند. جمهورى اسالمى ايران  دوره سه ساله توس
ــوراى اجتماعى و اقتصادى  در حال حاضر وضعيت ناظر را در اين شورا دارد. ش
ــائل اقتصادى و اجتماعى بين المللى و  به عنوان مركزى براى گفتگو در باره مس
ــنهادى به اعضا و مجموعه سازمان ملل متحد  ــت هاى پيش فرموله كردن سياس
عمل مى كند. وظايف اصلى اين شورا شامل توسعه سطح استانداردهاى زندگى، 
ــتى و اجتماعى؛ ارائه راه حل ها  ــرفت اقتصادى، بهداش اشتغال براى همه، پيش
براى مسائل اقتصاد بين الملل و مشكالت بهداشتى و اجتماعى؛ سهولت بخشى 
ــر و  ــرفت در احترام به حقوق بش ــى؛ و پيش به همكارى هاى فرهنگى و آموزش

آزادى هاى اساسى مى باشد.

آيت اهللا شيخ محمدرضا مروج طبسي در سال 1285ش در مشهد مقدس 
به دنيا آمد. وي سطوح اوليه را در مشهد گذراند و سپس راهي قم گرديد. 
آيت اهللا طبسي در قم از محضر آيات عظام: سيدمحمدتقي خوانساري، 
ــزدي و محمدعلي  ــاني، ميرزا علي اكبر حكيم ي ــيد علي يثربي كاش س
ــتفاده برد و به مدت هفت سال نيز در درس خارج آيت اهللا  شاه آبادي اس
ــت. آيت اهللا مروج طبسي  ــيخ عبدالكريم حائري يزدي شركت جس ش
سپس راهي نجف اشرف شد و در حلقه درس حضرات آيات محمد جواد 
ــن اصفهاني، آقاضياءالدين عراقي و ميرزاي ناييني  بالغي، سيدابوالحس
ــان همچنين از اعضاي رييسه مجلس استفتاء آيت اهللا  شركت كرد. ايش
سيدابوالحسن اصفهاني بود. وي در طي سال هاي حضور در نجف اشرف، 
ــت تا اينكه در سال 1352 ش  ــالمي اشتغال داش به وظايف ديني و اس
به سبب فشارهاي دولت عراق به همراه ده ها هزار نفر ايراني مقيم عراق، 
از آن كشور رانده شد و در قم ساكن گرديد و به تدريس و تاليف پرداخت. 
از اين عالم رباني و مجتهد بزرگ كه مراتب اجتهاد و مقامات علمي وي 
مورد گواهي و تصديق علماي بزرگ قم و نجف اشرف بود آثار متعددي 

بر جاي مانده است. 
ــوار در 28 آذر 1363ش برابر با 25  ــدرس بزرگ ــرانجام اين فقيه و م س
ــود و در يكي از  ــم رحلت نم ــالگي در ق ــع االول 1405ق در 78 س ربي
ــپرده  ــزرگ حرم حضرت معصومه(س)، به خاك س حجره هاي صحن ب

شد.

ــگ و رويارويي با  ــي در جبهه هاي جن ــراق، با هر بار ناكام رژيم خونخوار ع
رزمندگان جان بركف اسالم، براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسالمي 
ــود و در همان حال،  ــران اقدام مي نم ــكوني اي ايران، به بمباران مناطق مس
ــيانه، در روز  ــرد. در ادامه اين حمالت وحش خود را صلح طلب عنوان مي ك
ــهر دزفول هدف يورش بي رحمانه رژيم بعث  بيست و هشتم آذر 1361، ش
ــهر  ــكي رژيم بعث عراق به ش ــت. در جريان اين حمله موش عراق قرار گرف
قهرمان پرور دزفول، 60 غيرنظامي شهيد و 287 نفر زخمي شدند. اگرچه قبل 
از اين جنايت نيز، هواپيماهاي عراقي بارها شهرهاي ايران را بمباران كرده و 
ساكنان غيرنظامي آنها را به خاك و خون كشيده بودند، اما حمله به دزفول، 
اولين حمله گسترده عراق به مناطق مسكوني به وسيله موشك هاي زمين 

به زمين مي باشد.

ــفي در سال 1286ش  ــلمين محمدتقي فلس ــالم و المس حجت االس
(1326ق) در خانواده اي عالم به دنيا آمد. وي پس از فراگيري ادبيات 
و سطوح، به آموختن فلسفه و معقول از استاداني همچون ميرزا طاهر 
ــيدمحمد كاظم عصار و ميرزا مهدي  تنكابني، ميرزا محمود قمي، س

آشتياني پرداخت و بنيه علمي خود را استوار ساخت. 
ــالگي اولين  ــظ و خطابه روي آورد و در پانزده س وي پس از آن به وع
ــياري از مردم برپا كرد كه  جلسه منبرش را در محضر پدر و گروه بس
تشويق همگان را برانگيخت. از آن پس، نام فلسفي بر سرزبان ها افتاد و 

در نوزده سالگي براي منبر به مجلس شوراي ملي دعوت شد. 
ــوع المنبر و  ــاد، ممن ــجد گوهرش ــتار مس وي پس از اعتراض به كش
ــال و با كوشش آيت اهللا كاشاني،  خلع لباس شد تا اينكه پس از سه س
ــفي در منبر و خطبه،  منبرش رسما آزاد گرديد.  حجت االسالم فلس
ــخنوري به  روش نويني را پايه گذاري كرد و تحول عميقي در فن س
ــث و مطالعه پيگيِر كتاب هاي  وجود آورد. او با تتبع در اخبار و احادي
ــي، اخالق و تعليم و تربيت و به كارگيري  ــي، جامعه شناس روانشناس
تجربيات و ابتكارات خويش، به يكي از مشهورترين خطيبان پايتخت 
ــر را برعهده گرفت.  ــران، اداره منب ــد و در مجالس مهم ته مبدل ش
اين روحاني مبارز، در طول ده ها سال، بارها در منبرهاي پرشور خود، 
رژيم پهلوي را مورد انتقاد قرار داده و در زمان هاي گوناگون به تبعيت 
از علما به ويژه حضرت امام خميني(ره)، به مخالفت با رژيم برخاست. 

ــا ممنوع المنبر  ــد و باره ــت ش وي در اين دوران، چندين بار بازداش
ــيار مهمي، به ياوه گويي هاي  ــال 1350، در مجلس بس گرديد. در س
ــخ داد و آشكارا نام امام  دو نفر از سناتورها عليه امام خميني(ره) پاس

را برفراز منبر تكرار نمود و از مقام شامخ ايشان تجليل به عمل آورد. 
ــالمي  ــروزي انقالب اس ــان پي ــه تا زم ــد ك ــخنراني باعث ش اين س
ممنوع المنبر شود ولي اين وضعيت باعث عقب نشيني وي از مواضعش 
ــفي، هماره با فرقه بهائيت و  نگرديد. عالوه بر اين، حجت االسالم فلس
كمونيسم و حزب توده مبارزه مي كرد و در اين راه، ترسي به خود راه 

نمي داد. 
ــالمي و پس ازهفت سال ممنوعيت منبر  او پس از پيروزي انقالب اس
ــه و هزاران نفر  ــام به ايران، در حضور معظٌم ل و اندكي پس از ورود ام
ــد امام قرار گرفت.  ــخنراني كرد و بار ديگر مورد تاييد و تفق ديگر، س
با پيروزي انقالب اسالمي، حجت االسالم فلسفي به رغم كهولت سن، 
تا پايان عمر خود به فعاليت هاي مختلف و منبرهاي روشنگر خويش 
ــه در 27 آذر 1377 ش برابر با  ــود تا اين ك ادامه داد و لحظه اي نياس
ــالگي دار فاني را وداع گفت و در حرم  28 شعبان 1419 ق در 91 س
ــد. عمده آثار وي با نام  حضرت عبدالعظيم در ري به خاك سپرده ش
ــار يافته كه كودك از نظر وراثت و تربيت، جوان  ــفي انتش گفتار فلس
ــال و جوان از نظر افكار و تمايالت و  از نظر عقل و احساسات و بزرگس

الحديث در 5 جلد از آن جمله اند.
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ــگر و كارشناس تاريخ  محمدحسين رجبى دوانى، پژوهش
ــات ما درباره   ــالم در گفتارى، علل محدود بودن اطالع اس
شخصيت و سيره  آن حضرت را بررسى مى كند: اما عوامل 
ــت هم داده اند و باعث شده اند كه  ــت به دس مختلفى دس
اطالعات ما درباره  ائمه  اطهار و به ويژه سه تن از اين بزرگواران 
ــادى و امام  ــد؛ يعنى امام جواد، امام ه ــيار محدود باش بس
عسكرى عليهم السالم. در واقع ما نسبت به اين دوره  زمانى 

دچار فقدان اطالعات كافى هستيم.
عمر امـام جـواد، امام هـادى و امام عسـكرى 

عليهم السالم كمتر از ديگر امامان بود
ــات تاريخى درباره   مهم ترين داليل اين محدوديت اطالع
زندگانى اين سه امام و به ويژه امام هادى عليه السالم از اين 
قرار است: نخست: عمر كم اين بزرگواران. مدت عمر ايشان 
در قياس با ديگر ائمه عليهم السالم كمتر بود و همين مسأله 
در محدود بودن اطالعات ما از اين بزرگواران مؤثر بوده است. 
اين موضوع در مورد امام جواد و امام عسكرى عليهم ا السالم 
نيز صدق مى كند. امام جواد عليه السالم را در سن بيست وپنج 
سالگى به شهادت  رساندند و امام عسكرى عليه السالم را در 

سن بيست وهشت سالگى.
محصور بودن امامـان جواد، هادى و عسـكرى 
عليهم السالم دليل محدويت اطالعات تاريخى است

ــن امامان ما  ــت. اي ــان اس ــل دوم، محصور بودن ايش عام
ــور طبيعى  ــديد بودند و به ط ــت كنترل ش در حصر و تح
ــرار كنند.  ــاط برق ــان ارتب ــا ايش ــتند ب ــردم نمى توانس م
ــان مورد ثبت و ضبط قرار  در نتيجه مطالبى هم كه از ايش
ــام هادى  ــت. حتى وكالى ام ــدك و محدود اس  گرفته، ان

ــانى كه رابط آن بزرگوار با مردم بودند،  ــالم و كس عليه الس
ــتفروش و دوره گرد  در قالب چهره هاى ناشناس مانند دس
ــيار به خانه ى حضرت مى آمدند و سؤاالت  و با احتياط بس
ــف ــب تكلي ــرت كس ــيدند و از آن حض ــود را مى پرس خ

مى كردند. حتى با وجود «زراقى» كه حاجب و وزير خليفه 
و از شيعيان نفوذى به دستگاه خالفت بود، باز هم ارتباط با 
امام هادى عليه السالم به راحتى صورت نمى گرفت. تا آن جا 
كه نقل شده يكى از ياران امام براى اين كه از حال امام خبر 
بگيرد، نزد حاجب  آمد، اما نمى دانست كه حاجب شيعه است. 
صبر  كرد تا اطراف حاجب خلوت شود. حاجب كه منظور او را 
فهميد و به او گفت: آمده اى تا از مواليت خبر بگيرى؟ او پاسخ 
 داد كه موالى من خليفه است. حاجب  گفت: ساكت باش. من 
هم عقيده ى تو را دارم و اين امام بزرگوار امام من و تو است. 
آن صحابى امام گفت: من خوشحال شدم وقتى ديدم حاجب 
ــت. بعد صبر  كردند تا فرصت مناسبى فراهم  هم شيعه اس
شود. سپس حاجب او را همراه پسربچه اى نزد امام  فرستاد. 
وقتى امام عليه السالم به سؤاالت او پاسخ  دادند، به او  گفتند 
كه به سرعت از آن جا بيرون برو، زيرا بودنت در آن جا برايت 
ــالم حتى  خطر دارد. بنابراين ارتباط با امام هادى عليه الس
با وجود شيعيان نفوذى در دستگاه خلفاى عباسى به سختى 
ــت.  ــيارى همراه بوده اس صورت مى گرفت و با خطرات بس
ــده كه اطالعات تاريخى چندانى از  همين مسأله باعث ش

ايشان ثبت و ضبط نشده باشد.
تاريخ اسالم را عمدتا افراد غير شيعه نوشتند

ــت كه تواريخ را عمدتا افراد غير شيعه  ــوم اين اس عامل س
نوشته اند و اساسا زمانه، زمانه  شيعيان نبود. حكومت عباسى 

با قدرت و قوت بر امور نظارت مى كرد و بسيارى از مورخان 
ــت به قلم ببرند كه چيزى  تنها به شرطى مى توانستند دس
ــتگاه خالفت مى خواهد. بنابراين يا بايد  ــند كه دس بنويس
باب ميل آنها مى نوشتند يا اينكه چيزى نمى نوشتند و مثال 
ــاله اى صرف  نظر مى كردند. هر مسأله اى كه دستگاه  از مس
خالفت خوشش نمى آمد و از جمله هرگونه تبليغ دشمنان 
دستگاه و ترويج آيين آنان نبايد ثبت و ضبط مى شد. بنابراين 
اگر هم كسى مى خواسته مطالبى را از اهل بيت عليهم السالم 
ــالم ثبت  ــن موقع از امام هادى عليه الس و به خصوص در اي
ــت از اين كار منصرف  ــتگاه خالف و ضبط كند، از ترس دس

مى شد.
مورخان به مسائل سياسى عرصه سياست توجه 

داشتند
ــتر مورخان به مسائل  ــت كه بيش عامل چهارم هم آن اس
ــتند.  ــالم توجه داش ــت عالم اس ــى و عرصه  سياس سياس
ــت  ــر برك ــى پ ــا از زندگان ــات م ــترين اطالع ــال بيش مث
امام رضا عليه  السالم مربوط به آن مقطع كوتاه واليتعهدى 
ــت. چون واليتعهدى يك مساله ى سياسى بوده  ايشان اس
ــده، مورد توجه قرار  و به دستگاه خالفت هم مرتبط مى ش
مى گرفته و راجع به آن قلم فرسايى مى شده است. اما ما در 
مورد بقيه  عمر مبارك امام در دوران امامت ايشان اطالعات 
چندانى نداريم و به ندرت مطالبى در اين دوره در تاريخ وجود 
دارد. بنابراين با توجه به آن  كه امامان ما و از جمله امام هادى 
عليه السالم در عرصه ى خالفت و حكومت حضور نداشتند، 
ــان به صورت  ــان هم از طرف مورخ مطالب مربوط به ايش

مفصل مورد ثبت و ضبط قرار نگرفته است.

در چنين روزى

داستان تاريخى داستان تاريخى

ــفر حج همراه  ــالى در س ــه معروف مدينه  ،س ــن انس،فقي مالك ب
امام صادق عليه السالم بود.

به ميقات رسيدند و هنگام پوشيدن لباس احرام و تلبيه گفتن-يعنى 
ذكر معروف لبيك اللهم لبيك-رسيد.

ديگران طبق معمول اين ذكر را به زبان آوردند و گفتند.
ــام منقلب  ــد،ديد حال ام ــام صادق ش ــس متوجه ام مالك بن ان

است. 
مالك ديد همين كه امام مى خواهد اين ذكر را بر زبان آورد،هيجانى 
ــت مى دهد و صدا در گلويش مى شكند و عنان كنترل  به امام دس

اعصاب خويش را از دست مى دهد. 
حال امام صادق به گونه اى دگرگون مى شد كه گويى مى خواست 

بى اختيار از مركب به زمين بيفتد.
مالك جلو آمد.

 گفت:
«يا بن رسول اهللا!چاره اى نيست،هر طور هست اين ذكر را بگوييد.»

 امام فرمود:
 «اى پسر ابى عامر!چگونه جسارت بورزم و به خود جرات بدهم كه 

لبيك بگويم؟ 
ــه آنچه  ــو مرا ب ــه خدايا ت ــت ك ــاى اين اس ــن به معن لبيك گفت
ــواره آماده  ــم و هم ــت مى كن ــرعت اجاب ــا كمال س مى خوانى ب

به خدمتم.
با چه اطمينانى با خداى خود اين طور گستاخى كنم و خود را بنده 

آماده به خدمت معرفى كنم؟ 
اگر در جوابم گفته شود:

«ال لبيك »آن وقت چكار كنم؟»

لحظات آخر زندگى امام صادق عليه السالم بود.
ــك ها روى هم افتاده  امام دقايق آخر عمر خود را طى مى كرد. پل

بود.
ــت و فرمود:«همين االن  ــك ها را از روى هم برداش  ناگهان امام پل

جميع افراد خويشاوندان مرا حاضر كنيد. »
مطلب عجيبى بود.

در اين وقت امام چون دستورى داده بود، همه جمع شدند.
ــان و نزديكان امام باقى نماند كه آنجا حاضر نشده  كسى از خويش

باشد.
ــاس مى خواهد چه  همه منتظر و آماده كه امام در اين لحظه حس

بكند و چه بگويد.
ــب قرار داده  ــر ديد،جمعيت را مخاط امام همين كه همه را حاض
ــبك مى  ــانى كه نماز را س ــفاعت ما هرگز نصيب كس فرمود: « ش

شمارند نخواهد شد.»

به دستور منصور صندوق بيت المال را باز كرده بودند و به هر كس 
از آن چيزى مى دادند.

ــهمى از بيت المال  شقرانى يكى از كسانى بود كه براى دريافت س
آمده بود ولى چون كسى او را نمى شناخت وسيله اى پيدا نمى كرد 

تا سهمى براى خود بگيرد.
شقرانى را به اعتبار اينكه يكى از اجدادش برده بوده و رسول خدا او 
را آزاد كرده بود و قهرا شقرانى هم آزادى را از او به ارث مى برد«مولى 
رسول اهللا »مى گفتند يعنى آزاد شده رسول خدا،و اين به نوبه خود 
افتخار و انتسابى براى شقرانى محسوب مى شد و از اين نظر خود را 

وابسته به خاندان رسالت مى دانست.
ــنا و وسيله اى بود تا   در اين بين كه چشم هاى شقرانى نگران آش
سهمى براى خودش از بيت المال بگيرد،امام صادق عليه السالم را 

ديد،رفت جلو و حاجت خويش را گفت.
ــقرانى گرفته و با خود  امام رفت و طولى نكشيد كه سهمى براى ش
ــقرانى داد،با لحنى مالطفت آميز  آورد. همين كه آن را به دست ش

اين جمله را به وى گفت:
ــت،ولى از تو به واسطه انتسابى  ــى خوب اس «كار خوب از هر كس
ــته به خاندان رسالت مى دانند خوب تر و  كه با ما دارى و تو را وابس

زيباتر است.
ــاب  ــو به خاطر همين انتس ــت،ولى از ت ــد از هر كس بد اس و كار ب

زشت تر و قبيح تر است.»
ــقرانى با  ــت. ش ــود و گذش ــه را فرم ــن جمل ــادق ( ع )اي امام ص
ــرابخوارى  ــر او يعنى ش ــت كه امام از س ــنيدن اين جمله دانس ش
ــت او شرابخوار است  ــت،و از اينكه امام با اينكه مى دانس او آگاه اس
ــه عيبش نمود،  ــت او را متوج ــرد و در ضمن محب ــه او محبت ك ب
ــود را مالمت  ــت و خ ــار گش ــش وجدان خويش شرمس خيلى پي

كرد .

لبيك

نماز

منع شرابخواره

علل محدود بودن اطالعات تاريخى درباره امام هادى(ع)

حجت االسالم و المسلمين «محمدتقي فلسفي»



خبر 

رییس مرکز پژوهش های اسالمی شورای شهر اصفهان در خصوص 
روز حمل و نقل عمومی عنوان کرد: رش��د اتومبیل در کشور رشدی 
همگون و متوازن نبوده و نیست و افزایش خودروهای شخصی یکی از 

خیانت های بزرگ در حق شهر است.
سید احمد عاملی گفت: ورود اتومبیل از سال 1310 در کشور شروع 
شد وهمچنان در شهر، کش��ور و دنیا رو به فزونی است اما متاسفانه 
زیرساخت ها و فرهنگ، متناسب با افزایش حجم خودرو پیش نرفته 
است. وی افزود: یکی از راهکارهایی که برای حل بحران حمل ونقل 
وجود دارد تغییر فرهنگ استفاده از خودرو و جایگزینی وسایل حمل 

ونقل عمومی به جای خودروهای شخصی و خطوط ریلی است.
عاملی با اش��اره به اینکه طبق نظر کارشناس��ان روزانه حدود 754 
 خودرو در ش��هر اصفهان ش��ماره گذاری و وارد ش��بکه حمل ونقل 
می ش��ود، گفت: اکن��ون حدود 44 میلی��ون خودرو در کل کش��ور 
 وجود دارد که روزانه مشغول تبدیل اکس��یژن به دی اکسید کربن و 
آالینده های دیگر هس��تند و این موضوع کش��ور را مجبور می کند 
هزینه هایی در زمینه بهداشت، سالمت، ساخت بیمارستان ها، درمان 

بیماریی های مختلف از جمله سرطان پرداخت کند.
وی افزود: از دیگر اشتباهاتی که نظام و دولت در خصوص حمل ونقل 
با آن روبه رو هستند حمایت از توسعه خودروهای داخلی است؛ چرا 
که با وجود کیفیت پایین این خودروها تولید اتومبیل باید در کشور 

تعطیل شود و یا اینکه به فکر ارتقای کیفی آن باشند.
رییس مرکز پژوهش های اس��المی ش��ورای ش��هر اصفهان با اشاره 
 به معض��الت کش��ور در خصوص حم��ل و نقل تصریح ک��رد: بخش

 عمده ای از آالینده های کشور و کالنشهر اصفهان متعلق به سوختن 
ناقص سوخت اتومبیل ها است.

عاملی با طرح این سوال که شهرداری تا چه زمان می تواند خیابان و 
پارکینگ ایجاد کند و معابر و خیابان ه��ا را تعریض کند، اظهار کرد: 
اکثر تولیدات م��ا برند بین المللی دارد اما متاس��فانه در زمینه تولید 
خودرو این گونه نیس��ت. وی عنوان کرد: توس��عه شبکه حمل ونقل 
عمومی، ایج��اد پیاده راه ها و توس��عه اس��تفاده از دوچرخه به جای 
موتورسیکلت که عالوه بر تلفات باال منجر به آلودگی هوا می شود باید 

با جدیت دنبال شود.

رییس مرکز پژوهش های اسالمی شورای اصفهان:

رشد خودرو در کشور متوازن نیست

 باوجودی که ب��ازار خریدوف��روش مس��کن و زمین به 
 گفته کارشناسان و مس��ووالن مربوطه حالت سینوسی 
دارد و هر دو س��ال یک بار حالت رک��ود می گیرد اما این 
بار برای نخس��تین بار ای��ن رکود در اصفهان سه س��اله 

شده است.
خریدوفروش مسکن و زمین در حالی به کمای سه ساله 
رفته اس��ت که همچنان مردم بیش��تر به دلیل نداشتن 
قدرت خرید و نه به امید کاهش قیمت ها، دست از خرید 

کشیده اند.
رییس اتحادیه مش��اوران امالک اصفهان با اظهار اینکه 
ساخت منازل با متراژ کمتر از 50 متر متناسب باقدرت 
خرید مردم می تواند راهکار مناسب و حتی راه میانبری 
برای خانه دار کردن مردم به شمار رود، افزود: الزم است 
که به سمت ساخت خانه های 30 تا 40 متری در اصفهان 
 برویم. همان طور ک��ه در تهران منازل ب��ا متراژ کمتر از

 30 متری نیز وجود دارد.
 رس��ول جهانگیری اظهار داش��ت: عدم وجود رقابت در

 بازار مسکن س��بب شده که ش��اهد س��اخت منازل با 
متراژهای ک��م و با طراحی ه��ا و مهندس��ی های عالی، 

نیستیم.
وی بیان داش��ت: بخش��ی از جامعه را زوج ه��ای جوانی 
تش��کیل می دهند که می توانند برای آغاز زندگی خود 
از منازل با متراژهای کم اس��تفاده کنن��د و حتی برای 
زوج هایی که یک فرزند دارند نیز این منازل قابل استفاده 

است.
دست رد مردم اصفهان به خانه های کوچک

در کش��ورهای اروپایی و پیش��رفته به دنب��ال افزایش 
جمعیت و متغیر بودن قدرت خرید مردم شاهد طراحی 
منازل با متراژ کم و با طراحی های کاربردی در فضا خانه 
هستیم. طراحی هایی که در عین زیباسازی منزل بهترین 
فضا را ب��رای صاحب خانه فراهم می کند که متأس��فانه 
رعایت این اصول در معم��اری، از دید طراحان اصفهانی 

پنهان مانده است.
رییس انجمن انبوه سازان مس��کن که عدم قدرت خرید 
مردم و نداشتن انگیزه برای س��رمایه گذاری را دو علت 
اساسی رکود خریدوفروش مس��کن و زمین در اصفهان 
دانست، گفت: ساخت مس��کن با متراژ پائین تر از 70 تا 
75 متر برای نیاز اصفهان جوابگو نیس��ت و چون مردم 
اصفهان زیر بار چنین خانه هایی نمی روند به همین دلیل 
معماران و انبوه سازان مسکن میلی برای ساخت چنین 

خانه هایی ندارند.
احمد توال با اشاره به اینکه خانه های با متراژ کمتر از 70 
متر در اصفهان بسیار کم وجود دارد، بیان داشت: با توجه 
به اینکه مردم اصفهان با هر نوع تمکن مالی، برای خرید 
خانه با متراژ باالی 70 تا ۸0 مت��ر تمایل دارند، بنابراین 
هیچ گاه انبوه سازان به سمت س��اخت چنین خانه هایی 

نمی روند.

س�ال ۹۵ بیش�ترین تقاضای مس�کن را خواهیم 
داشت

رییس انجمن انبوه سازان استان اصفهان در ادامه افزود: 
بااین وجود، اقدام به ساخت خانه هایی کردیم که مجهز 
به یخچال، ماشین ظرف شویی و ماشین لباسشویی بود 
اما از یک سو هم مردم کمتر زیر بار خرید چنین منازلی 
می رفتند و هم اینکه پس از خرید، فروش مجدد این نوع 
مسکن از سوی صاحب خانه ها با مشکالتی ازجمله فروش 

مجزای وسایل به خریدار مواجه شد.
توال با اش��اره به اینک��ه پایین تری��ن نرخ ه��ر مترمربع 
آپارتمان در اصفهان یک و نیم میلیون و حداکثر قیمت 
نیز تا سقف حدود 14 میلیون تومان است، اظهار داشت: 
قیمت زمین نیز با نرخ های مشابه آپارتمان خریدوفروش 
می ش��ود و می توان گفت حداکثر نرخ زمین در اصفهان 

تا 17 میلیون تومان به ازای هر مترمربع هم وجود دارد.
ساالنه ساخت نزدیک به ۹00 هزار واحد مسکونی را در 
برنامه داشتیم که به دلیل رکود سنگین در خریدوفروش 

مسکن، تولید و ساخت خانه به نصف کاهش یافته است

وی با اظهار اینک��ه ما پیش بینی می کنیم در س��ال ۹5 
بیش��ترین تقاضا را برای خرید خانه داشته باشیم و اگر 
ما نتوانیم به این تعداد تقاضا پاس��خ دهیم در سال ۹۶ با 
بحران مواجه می شویم، اعالم کرد: احتمال می دهیم اگر 
به هر دلیل مردم ما به سمت خرید خانه نرفتند در سال 

۹5 متقاضیان خرید خانه زیاد خواهند شد.
مردم منتظر کاهش قیمت ها نباشند

رسول جهانگیری نیز در خصوص وضعیت بازار مسکن با 
اشاره به اینکه در حال حاضر سومین سال است که شاهد 
رکود سنگین در بازار خریدوفروش مسکن هستیم، ادامه 
داد: متأسفانه با این تفکر اشتباه که امکان کاهش قیمت 
خانه وجود دارد، بازار خریدوفروش خانه راکد مانده و این 

در حالی است که قرار نیست قیمت خانه کاهش یابد.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان در پاس��خ به اینکه 
آیا فکر نمی کنید که ساخت وس��ازهای بیش ازحد خانه 
طی سال های اخیر سبب ش��ده که عرضه بیش از تقاضا 
باشد و رکود در بازار مس��کن حاکم شود، گفت: با توجه 
به جمعیت جوانی ک��ه داریم، تقاضای خانه بس��یار باال 

است و بر این اساس ساخت خانه بیش ازحد نیست بلکه 
برعکس ما س��االنه س��اخت نزدیک به ۹00 هزار واحد 
مسکونی را در برنامه داش��تیم که به دلیل رکود سنگین 
در خریدوفروش مسکن، تولید و س��اخت خانه به نصف 

کاهش یافته است.
عضو کمیسیون عمران، شهرس��ازی و معماری شورای 
 اس��المی ش��هر اصفهان افزود: ساخت مس��کن مهر نیز

هیچ کمکی به کالنشهر اصفهان نکرد چراکه عدم دقت 
در مکان یابی برای ساخت مسکن مهر سبب شده که در 

اصفهان استقبال چندانی از مسکن مهر نشود.
وام هایی که ُمسکن درد مسکن نشده است

وی با اظهار اینکه تنها رکود سنگین بر بازار خریدوفروش 
مسکن سبب شده که بازار رهن و اجاره اصفهان از تنش 
خارج شود، گفت: بسیاری از انبوه سازان مسکن که موفق 
نشدند خانه های ساخته شده خود را به فروش برسانند در 
بازار رهن و اجاره وارد شده اند که با این اقدام از افزایش 

تصاعدی رهن و اجاره کاسته شد.
با توجه به اینکه بازار خریدوفروش مسکن برای سومین 
سال در حالت رکود و کما به س��ر می برد و همین سبب 
شده که ساخت وساز مس��کن هم راکد شود اما متولیان 
فروش مس��کن دست روی دست گذاش��ته اند و باوجود 
نیاز مردم، حاضر نیس��تند به دنب��ال راهکارهایی برای 
فروش خانه هایی ش��وند که سال هاس��ت غبار روی آن 

نشسته است.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان در مورد بسته های 
حمایتی دولت در این زمینه اعتقادی به گره گش��ا بودن 
این راهکار ن��دارد و می گوید: دیگر وام ه��ای ۶0 تا 70 
میلیون تومان��ی نمی تواند دردی از م��ردم دوا کند بلکه 
باید س��قف وام های حمایت��ی به بی��ش از 150 تا ۲00 

میلیون برسد.
در همین ارتباط رییس انجمن انبوه س��ازان مسکن نیز 
با اذعان اینکه با روی کار آم��دن دولت یازدهم هیچ وام 
حمایتی مسکن پرداخت نش��ده و همه تصمیمات تنها 
در حد حرف بوده اس��ت، اظهار داش��ت: فروش مسکن 
به صورت اقساطی نیز طرحی است که از سوی انبوه سازان 
پیشنهادشده و بانک مسکن آن را پذیرفته و قرار است در 
صورت اجرایی شدن دوس��وم از قیمت مسکن به صورت 
نقدی و یک سوم در قالب اقساطی از طریق بانک مسکن 

و در قالب وام 1۸ درصدی پرداخت شود. 
عضو کمیسیون عمران، شهرس��ازی و معماری شورای 
اسالمی شهر اصفهان در خصوص مسکن اقساطی گفت: 
این طرحی است که تنها به طورکلی مطرح شده و هیچ یک 

از جزئیات آن مشخص نیست.
رکود ش��دید مس��کن در اصفهان موجب ش��ده دست 
بسیاری از افرادی که نیاز به مسکن دارند به خصوص قشر 
جوان از خانه خالی بماند و همه چشم انتظار وضعیت بازار 

پس از برداشتن تحریم ها هستند.

ش��هردار اصفهان اظهار کرد:برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی در شهر 
اصفهان در حال برگزاری است.

 مهدی جمالی نژاد گفت: برنامه های متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی با قوت 
در ش��هر اصفهان در حال برگزاری اس��ت و امیدواریم این برنامه ها مستمر بوده و 

ادامه یابد.
وی در ادامه با اشاره به پیوستن اصفهان به شبکه خالق جهانی افزود:طی دو ماهه 

گذشته، اصفهان توانسته است دو عنوان جهانی را کسب کند به طوری که در ابتدا 
این کالنش��هر به عنوان پایتخت صنایع دس��تی جهان معرفی و سپس توانست به 

شبکه خالق جهانی ملحق شود.
ش��هردار اصفه��ان ضم��ن تش��کر از فعالیت ه��ای س��ازمان می��راث فرهنگی و 
جهاددانش��گاهی برای تهیه فرم های مربوطه جهت ارس��ال به یونس��کو تصریح 
کرد:مرحوم ادیب با وجود بیماری سرطان در تهیه و جمع آوری اطالعات مربوط به 

صنایع دستی اصفهان بسیار همکاری کردند.
برگزاری جشنواره شهرپژوهشی در دی ماه

جمالی نژاد در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به هفته پژوهش خاطرنشان کرد: 
یازدهمین نمایش��گاه هفته پژوهش برگزار گردید و در این نمایشگاه ۲00 عنوان 

پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه های مختلف شهرداری معرفی شد.
وی با اشاره به نشست ش��هرداری با نماینده تشکل های دانش��جویی اظهار کرد: 
نشست با تشکل های دانشجویی تنها به هفته پژوهش ختم نمی شود و قرار است 

ارتباط دانشگاه و شهرداری تقویت گردد.
ش��هردار اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان ش��هر دانش محور است، گفت: بر این 
اساس قرار است جشنواره شهر پژوهشی از اول تا سوم دیماه در اصفهان برگزار شود.

جمالی نژاد افزود:در این جشنواره تفاهم نامه همکاری مابین شهرداری و دانشگاه 
در زمینه های مختلف منعقد می شود.

بهره برداری از 120 دوربین ترافیکی در سطح شهر 
وی در بخش دیگر س��خنان خود با اش��اره به ط��رح هر هفته چن��د افتتاح اظهار 
کرد:شنبه هفته آینده 1۲0 دوربین ترافیکی در س��طح شهر اصفهان با هزینه ای 

بالغ بر 105 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
 ش��هردار اصفهان ادامه داد:نظارت و کنترل هوش��مند ترافیک کمک ش��ایانی به 
روان س��ازی جریان ترافیک و برقراری انضباط ترافیکی در سطح معابر می کند از 

این رو نصب دوربین های ترافیکی در دست اجراست.
جمالی نژاد در ادامه این برنامه از ایمن س��ازی کوه صفه س��خن ب��ه میان آورد و 
گفت:متاسفانه گاهی خبرهای ناگواری از کوه صفه شنیده می شود که در این راستا 
به منظور تامین امنیت گردش��گران و کوهنوردان، ایمن سازی پارک کوهستانی 

صفه از سوی شهرداری منطقه 5 انجام شده است.
جوان سازی ناوگان اتوبوسرانی در دستور کار است

وی در بخش دیگر س��خنان خود ضم��ن تبریک روز حمل و نقل ب��ه همه ناوبران 
اتوبوسرانی گفت: به منظور سرویس دهی بیشتر به شهروندان 450 دستگاه اتوبوس 

سال آینده به ناوگان اتوبوسرانی اضافه می شود.
شهردار اصفهان افزود: نوسازی و جوان کردن ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور 

کار شهرداری قرار دارد.
پروژه های عمرانی طبق زمانبندی دقیق در حال اجراست

شهردار اصفهان با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی گفت: پروژه های عمرانی سطح 
شهر بر طبق زمانبندی دقیق در حال اجراست.

جمالی نژاد افزود: با توجه به شرایط اقتصادی خاص تکمیل پروژه های نیمه تمام 
با جدیت دنبال می ش��ود در عین حال نیز پروژه های ش��اخص عمرانی جدید نیز 

آغاز شده است.
 وی تصریح کرد: البته در کنار س��رعت پروژه کیفیت آن نیز بس��یار اهمیت دارد و

 نمی توان کیفیت را فدای سرعت کرد.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به کندی اجرای برخی پروژه های شهری خاطرنشان 
کرد: شهرداری در اجرای پروژه مشکل خاصی ندارد اما گاهی برخی پروژه ها نیاز 
به طی کردن فرآیندی خاص در دستگاه های دیگر دارد از این رو اجرای پروژه به 

تعویق می افتد.
حضور آتش نشانی اصفهان جزء سه تیم برتر آتش نشانی جهان

جمالی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور آتش نشانی اصفهان در سه تیم 
برتر آتش نشانی جهان گفت: آتش نش��انی اصفهان بسیار سرآمد است و این جای 
بسیار خوشحالی دارد که تیم آتش نشانی اصفهان از میان صدها هزار شهر در جهان 

در بین سه تیم برتر جهان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آتش نشانان س��خت کوش در طی دو ماه گذشته در ایام عزاداری 
حضور حداکثری داشته اند، افزود: آتش نشانان همیشه در جهاد با ناامنی ها هستند 

و نجات شهروندان برای آنها بسیار مهم است.
مناسب سازی شهر برای تردد معلوالن

ش��هردار اصفهان در بخش دیگر سخنان خود با اش��اره به وضعیت تردد معلوالن 
در ش��هر گفت: بارها اعالم کرده ام که ما معلوالن ش��هری نداریم بلکه ش��هرهای 
 معلول داریم چرا که  بسیاری از امکانات شهری ناکافی است و برای تردد معلوالن 

مناسب سازی نشده است.
جمالی نژاد افزود: چندسال پیش درصدد مناسب سازی اتوبوس های شهری بودیم 

اما به دلیل اضافه کردن تجهیزات خاص کار بسیار سخت و مشکلی بود.
 وی در پایان با اش��اره به اینکه تمام مجموعه شهرداری بسیج ش��دند تا اقدامات 
شهری با سرعت و با کیفیت باال در اختیار شهروندان قرار گیرد، تصریح کرد: اکنون 
تمامی پروژه های عمرانی در س��ه ش��یفت کاری و طبق برنامه زمانبندی در حال 

اجراست.

ویژه برنامه »یلدای همدلی« 
برگزار می شود

دولت سهم یارانه بلیت اتوبوس را 
پرداخت نکرده است

قیمت گز و شیرینی شب یلدا 
در اصفهان گران نمی شود

مجموع��ه فرهنگ��ی بانوان 
باغ نوش وی��ژه برنامه ای با 
عنوان »یل��دای  همدلی« را 

برگزار می کند.
این وی��ژه برنامه ب��ا هدف 
تحکی��م رواب��ط خانوادگی 
و  تقوی��ت و ترویج برگزاری 
محافل انس و دوستی بین 

افراد خانواده برگزار می ش��ود.  برگزاری نمایش��گاه دستاوردهای بانوان، 
سفره ویژه شب یلدا، موس��یقی، قصه گویی، مس��ابقه، عکس ویژه یلدا، 

رادیو باغ،  پذیرایی سنتی و ... از جمله بخش های این ویژه برنامه است. 
مجموعه باغ نوش سعی دارد به حرمت بلندترین شب سال، سفره ای برای 
پایداری دوستی ها به عشق و مهر بگس��تراند و ساعاتی  خاطره انگیزه را 

برای عموم خانواده ها فراهم سازد. 
ویژه برنامه »یلدای همدلی« از روز پنج شنبه ۲۶ تا 30 آذرماه از ساعت 
1۶ تا ۲1 ش��ب در محل مجموعه فرهنگی  بانوان باغ نوش واقع در خانه 
اصفهان، خیابان گلخانه، روب��ه روی پارک نوش برگزار می ش��ود که از 
عموم عالقمندان دعوت به عمل می آید تا در این ویژه برنامه حضور یابند. 

مدیرعامل شرکت اتوبوس��رانی اصفهان و حومه با اش��اره به اینکه بودجه 
اتوبوسرانی از سوی شهرداری، دولت و مردم تامین می شود، گفت: متاسفانه 

سهم دولتی در حوزه حمل و نقل پرداخت نشده است.
محمدعلی احمدی گفت: حمل ونقل جزء الینفک خانواده ها و مردم شده 

است و دیگر کسی نیست که از اتوبوس استفاده نکند.
وی با اش��اره به اینکه هزینه در حمل ونقل رکن مهمی اس��ت، عنوان کرد: 
برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان باید خوب هزینه کنیم که در اینجا 
اختصاص دادن بودجه مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی ضروری 

است.
مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه سرویس دهی به 
شهروندان با تمام قوا انجام می شود، تصریح کرد: براساس قانون یک سوم از 
هزینه بلیت اتوبوس ها توسط مردم، یک سوم آن توسط شهرداری و یک سوم 
دیگر نیز باید توسط دولت پرداخت شود که خوشبختانه شهرداری و مردم 

کمک زیادی در این زمینه کرده اند.
احمدی با اش��اره به اینکه در سال های اخیر س��هم دولت در راستای بلیت 
 اتوبوس های اصفهان پرداخت نش��ده اس��ت، اظهار کرد: انتظ��ار داریم با 
 پیگیری ه��ای الزم و تمهی��دات دولتی بودج��ه مورد نیاز جه��ت ارتقای

 سرویس دهی به شهروندان تامین گردد.

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان با اشاره به افزایش عرضه و تقاضای گز و شیرینی 
در ایام پایانی آذرماه به ویژه در شب یلدا گفت: قیمت گز و شیرینی در اصفهان تغییر 

نکرده و گران نمی شود.
مهدی رهگذر با بیان اینک��ه هیچ گونه افزایش قیمتی برای انواع گز و ش��یرینی در 
شب یلدا نداریم، اظهار داشت: قیمت ها هیچ تغییری نکرده و گز و شیرینی بر اساس 

قیمت های قبلی عرضه می شود.
وی با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت از سوی واحد های صنفی تخلف است، گفت: 
مردم می توانند در صورت مش��اهده تخلف با ش��ماره 1۲4 تماس گرفته و یا به اتاق 

اصناف و اتحادیه گز و شیرینی مراجعه کنند.
رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان با اشاره به افزایش عرضه و تقاضا گز و شیرینی 
 در ایام پایانی آذرماه به ویژه در ش��ب یلدا افزود: تالش می شود تا با ارائه محصوالت

 با کیفیت و نیز نظارت کافی محصوالت با سالمت کامل به دست مصرف کنندگان 
برسد.وی افزود: به همین دلیل گروه ها و نمایندگان نظارت کننده بر نحوه فروش و 
قیمت  گز و شیرینی از طرف اتحادیه و س��ایر ارگان های ذیربط بر بازار گز و شیرینی 

نظارت دارند تا با تخلف احتمالی صورت گرفته برخورد شود. 
رییس اتحادیه گز و ش��یرینی اصفهان با بیان اینکه اکنون 700 واحد صنفی دارای 
 مجوز در ای��ن اتحادیه فعالیت می کنن��د، تصریح کرد:  ح��دود ۲00 واحد به دنبال

 اخذ مجوز هستند که مراحل قانونی ارائه مجوز به این واحد ها در حال انجام است.
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شهردار اصفهان:

عرضه برنامه های فرهنگی، اجتماعی به شهر اصفهان

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان؛

تم رنگی اصفهان مشخص می شود

م�دیرعام���ل س���ازم�ان 
ش��هرداری  زیباس��ازی 
اصفهان عنوان کرد: در یک 
 بازه زمانی آب��ی فیروزه ای

تم ش��هر ب��وده ام��ا اکنون 
الزم اس��ت تم جدید شهر 

اصفهان مشخص شود.
مه��دی بقایی در نشس��ت 

بررسی و تحلیل رنگ ش��هر گفت: توجه به رنگ ها در ش��هر اصفهان بسیار 
اهمیت دارد، که در این راس��تا نظرات مختلفی در ش��هرداری در مورد رنگ 

وجود دارد.
وی افزود: در یک بازه زمانی آبی فیروزه ای تم شهر بوده و فضای شهر به سمت 
آبی فیروزه ای رفته است اما باید تاثیر رنگ در فضای شهر دیده شود و در همه 

جای شهرترکیبی از طیف رنگ های خاص داشته باشیم. 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به ضرورت برگزاری 
 این نوع نشس��ت های تخصصی تصریح کرد: در نشس��ت ه��ای تخصصی از

 نقطه نظرات صاحبنظران و کارشناسان استفاده می شود تا تم رنگی اصفهان 
مشخص شود.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان؛

خـانه نشینی بـازار مسکن اصفهـان
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سیری در دنیای ورزش

فوتبال آفریقا قدم به قدم به رویاهایش 
نزدیک می شود

در پی سنت ش��کنی صورت گرفته، چند سالی است شاهد 
موفقی��ت مربیان جوان در تیم های کوچک و شهرس��تانی 
هس��تیم، همچن��ان ک��ه ذوب آه��ن گل محم��دی به زعم 
بسیاری از کارشناسان یکی از مدعیان قهرمانی لیگ است 
 ک��ه تمام فاکتوره��ای یک تیم حرفه ای را دارد.مس��ابقات 
لیگ برتر فوتبال کشور به نیمه راه رسید و دو تیم اصفهانی 
در ش��رایط خاص و متفاوت از ه��م قرارگرفته اند.ذوب آهن 
به کمک یحی��ی گل محمدی و بازیکنان جوانش ش��رایط 
 خوب��ی در لیگ پیداکرده اس��ت .تیم خ��وب ذوب آهن که 
فوتب��ال زیبای��ی را به نمایش گذاش��ته اس��ت تحس��ین 
کارشناس��ان و فوتبال دوس��تان را برانگیخته اس��ت و در 
قامت یک مدعی تاکنون ظاهرشده است. در تیم ذوب آهن 
تلفیق خوبی از بازیکن��ان جوان و باتجربه ها صورت گرفته 
 اس��ت و چن��د بازیکن باتجرب��ه مثل مهدی رج��ب زاده و

 قاس��م حدادی فر ع��اوه بر عملکرد عالی ش��ان در زمین 
وظیف��ه هدای��ت و رهبری جوانان یحی��ی را در میدان نیز 
ب��ر عهده دارند.یحیی گل محمدی که از فصل گذش��ته در 
آرامش اصفهان و در یک باش��گاه حرفه ای توانس��ته است 
تیم خوبی را مهیا مس��ابقات کن��د در اصفهان مأمنی برای 
رش��د و تعالی خودش پیداکرده اس��ت. این عملکرد خوب 
گل محم��دی در ذوب آهن آه و حس��رت برخی از هواداران 
و مسوولین باشگاه پرسپولیس را نیز به همراه داشته است 
که چرا به این مربی جوان فرصت کار کردن در خانه اش را 
ندادند اما نکته ای که باید به آن دقت داش��ت این است که 
فضای آرام و جو مناسب اصفهان فرصت را برای خودنمایی 
این مرب��ی جوان فراهم کرد. به هرحال ش��رایط کار کردن 
در دو تیم پایتخت کمی متفاوت اس��ت و یک مربی جوان 
داخلی کار دشواری برای هدایت سرخابی های پایتخت دارد 
کما اینکه با نگاهی به گذش��ته می توان نام تعدادی از این 
مربی ها را مش��اهده کرد. فوتبال دوستان نیز باید بدانند که 

هر مربی توانایی هایش باید به اثبات برسد و از تجربه خوبی 
برخوردار باش��د تا بتواند در جو س��نگین تهران کار کند و 
 به همین دلیل اس��ت که گذش��تگان به خوب��ی می گفتند:

»نردبان پله پله!«
 خوش��بختانه چن��د س��الی باس��نت ش��کنی ک��ه صورت 
گرفته اس��ت ش��اهد موفقی��ت مربیان ج��وان در تیم های 
کوچک و شهرستانی هس��تیم که این یک اتفاق خوشایند 

در فوتبال کشورمان است.
عبداهلل ویسی که این روزها با استقال خوزستان دست به کار 
بزرگی زده است و در صدر جدول قرارگرفته است، نمونه ای 
 از ای��ن مربی��ان جوان اس��ت که ب��ه او می ت��وان موفقیت

علیرض��ا منصوریان در نفت تهران و یحیی گل محمدی در 
ذوب آهن را نیز اضافه کرد.

س��ن پایین مربی می تواند در برقراری ارتباط صمیمی بین 
مربی و بازیکنان تأثیر بس��یاری داشته باشد و انگیزه باالی 
 مربیان جوان برای اثبات توانایی های ش��ان می تواند عامل 

رو به رشد برای باشگاه ها و تیم های لیگ برتری باشد.
همچنین مربیان جوان عاقه بیش��تری به علم روز فوتبال 
دارند و معموال مربیان به روزی نش��ان داده اند و تا حدودی 
این طبیعی به نظر می رسد زیرا صندلی آنها نسبت به یک 
مرب��ی باتجربه متزلزل تر اس��ت و این عامل��ی برای تاش 

بیشتر مربیان جوان است.
  یحی��ی گل محم��دی ک��ه در تی��م ذوب آهن ب��ا حمایت 
س��عید آذری مدیرعام��ل ای��ن باش��گاه از فصل گذش��ته 
 تاکنون در کنار تیمش مانده، توانس��ته اس��ت با ایجاد یک 
رابط��ه صمیمی بی��ن بازیکن��ان آنه��ا را ب��رای موفقیت 
 تحری��ک کن��د و نتیج��ه آن موفقیت ذوب آه��ن تاکنون 

بوده است.
به زعم بس��یاری از کارشناس��ان ذوب آهن یکی از مدعیان 
قهرمانی لیگ است و تمامی فاکتورهای یک تیم حرفه ای را 

داراست اما نکته ای که مربیان این باشگاه باید به آن توجه 
ویژه داش��ته باشند حضور بازیکنان جوان در این تیم است 
که عاوه بر محس��ناتی که دارد ممکن اس��ت در لحظات 
پایانی لیگ با یک بی تجربگی زحمات شان را بر باد دهند.

اتفاقی که برای نفت تهران س��ال گذش��ته رخ داد و تیمی 
ک��ه در دو جام مدعی اول قهرمانی بود در پایان نتوانس��ت 

به عنوانی دس��ت پیدا کند ام��ا حضور بازیکنان 
باتجربه در تیم ذوب آهن می تواند این تیم را در 

برابر این حواشی مصون بدارد.
باش��گاه ذوب آهن ک��ه یک��ی از تیم های 

بازیکن س��از لی��گ برتر اس��ت، در این 
 فصل هم چند بازیکن جوان و آماده را 
رو ک��رده اس��ت ک��ه ای��ن می تواند 

ی��ک خبر خ��وب ب��رای کارل��وس ک��ی روش س��رمربی 
 تی��م مل��ی کش��ورمان نی��ز باش��د ک��ه عاق��ه وی��ژه به 

کار کردن با جوانان دارد.
بهرح��ال پس از چن��د قهرمانی در جام حذف��ی زمان آن 
رس��یده اس��ت که ه��واداران و فوتبال دوس��تان اصفهانی 
ی��ک قهرمانی لیگ برتر از این تیم انتظار داش��ته باش��ند 
 و ای��ن مه��م در ویتری��ن افتخ��ارات تیمی که ب��ه فینال 
اس��ت  رفت��ه  نی��ز  آس��یا  باش��گاه های   ج��ام 

خالی است.
تیم متحد یحیی گل محمدی که این روزها فوتبال زیبایی 
را به نمایش می گذارد و به گواه آمار و ارقام بازی باکیفیت 
و نزدیک ب��ه تیم های اروپای��ی ارائه 
می دهد، می توان��د این افتخار 
را برای فوتبال اصفهان فراهم 

بیاورد.
قهرمان��ی  دب��ل  از  پ��س 
فص��ل  در  اصفه��ان 
نتای��ج  و  گذش��ته 
س��پاهان  ضعیف 
برت��ر  لی��گ  در 

 و ح��ذف در ج��ام حذفی نمی ت��وان امیدی ب��ه زردهای 
 نصف جهان داشت اما تیم ذوب آهن که به فینال جام حذفی نیز راه 
پیداکرده است می تواند اولین تیمی باشد که در لیگ ایران 

در دو جام دبل می کند.
البت��ه ناگفته نماند ک��ه ذوب آهن یکی از چه��ار نماینده 
ای��ران در جام باش��گاه های آس��یا اس��ت ک��ه امیدواریم 
 ب��ه هم��راه س��پاهان نماین��دگان خوبی برای کش��ورمان

باشند.

یکه تازی مربیان جوان در لیگ برتر ؛

ایـن ذوب آهـن بـوی قهرمانـی می دهـد 

 االتح��اد عربس��تان برای حضور ه��ر چ��ه قدرتمندتر در لیگ این کش��ور و
 لیگ قهرمانان آسیا، به دنبال جذب هافبک باتجربه میان است.

االتحاد عربس��تان که یکی از حریف��ان احتمالی س��پاهان در لیگ قهرمانان 
آسیاس��ت، ب��ه دنبال جذب س��تاره میان است.س��ایت میان الی��ف ایتالیا 
خبر داد باش��گاه االتحاد پیشنهاد رس��می خود برای جذب نایجل دی یونگ، 
س��تاره هلندی می��ان را ارائه ک��رده و در انتظار جواب س��ران روس��ونری 
اس��ت.بر اس��اس اعام ای��ن س��ایت ایتالیای��ی، دی یونگ در می��ان با افت 
محسوس��ی مواجه ش��ده است و دوس��ت دارد این تیم را ترک کند تا حضور 
در لیگ عربس��تان را تجربه کند. این مس��اله باعث ش��ده اس��ت تا احتمال 
 انتق��ال ای��ن بازیکن به لیگ عربس��تان زیاد باش��د.االتحاد ب��رای حضور در 
مرحل��ه گروهی لیگ قهرمانان آس��یا بای��د در پلی آف، الوح��دات اردن را از 
پیش رو بردارد. به نظر می رس��د این تیم بتوان��د به راحتی برابر حریف اردنی 
به پیروزی برس��د ت��ا در مرحله گروهی با تیم های س��پاهان، النصر امارات و 
لوکوموتیو ازبکس��تان هم گروه ش��ود. این تیم عربس��تانی چند س��الی است 
 که در لیگ کش��ورش عملکرد خوبی از خود نش��ان نداده اس��ت. االتحاد در 
فصل جاری هم نتوانسته خوب ظاهر شود و با جذب بازیکن با تجربه  همچون 
دی یون��گ می خواه��د به روزهای اوج��ش برگردد. االتحاد پی��ش از این هم 
 س��ولی علی مونتاری، مهاجم سرش��ناس میان را جذب کرد اما این بازیکن 

عملکرد خوبی نداشته و به احتمال زیاد این باشگاه را ترک می کند.

 

س��رمربی تیم ملی فوتب��ال ایران که 
ب��ه مرخص��ی طوالنی م��دت خود 
رفته اس��ت فعا در آفریقای جنوبی 
اس��تراحت می کن��د و قرار 
است تعطیات کریسمس 
را هم در کشورش سپری 
کند و س��پس به سمت 
تی��م تح��ت مدیری��ت 

مایلی کهن پرواز کند! 
روش  ک��ی  کارل��وس 
را  ای��ران  ش��رایطی  در 
مرخص��ی طوالنی  ب��رای 
 مدت خود ت��رک کرد که 

روزهای پرتنش و البته خبرسازی را پشت سرگذاشت. 
از روزی که خبر بیماری وی منتش��ر ش��د برخی بر این 
موض��وع دامن زدند که مرد پرتغالی با عارضه س��رطان 
مواجه شده است اما این موضوع خیلی زود از سوی وی 

و مسووالن فدراسیون فوتبال رد شد. 
با این حال بیماری گوارشی که برای کی روش به وجود 
 آمده اس��ت تا حدودی مرخصی رفت��ن او را تحت تاثیر 
قرار داد و برخی عن��وان کردند وی برای درمان و انجام 
عمل جراح��ی مرخصی طوالنی گرفته اس��ت. با وجود 
ای��ن گمانه زنی ها نزدیکان س��رمربی تی��م ملی تاکید 
 دارند ک��ه وی در این مرخصی قصد ندارد خودش را به

تیغ جراحان بسپارد اما ممکن است وضعیت بیماری اش 
را تحت کنترل پزشکان داشته باشد.

کی روش که درح��ال حاضر در آفریقای جنوبی حضور 
دارد پس از اس��تراحتی که در این کشور خواهد داشت 
راه��ی پرتغال می ش��ود تا تعطیات کریس��مس را در 
کش��ورش س��پری کند. او پس از تعطی��ات و همزمان 
 با برگزاری مس��ابقات مرحله نهایی انتخابی تیم فوتبال

امی��د ایران ب��رای المپیک راهی قطر خواهد ش��د تا بر 
عملکرد این تیم نظارت داشته باشد.

کارل��وس در ش��رایطی اواخر دی م��اه وارد قطر خواهد 
 ش��د که تیم امید ایران روز ۲۲ دی ماه با س��وریه بازی 
ک��ه  دارد  اهمی��ت  آنج��ا  از  وی  کند.حض��ور   م��ی 
محم��د مایل��ی که��ن مدی��ر فنی تی��م امید اس��ت و 
اخت��اف نظرهای��ی بی��ن ای��ن دو وج��ود دارد.مایلی 
که��ن البت��ه در مصاحب��ه های��ی تاکید ک��رده بود که 
نی��از ب��ه حض��ور ک��ی روش در قط��ر نیس��ت و بهتر 
 اس��ت او ب��ه وضعیت تیم ملی بزرگس��االن رس��یدگی 
کند.ک��ی روش پس از آن به ایران بازخواهد گش��ت تا 
 اردوهای تیم ملی را از روز ۲۵ اسفندماه آغاز کند و روزهای

  ۵ و ۱۰ فروردی��ن س��ال آین��ده در مرحل��ه مقدماتی 
جام جهانی و جام ملت های آسیا به مصاف هند و عمان 
برود.بع��د از آن هم قرعه کش��ی مرحله نهایی مقدماتی 
جام جهانی در مالزی برگزار خواهد ش��د که کی روش 
 به عنوان س��رمربی تیم مل��ی ایران راهی این مراس��م 

می شود.

 دور جدی��د تمرین��ات تی��م مل��ی تکواندوی کش��ورمان ب��ا دعوت از 
 8 هوگوپ��وش از روز ش��نبه در مرک��ز جهان��ی فدراس��یون تکوان��دو

 آغاز می ش��ود. تیم ملی تکواندوی کشورمان پس از اینکه در مسابقات 
فینال گرندپری ۲۰۱۵ موفق به کسب یک مدال طا، یک نقره و یک 
برنز ش��د و سه س��همیه المپیک ۲۰۱6 ریودوژانیرو را به دست آورد و 
در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۵ نیز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود 

کرد، بامداد روز شنبه )۲۱ آذرماه( به ایران بازگشت.
هوگوپوش��ان پ��س از بازگش��ت از مکزی��ک، یک هفته به اس��تراحت 
 پرداختن��د و ح��اال از ۲8 آذرم��اه دور جدی��د تمرین��ات خ��ود را با 
8 تکوان��دوکار آغاز خواهند کرد. فرزان عاش��ورزاده و آرمین هادی پور 
 در وزن ۵8- کیلوگ��رم، بهن��ام اس��بقی و ابوالفض��ل یعقوبی در وزن
 68- کیلوگ��رم، مه��دی خدابخش��ی و مس��عود حج��ی زواره در وزن

8۰- کیلوگرم و سجاد مردانی )تکواندوکار اصفهانی( و امید عمیدی در 
وزن 8۰+ کیلوگرم از س��وی سرمربی تیم ملی تکواندوی کشورمان به 
اردوی تیم ملی دعوت ش��ده اند. هدایت تیم ملی تکواندوی کشورمان 
ب��ر عه��ده بیژن مقانلو به عنوان س��رمربی و مهدی بی ب��اک و مهرداد 
 یوس��فی ب��ه عنوان مربی اس��ت.تیم ملی ای��ران در 3 وزن ۵8-، 8۰- 
 و 8۰+ کیلوگ��رم توس��ط ف��رزان عاش��ورزاده، مه��دی خدابخش��ی و 

سجاد مردانی موفق به کسب سهمیه المپیک ریو شده است.

سرپرس��ت فنی مس��ابقات والیب��ال زنان س��ازمان تأمین اجتماع��ی با تمجید 
 از س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی در برگ��زاری ای��ن مس��ابقات گف��ت: بح��ث

س��الم س��ازی و ایجاد نش��اط عاملی اس��ت که ب��رای فعالیت بان��وان کارمند 
 ک��ه در چند جبه��ه فعالی��ت دارن��د از اهمیت وی��ژه ای برخوردار می باش��د. 
 اکرم ابن یمین در حاشیه برگزاری دهمین دوره مسابقات المپیاد والیبال بانوان سازمان

تأمین اجتماعی کش��ور که به میزبانی مدیریت درمان اس��تان اصفهان در حال 
برگزاری است، با اشاره به حضور ۱9 تیم از سراسر کشور اظهار کرد: خوشبختانه 
بر اس��اس صحبت های مربیان و بازیکنان تیم ها س��طح کمی و کیفی مسابقات 
 امس��ال نسبت به س��ال های گذشته بسیار رشد و پیش��رفت داشته است. وی 
خاطر نش��ان کرد: سطح مس��ابقات امسال نش��ان می دهد که تیم ها با تجاربی 
 ک��ه از گذش��ته به دس��ت آوردند به س��متی رفتن��د که از مربی��ان متخصص 
اس��تفاده کردند و همچنین تمرینات خوب ومنظمی داشتند، هر چند به دلیل 
کارمند بودن در تیم ها، بازیکنان لیگ و حرفه ای دیده نمی ش��ود اما با توجه به 
تمریناتی که داش��تند بازهم در س��طح خود در تیم هایی مثل خراسان، فارس، 
بوشهر، اصفهان و تهران بازیکنان خوبی دیده می شوند که نکته مثبت و ارزشمند 
این مس��ابقات اس��ت. ابن یمین افزود: باید توجه داشت که مسابقات در سطح 
کارکنان می باش��د و وضعیت آن ها را می بایستی در نظر گرفت، استقبالی که از 
این مسابقات شده نشان می دهد که مسووالن و مدیران سازمان تأمین اجتماعی 
اهمیت زی��ادی به ورزش کارمندان بانوی خود دارند و همین مس��اله موجبات 

افزایش انگیزه و عاقمندی آن ها برای حضور در مسابقات می شود. 

 حریف سپاهان، به دنبال جذب 
هافبک سرشناس میالن

 تکواندوکار المپیکی اصفهانی 
در دور جدید تمرینات تیم ملی

  اهمیت بحث سالم سازی و
نشاط برای بانوان

سرمربی پیشین استقال و فعلی تراکتورسازی در شرایطی 
مانع از اک��ران فیلم ناصر حجازی ش��ده اس��ت که قبل از 
درگذشت وی به بیمارس��تان رفت و بر پیشانی او بوسه زد 
اما ظاهرا آن مهربان��ی هم کدورت ه��ا را از بین نبرد.امیر 
قلعه نویی با خیلی ها در این فوتبال اختاف نظر دارد. اینکه 
حق می گوید یا نه اما درگیری او ب��ا ناصر حجازی و نهایتا 
رخت بر بستن حجازی از این دنیا قبل از آشتی با قلعه نویی 
برای این مربی بن بس��تی س��اخته که خروج از آن بسیار 
مشکل شده اس��ت. حتی حضور در بیمارستان و بوسیدن 
پیشانی حجازی و نگاه های عمیق وی هم موجب باز شدن 
گره دعوا با هواداران و بعضا خانواده حجازی نشد که نشد. 
این ماجرا ها پس از فوت آن دروازه بان فقید پر رنگ تر هم 

شده و حاال حتی فیلم ناصر حجازی هم که سازه خانواده آن مرحوم 
 است نیز در پی شکایت قلعه نوعی مجوز اکران نگرفته تا همه چیز 
به هم بپیچد.مشکات امیر قلعه نویی با حجازی از آن روزها شروع 
شد که وی دستیار حجازی در اس��تقال بود و البته شاید منتقد 
برخی رفتارهای این سرمربی.اگر واقع بینانه به این ماجرا نگاه کنیم 
نمونه این انتقادها را در بسیاری از فصول و بین بسیاری از سرمربیان 
و کمک مربیان می بینیم اما ش��اید ه��واداران تندروی حجازی و 
 ش��اید بازیکنان مخالف امیر قلعه نویی و ش��اید اشتباهات وی در 
 مصاحبه ها علیه حج��ازی کار را به آنجا رس��اند که ه��ر روز این

 اختاف ها بیش��تر و گره کورتر ش��د.این موضوع  ب��ه ویژه در آن 
اردیبهشت س��یاه که حجازی لیگ و جام قهرمانی آسیا را با هم از 
دست داد و برکنار شد به اوج رسید چرا که حجازی طی مصاحبه ای 
اعام کرد آنها که برکناری وی را می خواس��ته ان��د به هدف خود 
رس��یدند.  البته بعدها رفتارهای دوگانه هیات مدیره استقال در 
فرصت سه ساله به قلعه نویی دادن و برکناری حجازی در هفته نهم 

موجب خشم هواداران، خانواده و خود حجازی شد. حجازی مدام 
می پرسید که چرا باید به امیر قلعه نویی سه سال فرصت بدهند تا 
یک جام بیاورد اما به وی که اس��تقال را نایب قهرمان آسیا کرده 
بود 9 هفته فرصت دهند؟همین مقایسه ها بازهم وضعیت را بدتر 
کرد و مصاحبه ها و بدگویی ها ادامه پیدا کرد تا اینکه ناصر حجازی 
اسطوره باشگاه اس��تقال درگیر بیماری ای ش��د که در نهایت از 
این دنیا رخت بربس��ت و امیر قلعه نویی فرصت نکرد تا غبار سیاه  
حاصل از آن درگیری ها را از بین ببرد و به این ترتیب همچنان هم 
 درگیر آن داس��تان هاس��ت. آخرین این درگیری ها شکایت امیر

 قلعه نویی از فیلم ناصر حجازی است که در این فیلم درگیری امیر 
و حجازی به وضوح و با اتکا به روزنامه های آرشیوی آن زمان روی 
پرده نقره ای رفته بود .حاال خود این شکایت و عدم اکران آن فیلم 
هم برای دو طرف به ویژه برای امیر قلعه نویی خوب نیست و ادامه 
 ماجرایی است که سال ها قبل شروع شده و ظاهرا بن بستی است که

امیر قلعه نویی در آن گیر کرده است.

همه چیز از روی نیمکت شروع شد؛
ریشه یابی اختالف قلعه نویی و حجازی

آخرین سوت زده شد. بازیکنانی که پیراهن آبی آسمانی منچسترسیتی را بر تن 
داشتند، خوشحالی می کردند، چراکه منچسترسیتی به رویایش رسیده و باالخره 
قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را تصاحب کرده بود. شاید فکر کنید یک فکر واهی،  
یک رویا یا حتی یک بازی کامپیوتری باش��د، اما نه؛ این یک واقعیت تمام عیار 
اس��ت که صدها کیلومتر دورتر از اروپا و در یک ورزش��گاه نیمه روشن که مانند 
نقاشی ها نور کم سویی در آن جریان دارد و صدای شعار هواداران در آن به گوش 

نمی رسد، به وقوع می پیوندد.
تصویر تجارت قاره سیـاه در قلب اروپـا

این رویایی است که از پس ذهن میلیون ها هوادار سیتی در کشورهای مختلف 
آفریقا جان می گیرد. آنها مردان فوتبال خود را با پیراهن تیم های محبوب شان 
می بینن��د، ام��ا در نزدیکی خود و به دور از هیجان فوتب��ال اروپا. با این حال در 
همین ابعاد ناچیز هم می توانند بلند پروازی شان را داشته باشند؛ هم هموطنان،  
خود را در یک تیم بزرگ اروپایی ببینند و هم در رقابتی خودس��اخته و مش��ابه 
آنچه در قلب اروپا در جریان است، تیم دوست داشتنی خود را حتی برای اولین بار 
به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا برسانند. حال داستانی را مرور می کنیم تا بدانیم 
این رویای س��یاه تا چه اندازه توانس��ته خود را در این سال ها به واقعیت نزدیک 

کند.
فوتبال برای امید

رقابت خودساخته جوانان آفریقا که تاش دارد رنگ و لعاب لیگ قهرمانان اروپا 
را به خود بگیرد، جایی در جنوب قاره س��یاه، در حاش��یه ژوهانسبورگ و شهر 
کوچکی به نام الکس��اندرا برگزار می ش��ود؛  مرکزی به نام فوتبال برای امید که 
پ��س از جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در یکی از ش��هرهای میزبان احداث 
ش��د تا جوانان بتوانند رویای خود را بازی کنن��د و با پیراهن محبوب ترین تیم 
خود در دنیا در لیگ قهرمانان حضور پیدا کنند. از آن س��ال تاکنون بس��یاری 
از فوتبالیس��ت های جوان در این مس��ابقات ش��رکت کردند که برخی از آنها در 
باالترین س��طح فوتبال ش��ان را ارائه می دادند، اما برخی دیگر به معنای واقعی 
حرفه ای بودند، به نحوی که یک یا دو بازیکن از میان آنها به فوتبال اروپا پیوست 
خوردند و توانس��تند برای یک تیم بزرگ به طور حقیقی در لیگ قهرمانان اروپا 

به میدان بروند.
برندی به نام آفریقا

در فصلی که گذش��ت  از میان ۵4 کشور آفریقایی، ۲4 کشور صاحب بازیکنانی 
در میان چهار لیگ مطرح اروپایی بودند؛ این یعنی تقریبا نیمی از یک قاره. در 
این میان،  بیش از 7۵ درصد باش��گاه ها در کشورهای انگلستان، ایتالیا، آلمان و 
اسپانیا از حضور بازیکنان آفریقایی بهره می بردند که نسبت به سال گذشته آن با 
رشد چشم گیری مواجه بوده است. این در حالی است که طی دهه های گذشته 
تنها این بهترین بازیکنان آفریقا بودند که فرصت س��فر و کاوش در فوتبال اروپا 
و ب��ازی برای بهترین و بزرگ ترین تیم های این قاره را پیدا می کردند، اما اکنون 
ش��رایط با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است. برای مثال در دهه 6۰ میادی 
س��تاره ای چون اوزبیو ک��ه زاده موزامبیک بود و بعدها ب��رای تیم ملی پرتغال 
 بازی کرد یا کولوش��ا بوالیا ستاره زامبیا در دهه 8۰ میادی و پس از آن عبدی 
پله غنایی، تک مهره هایی بودند که توانستند از دل آفریقا به قلب اروپا بزنند. پس 
از آنها ژرژ وه آ، س��تاره افسانه ای لیبریا، دیدیه دروگبا ساحل عاجی و فوق ستاره 
کامرون س��اموئل اتوئو به جمع آفریقایی های اروپانشین اضافه شدند؛ آنهایی که 
توانس��تند در دنیای فوتبال نامی برای خود دس��ت و پا و برندی به نام آفریقا در 

اروپا ثبت کنند.
زندگی جای دیگری است

س��رعت برداشتن قدم های پیش��رفت در لیگ های انگلیس و اسپانیا با توجه به 
قراردادهای اسپانسری وسوس��ه انگیز، قدرت نفوذ برندها در بازارهای نوظهور و 
حضور بازیکنان بزرگ آفریقایی که می توانند تفاوت ایجاد کنند، بیشتر از سایر 
لیگ هاس��ت. این وضعیت مربوط به حال نیست و از روزهایی که سام آلردایس، 
جی جی اوکوچا را به بولتون برد، چنین اوضاعی مشاهده می شد. آلردایس درباره 
وی می گوید،  اوکوچا خدای فوتبال نیجریه بود و توانست تاثیر قابل توجهی روی 
هواداران فوتبال در کشورش بگذارد و آنها را هوادار بولتون کند. او کاری کرد که 

بولتون در بسیاری از نقاط دنیا شناخته شود . 
حاال الکس اووبی ، برادرزاده اوکوچا برای آرسنال بازی می کند؛ آرسنالی که مانند 
سایر تیم های انگلیس به دنبال راه نفوذی برای تجارت در بازار پررونق بازیکنان 
آفریقایی اس��ت. توپچی ها دو ماه قبل ،  بروری داشن اتیوپیایی را هم به خدمت 
گرفتند و وقتی خبر این انتقال را منتشر کردند، میزان مشاهده این خبر از سوی 
کاربران اتیوپیایی بیش از هواداران آرسنال بود که خبر قهرمانی تیم شان را در 

جام حذفی دنبال می کردند.
ستاره های آفریقایی

این روزها آلردایس هدایت س��اندرلند را به  عهده دارد؛ تیمی که نمونه درخشان 
س��رمایه گذاری، ه��م روی تجارت آفریقای��ی و هم روی بازیکنان مس��تعد این 
 قاره اس��ت. درآمد حاص��ل از اسپانس��رینگ پیراهن این تیم به ق��راردادی در 
سال ۲۰۱۲ در آفریقا اختصاص داده شد تا در کشور تانزانیا آکادمی فوتبال این 

تیم راه اندازی شود و ستارگان آینده فوتبال در آن شناخته شوند.
  این در شرایطی است که از زمان حضور آساموا جیان، سولی مونتاری و استفن 
س��ه سگنون در این تیم، هواداران ساندرلند در قاره سیاه افزایش یافته و همین 
باعث ش��ده مسووالن س��اندرلند نس��بت به ادامه این روند تمایل نشان دهند. 
ش��اید این ستاره های آفریقایی با س��اندرلند به موفقیتی دست پیدا نکردند، اما 
نباید فرام��وش کرد بازیکنانی مانند دیدیه دروگبا، مایکل اس��ین و نوانکو کانو 
بازیکنانی بودند که به قهرمانی های متعدد دس��ت یافتند و کمک زیادی کردند 
تا حدود ۱47 بازیکن آفریقایی در لیگ های انگلیس، اس��پانیا، ایتالیا و آلمان به 

کار گرفته شوند.
از نگاه آمار

 از می��ان این تعداد بازیکن، 4۵ بازیکن در لیگ برتر، 44 بازیکن در لیگ ایتالیا، 
37 بازیکن در فوتبال اسپانیا و ۲۱ بازیکن در بوندسلیگا به میدان رفته اند که نشان 
می دهد تیم های حاضر در این لیگ ها به راحتی چش��م خود را روی س��تاره های 
 فوتب��ال آفریقا نمی بندند.از میان 78 باش��گاه مطرح 4 لیگ بزرگ فوتبال اروپا، 
۵9 باشگاه از بازیکنان آفریقایی بهره می برند که در این میان باشگاه های اسپانیایی 
لوانته و گرانادا با در اختیار داش��تن 6 بازیکن، بیش��ترین بازیکنان آفریقایی را 
 در ترکیب خود دارند.از س��وی دیگر کش��ورهای س��احل عاج، غنا و س��نگال با 
۱8 بازیکن، بیشترین بازیکن را در اروپا دارند. در نمایی وسیع تر از فوتبال اروپا 
 باید عنوان کرد از میان ۵3 تیم قهرمان در فصل گذشته لیگ های فوتبال اروپا،

33 تیم دارای بازیکنان آفریقایی بوده اند. 
چشم انداز

ح��اال رویاپردازان الکس��اندرا با دقت و جدیت بیش��تری رویای خ��ود را دنبال 
می کنند، چون می دانند راهی برای دسترسی به آن دارند. 

تماش��ای ب��ازی بازیکنانی چ��ون اوبامیان��گ، آی��و، براهیمی، مان��ه و توره در 
تلویزی��ون از ی��ک س��و و ش��نیدن خب��ر راه ان��دازی آکادم��ی یوونت��وس در 
پایتخ��ت کنی��ا یا اح��داث آکادم��ی فوتب��ال بارس��لونا در روان��دا و اوگاندا از 
 س��وی دیگر کافی اس��ت ت��ا قدم ها را در لی��گ قهرمانان س��اختگی، محکم تر

بردارند.

استـراحت در آفریقـا، کـریسمس در پرتغـال، نظـارت 
در قطـر و کـار در ایـران!
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بازی های محلیراز موفقیت

اگر احساس مي كنيد بعد از ازدواج رابطه تان با همسرتان كمي سرد شده 
و مثل گذشته گرم و صميمي نيس��تيد نكات زيرا را بخوانيد و به آنها عمل 

كنيد.
 1- مسايل كوچك را سرس�ري نگیريد: شايد به نظرتان برسد برخي 
مس��ايل آنقدر كوچكند كه نمي توانند باعث دعوا شوند اما كامال برعكس 
گاهي نگذاش��تن ظرف ها در ظرفش��ويي ي��ا درآوردن كف��ش  در مكاني 
نامناسب، سبب دعواهاي بزرگي مي شود. اگر مسايل كوچك بين زوج ها 
حل نش��ود تبديل به يك مش��كل بزرگ خواهد ش��د. پس اجازه ندهيد 
مشكالت بي اهميت صميميت شما را از بين ببرد و با گذشت زمان شما را 
از هم دور كند. اگر بتوانيد مسايل كوچك را بين خود حل كنيد به راحتي 

از پس حل مشكالت بزرگ تر برمي آييد.
 2- ابراز عالقه كنید: براي خوشبخت بودن در يك رابطه الزم است هر 
روز پيام مثبت دريافت كنيد. بيان جمالتي نظير دوستت دارم، دلم برايت 
تنگ شده، احساس خوبي به من مي دهي يا خريد يك هديه، مي تواند عشق 
را شعله ور كند. فراموش نكنيد مردان بيش از زنان به شنيدن اين مسايل 
نياز دارند. زن ها براي حرف زدن و بيان احساس��ات شان معموال اشخاص 
ديگري را در كنارش��ان دارند اما مردها به ندرت كسي را پيدا مي كنند. در 
ميان زوج هايي كه زنان به همسرش��ان ابراز احس��اس نمي كنند، ميزان 

طالق 2 برابر است.
 3- ابراز احساس�ات را ناديده نگیريد: مردان با درس��ت كردن ميز 
شكسته آشپزخانه ممكن است عالقه خود را به همسرشان نشان دهند در 
صورتي كه زنان با بيان كلمات اين كار را مي كنند. فراموش نكنيد كه زنان 
و مردان راه هاي متفاوتي از هم براي بيان احساسات دارند پس به شكلي كه 

همسرتان از طريق آن ابراز احساس مي كند احترام بگذاريد.
4-صحبت كنید: ه��ر روز حداق��ل 10 دقيقه در مورد مس��ايلي غير از 
كار، خانواده، وظايف و رابطه تان صحب��ت كنيد. برخي افراد فكر مي كنند 
هميشه در حال برقراري ارتباط با همسرشان هستند در حالي كه در واقع 
در حال انجام كارهاي روزمره اند. ارتباط برق��رار كردن واقعي يعني اينكه 
ش��ما در رابطه با موضوعات خصوصي، اهداف و روياهاي تان با همسرتان 
صحبت كنيد. به عنوان نمونه موضوعاتي مانند اينكه آيا شده براي چيزي 
حسرت بخوري؟ وقتي بچه بودي مامان را بيشتر دوست داشتي يا بابا را؟ 
سال گذشته بهترين كاري كه انجام دادي و به آن افتخار مي كني چه بوده 
 است؟ هر چه سواالت شما خصوصي تر باش��د درجه صميميت شما باالتر

 مي رود.
 5- از روزمرگي فرار كنید: تمامي روابط ابتدا و انتهايي دارند. زوج هايي 
كه در روزمرگي بمانند به انتهاي خط مي رسند و روزمرگي خوشبختي آنها 
را در خود دفن مي كند. اگر مي خواهيد رابطه خوشبختي داشته باشيد بايد 
كاري كنيد زوج شما احساس بي حوصلگي نكند و از روزمرگي بيرون بيايد. 
چه عيبي دارد هر از چند گاهي كاري انجام دهي��د كه عادت به انجام آن 

نداشته ايد. با هم به پارك برويد و بدمينتون بازي كنيد.
ادامه دارد...

هارون الرشيد به همراه مهمانانش عيس��ی بن جعفر برمكی و مادر 
جعفر برمكی در قصر نشسته بود و حوصله اش سر رفته بود.

از سربازان خواست بهلول را بياورند تا آنها را بخنداند.
سربازان رفتند و بهلول را از ميان كودكان شهر گرفته و نزد خليفه 

آوردند. هارون الرشيد به بهلول امر كرد چند ديوانه برای ما بشمار.
بهلول گرفت: اولين ديوانه خودم هس��تم و با اشاره دست به سمت 

مادر جعفر برمكی گفت اين دومين ديوانه هست.
عيس��ی با حالتی عصبی فرياد زد: وای بر تو برای مادر جعفر چنين 

حرفی می زنی ؟
بهلول خنديد و گفت : صاحب اربده سومين ديوانه هست.

هارون از كوره در رفت و فرياد زد : 
اين ديوانه را از قصر بيرون كنيد آبروی مان را برد.

بهلول در حالی كه روی زمين كشيده می شد گفت: تو هم چهارمی 
هست هارون !

روزی خليفه هارون الرشيد از بهلول پرسيد:
بزرگ ترين نعمت های الهی چيست؟

بهلول پاسخ داد:
عقل، چه در خبر است كه چون خداوند اراده فرمايد نعمتی را از بنده 

زايل كند اول چيزی كه از وی سلب می نمايد عقل است.
عقل از رزق محسوب شده ولی افسوس كه حق تعالی اين نعمت را 

از من دريغ فرمود.

شعر )فریدون مشیری(حکایت

چيست در زمزمه مبهم آب
چيست در همهمه دلكش برگ
چيست در بازی آن ابر سپيد

روی اين آبی آرام بلند
كه تو را می برد اين گونه به ژرفای خيال

چيست در خلوت خاموش كبوترها
چيست در كوشش بی حاصل موج

چيست در خنده جام
كه تو چندين ساعت

مات و مبهوت به آن می نگری
نه به ابر
نه به آب
نه به برگ

نه به اين آبی آرام بلند
نه به اين خلوت خاموش كبوترها

نه به اين آتش سوزنده كه لغزيده به جام
من به اين جمله نمی انديشم

من مناجات درختان را هنگام سحر
رقص عطر گل يخ را با باد

نفس پاك شقايق را در سينه كوه
صحبت چلچله ها را با صبح

بغض پاينده هستی را در گندم زار
گردش رنگ و طراوت را در گونه گل

همه را می شنوم!
ادامه دارد...

کاریکاتور )مشکالت پیش روی جوانان و اهداف دست نیافتنی(

جواب سودوکو  شماره 1754سودوکو  شماره 1755

جواب معما 1754 معما 1755

 ضرب المثلی كه به معن��ای كنايی به اف��رادی اطالق 
می شود كه خواسته يا ناخواسته كاری می كنند كه به 

ضرر گروه خودی و نزديكان شان تمام می شود.
در ض��رب المثل »س��تون پنجم دش��من« ك��ه البته 
 امروز يك اصطالح رايج در ادبيات سياس��ی محسوب

 می شود، »ستون پنجم« به معنای  جاسوس است. البته 
شايد بتوان در تعبير درست تر گفت اگرچه جاسوس در 
معنای اصلی خود كسی است كه مصلحت كشور را ولو به 
قيمت جان خود از نظر دور می دارد و از روی خودآگاهی 
به سود دشمن كاری می كند اما در اين مثل اشارت به 
افرادی است كه دانسته و ندانس��ته و گاه از روی جهل 

كاری می كنند كه به ضرر گروه خودی است و به قولی 
گل به خودی محسوب می شود و ضرر بزرگی را بر روند 

كار گروهی وارد می كند.
 حال بايد ديد ريش��ه اين عب��ارت از كی و كجا ناش��ی

می شود. در جنگ های سه ساله اسپانيا )1939-1936( 
موال يكی از سركردگان سپاه ژنرال فرانكو با ارتش خود 
به سمت مادريد در حركت بود. او برای كمونيست های 
حاكم بر شهر پيغامی فرستاد با اين مضمون: »من با چهار 
ستون سرباز از شرق، غرب، جنوب به سوی مادريد پيش 
می آيم ولی شما روی ستون ديگری هم حساب باز كنيد 

كه آن »ستون پنجم« در جمع خود شماست.
كس��انی كه با ما و عقايد ما هر چند مخالف هستند اما 

موافق عملكرد شما هم نيستند و نهايتا كاری می كنند 
كه به نفع ما تمام می ش��ود. از اين ستون بترسيد كه به 
تمامی امور شما واقف هس��تند و در شما نفوذ دارند و با 
عملكردشان راه ورود چهار ستون مرا همواره می كنند.

ژنرال فرانكو نهايتا با كمك همين ستون پنجم، توانست 
پايتخت اسپانيا را تصرف كند. از آن زمان بود كه اصطالح 
»ستون پنجم« وارد ادبيات سياسی شد و امروز نه تنها 
در سياس��ت كه در زندگی عامه مردم هم گاهی به كار 
می رود و اطالق آن به كسانی است كه در خفا و پنهانی 
اعمالی انجام می دهند كه به ضرر خودی تمام می شود، 
در ظاهر در لباس دوست هستند و در باطن از دشمن، 

دشمن ترند.

در يكی از قبايل آفريقا،افراد ب��رای گفتن »بله« 
سر خود را از چپ به راست حركت می دهند.اين 
حركت ويژگی افراد اين قبيله است و در هيچ قبيله 
آفريقايی ديگری اين حركت به اين معنی صورت 
نمی گيرد...  فرض كنيد در جنگل های آفريقا گم 
 ش��ده ايد و با مردی مواجه می ش��ويد كه حدس 

می زنيد از اين قبيله است.
 از او می پرسيد كه عضو اين قبيله است يا نه؟

 او سرش را از چپ به راس��ت تكان می دهد ولی 
چيزی نمی گويد...

 چه نتيجه ای می گيريد...؟!
 آيا می توانيد س��وال ديگری بپرسيد كه جوابش 

فقط با تكان دادن سر،شما را به نتيجه برساند؟؟؟

ابتدای معم��ا گفتيم كه ف��رض كنيد 
راننده يك اتوبوس هستيد يعنی در اين 
معما خود شماراننده اتوبوس هستيد و 
جواب معما همان سن خود شماست...!

شخص كور، الل كه نيست...!
پس ب��ه فروش��نده می گوي��د: عينك 

آفتابی می خواهم...!!

معما
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ستون پنجم دشمن

داستان

پنج سنگ

قاچان

اين بازی در محل های سرپوش��يده و فضاهای محدوتر هم قابل اجراست. بازی با 
استفاده از پنج س��نگ گرد كه كمی بزرگ تر از فندق باشند انجام می گيرد. اين 
بازی دارای مراحل مختلف است و بين دو يا چند نفر انجام می گيرد. هر بازيكن 
كه بتواند از يك مرحله و مراحل بعدی با موفقيت عبور كند همچنان بازی را ادامه 
می دهد اما اگر در يك مرحله ببازد بازی توسط فرد بعدی ادامه می يابد. به همين 
ترتيب هركس تمام مراحل ده گانه بازی را زودتر به پايان برساند برنده خواهد بود. 
در اين بازی نفر اول سنگ ها را در دس��ت گرفته و به روی زمين می ريزد سپس 
يكی از آنها را برداشته و در حالی كه با يك دست آن را باال می اندازد با همان دست 
بايد يكی از سنگ های روی زمين را برداشته و سپس سنگی كه به باال انداخته را 
بگيرد و به  همين شكل بقيه س��نگ ها را از روی زمين جمع كند. در مرحله دوم 
كار كمی سخت تر شده و بايد سنگ ها را دو به دو از روی زمين جمع كند. همين 
طور در مرحله سوم يك مجموعه سه تايی و يك سنگ تكی و در مرحله چهارم هر 
چهارسنگ را با يك دست جمع كرده و سنگی كه به باال انداخته را با همان دست 
بگيرد. در مرحله بعد باز هم كار سخت تر می شود و بازيكن بايد سنگ ها را يكی 
يكی از داخل دروازه ای كه با دست ديگرش در روی زمين ايجاد می كند به شكلی 

عبور دهد كه با سنگ های ديگر برخورد نكند.

اين بازی كه مشترك بين پسران ودختران است بسيار پيچيده می باشد و به طور 
كلی عبارت از 12 عدد ريگ ) به اندازه ی حبه قند( می باشد وافراد شركت كننده 
)حداكثر 4 نفر ( به ترتيب آنها را در ُمشت گرفته وسپس در يك حركت تند آنها 
را مقداری به هوا پرتاب می كند وس��پس بايستی با پشت دس��ت آنها را نگهدارد 
وتعدادی كه روی پُشت دست قرار می گيرند بايستی كمتر از 4 عدد نباشند واگر 
كمتر از 4 شد نوبت نفر بعدی است واگر 4 يا بيش��تر شد بايستی با حركت ديگر 
آنها را به هوا انداخته ومجددا در ُمش��ت بگيرد وسپس با حركت ديگر 3عدد آنها 
را به دس��ت ديگر پرتاب كند ويك عدد را نگه دارد .  در همه اين حركات بايستی 
هيچكدام از ريگ ها به زمين نيافتند وقتی اين عمل انجام ش��د يك ريگ باقی را 
به هوا پرتاب و همزمان يك ريگ از آنهايی كه در زمين هس��تند باهمان دس��ت 
برداشته وفورا ريگ پرتاب شده به هوا را بدون رسيدن به زمين نيز می گيرد و اين 
عمل تكرار می شود تا وقتی مجموع ريگ ها به 4 رسيد ومثل عمل قبل سه عدد 
آنها را به دست ديگر پرتاب می كند وهمين طور تا همه ريگ ها را از زمين بردارد 
 وعمل جدا سازی را به دسته های سه تايی انجام دهد.  واگر موفق شد به همه ی 
طرف های ديگر بازی )به هر تعداد كه باش��ند ( می گويد :»ِكرر« به معنی )ِكرج 
شدن ُمرغ و خوابيدن روی تخم ها ( وبازی را از اول شروع می كند ودر هر مرحله 
كه شكست بخورد نوبت به نفر بعدی می رس��د واگر موفق شد با هر مرحله يك 
عدد از ريگ ها را به عنوان تخم زير ران ديگر بازيكنان می گذارد و اگر تا آخر موفق 
شد و فقط سه عدد ريگ ماند بايستی هر سه عدد ريگ را به پُشت دست نگهدارد 
ومجدداً به داخل دست )با پرتاب كردن به هوا ( برگرداند وگاهی برخی اعمال ديگر 
برای سنگ آخر انجام می گيرد و در نهايت پس از اتمام سنگ ها آن فرد برنده می 
شود ولی اگر در حين بازی نتوانست و ديگران موفق شدند بايستی ابتدا »ِكرج « 
شدن خود وسپس تك تك ريگ ها را پَس بدهند وسپس طرف را »ِكرج « نمايند.

رازهايی براي خوشبختي در زندگي 
زناشويي

بهلول جمع ديوانگان

داستان عقل بهلول

همه می پرسند

شازده کوچولو –  قسمت بیست و سوم

ایستگاه ضرب المثل

چاهی كه به اش رس��يده بوديم اصال به چاه های كويری نمی مانس��ت. چاه كويری يك 
چاله ی ساده است وسط شن ها. اين يكی به چاه های واحه ای می مانست اما آن دوروبر 

واحه ای نبود و من فكر كردم دارم خواب می بينم.
گفتم: – عجيب است! قرقره و سطل و طناب، همه چيز روبه راه است.

خنديد طناب را گرفت و قرقره را به كار انداخت.
و قرقره مثل بادنمای كهنه ای كه تا مدت ها پس از خوابيدِن باد می نالد به ناله درآمد.

گفت: – می شنوی؟ ما داريم اين چاه را از خواب بيدار می كنيم و او دارد برای مان آواز 
می خواند..

دلم نمی خواس��ت او تالش و تقال كند. بش گفت��م: – بدهش به من. ب��رای تو زيادی 
سنگين است.

سطل را آرام تا طوقه ی چاه آوردم باال و آن جا كامال در تعادل نگهش داشتم. از حاصل 
كار شاد بودم. خسته و ش��اد. آواز قرقره را همان طور تو گوشم داشتم و تو آب كه هنوز 

می لرزيد لرزش خورشيد را می ديدم.
گفت: – بده من، كه تشنه ی اين آبم.

ومن تازه توانستم بفهمم پی چه چيز می گشته!
سطل را تا لب هايش باال بردم. با چشم های بسته نوشيد. آبی بود به شيرينِی عيدی. اين 
آب به ُكلّی چيزی بود سواِی هرگونه خوردنی. زاييده ی راه رفتِن زير ستاره ها و سرود 
قرقره و تقالی بازوهای من بود. مثل يك چشم روشنی برای دل خوب بود. پسر بچه كه 
بودم هم، چراغ درخت عيد و موسيقِی نيمه شبش و لطف لب خنده ها عيدی ای را كه بم 

می دادند درست به همين شكل آن همه جال و جلوه می بخشيد.
گفت: – مردم سياره ی تو ور می دارند پنج هزار تا گل را تو يك گلستان می كارند، و آن 

يك دانه ای را كه پَِی اش می گردند آن وسط پيدا نمی كنند..
گفتم: – پيدايش نمی كنند.

– با وجود اين، چيزی كه پَی اش می گردند ممكن است فقط تو يك گل يا تو يك جرعه 
آب پيدا بشود..

جواب دادم: – گفت وگو ندارد.

باز گفت: – گيرم چشِم َسر كور است، بايد با چشم دل پی اش گشت.
من هم سيراب شده بودم. راحت نفس می كشيدم. وقتی آفتاب درمی آيد شن به رنگ 

عسل است. من هم از اين رنگ عسلی لذت می بردم. چرا می بايست در زحمت باشم..
ش��هريار كوچولو كه باز گرفته بود كنار من نشس��ته بود با لطف بم گفت: – ِهی! قولت 

قول باشد ها!
– كدام قول؟

– يادت است؟ يك پوزه بند برای بَّره ام.. آخر من مسوول گلَمم!
– تو خياالتی به سر داری كه من ازشان بی خبرم..

اما جواب مرا نداد. بم گفت: – می دانی؟ فردا ساِل به زمين آمدِن من است.
بعد پس از لحظه ای سكوت دوباره گفت: – همين نزديكی ها پايين آمدم.

و سرخ شد.
و من از نو بی اينكه بدانم چرا غم عجيبی احس��اس كردم. با وجود اين سوالی به ذهنم 
رس��يد: – پس هش��ت روز پيش، آن روز صبح كه تو تك و تنها هزار ميل دورتر از هر 
آبادی وسِط كوير به من برخوردی اتفاقی نبود: داشتی برمی گشتی به همان جايی كه 

پايين آمدی..
دوباره سرخ شد.

و من با دودلی به دنبال حرفم گفتم:
– شايد به مناسبت همين سال گرد؟..

باز سرخ شد. او هيچ وقت به سوال هايی كه ازش می شد جواب نمی داد اما وقتی كسی 
سرخ می شود معنيش اين است كه »بله«، مگر نه؟

به اش گفتم: – آخر، من ترسم برداشته..
اما او حرفم را بريد:

– ديگر تو بايد بروی به كارت برس��ی. بايد بروی سراغ موتورت. من همين جا منتظرت 
می مانم. فردا عصر برگرد..

منتها م��ن خاطر جمع نب��ودم. به ياد روب��اه افتادم: اگ��ر آدم گذاش��ت اهليش كنند 
بفهمی نفهمی خودش را به اين خطر انداخته كه كارش به گريه كردن بكشد.



»من قاتل 20 نفر هستم. پدر و مادرم را هم کشته ام. باز 
هم آدم می کشم«.

این ادعاهای عجیب قاتلی اس��ت که ق��رار بود به اتهام 
 قتل ش��وهر خاله اش در دادگاه جنایی تهران محاکمه 

شود.
رس��یدگی به این پرونده از دهم بهمن سال گذشته و 
همزمان با کش��ف جس��د مردی در منطقه حسن آباد 

فشافویه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
ماموران پس از حضور در محل با جسد مردی رو به رو 
شدند که دفن شده و بخش��ی از بدنش بیرون از خاک 
 بود. پس از خارج کردن جس��د مش��خص شد، حدود

 24 س��اعت از مرگ او می گذرد و مرد میانس��ال بر اثر 
اصابت گلوله های کالشنیکف به قتل رسیده است.

پس از بررسی های مقدماتی جس��د به پزشکی قانونی 
منتقل و تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول و کشف 

راز قتل آغاز شد.
در ادامه با بررسی پرونده افراد ناپدید شده هویت مقتول 
شناسایی شد. همس��ر مقتول در تحقیقات گفت: روز 
قبل از کشف جس��د خواهرزاده ام به نام رضا به دنبال 
همسرم آمد و او را همراه خود برد که پس از آن همسرم 

ناپدید شد.
با کشف این س��رنخ، تیم جنایی رضا را دستگیر کردند 
که او در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: مدتی 
بود به رفتارهای همسرم و شوهر خاله ام مشکوک شده 
بودم. یک روز همس��رم را تعقیب کردم و متوجه شدم 

پیش شوهرخاله ام رفت. 

همان ج��ا تصمی��م ب��ه انتق��ام گرفتم. می دانس��تم 
دای��ی ام یک قبض��ه کالش��نیکف در خان��ه نگهداری 
می کن��د. به همی��ن دلیل ب��ه خان��ه رفته و اس��لحه 
او را برداش��تم. نهم بهمن س��راغ ش��وهرخاله ام رفته 
 واز او خواس��تم ب��رای انجام کاری به حاش��یه ش��هر 

برویم. 
او متوجه نیتم ش��ده بود و همراه خود تیغ موکت بری 
آورده بود. وقتی به محلی خلوت رس��یدیم، اس��لحه را 
به س��متش گرفتم و قبل از این که بتواند دفاعی کند، 
 ش��لیک کردم. بعد از قت��ل جس��دش را همانجا دفن 

کردم.
 ب��ا تکمی��ل تحقیق��ات پرون��ده ب��ه ش��عبه هش��تم 
دادگاه کیفری استان تهران ارس��ال و متهم به ریاست 

قاضی حسین اصغرزاده محاکمه شد.
متهم به قتل پس از ورود به دادگاه اظهارات عجیبی را 
مطرح کرد و گفت: من تاکنون 20 نفر را کشته ام. پدر و 
مادرم را هم کشته ام. پیرمرد و پیرزنی که بیرون دادگاه 
هستند، پدر و مادر واقعی من نیستند. در مسیر دادگاه 
نیز با اسلحه به باک یک دستگاه سمند شلیک کردم و 

خودرو منفجر شد و دو سرباز کشته شدند.
وی اضاف��ه ک��رد: من همچن��ان آدم می کش��م و یک 
 جنایت��کار هس��تم. در زن��دان ه��م چن��د نف��ر را 

کشته ام.
پس از اظهارات مته��م به قتل، رییس دادگاه جلس��ه 
محاکم��ه را تجدید کرد ت��ا در کمیس��یونی پنج نفره 

احتمال جنون رضا پس از جنایت بررسی شود.
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خبر

مقنی 60 ساله به دلیل ریزش دیواره چاه در تهران جان خود را از دست 
داد.

این مقنی که در منزلی مس��کونی واق��ع در منطقه ش��مس آباد تهران 
مش��غول حفر چاه بوده به دلیل ریزش دیواره چاه به داخل سقوط کرده 

که به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
سست بودن خاک حیاط این منزل مس��کونی و فرو نشستن آن هنگام 
حفر چاه باعث س��قوط هر دو مقنی ش��ده ب��ود که با ت��الش ماموران 
آتش نش��انی یکی از کارگران نجات یاف��ت ولی مغنی 60 س��اله بر اثر 

جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامي اس��تان قم از کش��ف 94 کیلو و 552 گرم حشیش و 
دستگیري چهار قاچاقچي در عملیات مشترک ماموران پلیس مبارزه با 

مواد مخدر استان قزوین و قم خبر داد.
سردار مهدي محمودي گفت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان قزوین پس از اطالع از فعالیت چند نفر قاچاقچي که 
مواد مخدر را در اوزان باال از استان کرمان خریداري و قصد انتقال آن را 
از استان قم به قزوین  از طریق کامیون بارکش دارند، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار این پلیس قرار مي گیرد.
وي ادامه داد: ماموران اداره عملیات ویژه این پلیس ضمن هماهنگي با 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان قم در قالب دو اکیپ عملیاتي و به همراه 
ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان قم در مس��یر 
ورودي کاشان به قم مستقر و پس از مشاهده کامیون »ولوو« خودرو را 

متوقف مي کنند.
فرمانده انتظامي استان قزوین افزود: پس از متوقف کردن کامیون، راننده 
و سرنشین خودرو دستگیر و در بررسي اولیه ماموران، متهمان به انتقال 

100 کیلوگرم حشیش اعتراف مي کنند.
 محم��ودي ادام��ه داد: مام��وران جهت دس��تگیري دو مته��م دیگر با 
قرار مالقات س��وري جهت تحویل محمول��ه به صاحب��ان اصلي اقدام  
کردند که پس از حض��ور دو قاچاقچي دیگر با خ��ودروي 206 در محل 
در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتي دستگیر و کلیه متهمان با محموله 
 مواد مخدر و خودرو ها به پلیس مبارزه با موادمخدر اس��تان قم منتقل 

شدند.
وي بیان داش��ت: در بازرس��ي ماموران از کامیون 94 کیل��و 552 گرم 

حشیش در 97 بسته آماده فروش در داخل سه گوني کشف شد.
این مقام ارشد انتظامي خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 

به مراجع قضائي معرفي شدند.

مرگ چاه کن به دلیل ریزش دیواره چاه 
در تهران

کشف بیش از 94 کیلوگرم 
حشیش و دستگیري چهار قاچاقچي

ادعای عجیب متهم در دادگاه؛

من قـاتـل 20 نفـر هستـم

زن 48 س��اله ای به نام مریم با همدستی پسر 22 س��اله ای به نام مهدی 
 و مردی 60 س��اله با نام مراد به اجرای دسیس��ه مکاران��ه در خیابان ها و 

مناطق تفریحی شهر مشهد اقدام می کردند.
از چندی پیش پلیس مش��هد در جری��ان کف زنی های دزدان تردس��ت 
ق��رار گرفت که ب��ه کمی��ن توریس��ت های خارجی نشس��ته و ب��ا طرح 
 دوس��تی و ادعاهای عجیبی در برابر دیدگان وی پول هایش را به س��رقت 

می بردند.
ریاس��ت این باند برعهده مریم بود و این زن و نوچه های��ش آخرین بار با 
شناس��ایی یک تبعه خارجی نزد وی رفته و با ابراز صمیمیت ادعا کردند 
قصد سفر به کشور او را دارند و می خواهند با اسکناس های آنجا آشنا شوند.

مس��افر 65 س��اله که با چهره مهربان این 3 عضو باند روبه رو بود و تصور 
می کرد با یک خانواده خونگرم مواجه است در خودروی سواری آنها، بسته 
اسکناس خارجی کشورش را به مرد داد و مرد کف زن که وسوسه شده بود 
همه پول هایش را به سرقت برد و پا روی پدال گاز گذاشت تا فرار کند.  مرد 
توریست که می دید 450 هزار دینار وی مورد دستبرد قرار گرفته است با 

داد و فریاد کمک خواست و همزمان پسرجوانی خواست دزد را فراری دهد. 
رهگذران که می دیدند توریست خارجی در دام باند تبهکاری افتاده است 

دست به کار شدند و اجازه ندادند دزدان فرار کنند.
 فرمانده پلیس خراس��ان رضوی در ای��ن باره گفت: با درخواس��ت کمک 
مرد خارجی شاهدان صحنه سرقت بالفاصله وارد عمل شدند و همین کافی 

بود تا دزدان ناکام بمانند.
سردار س��رتیپ دوم بهمن امیری مقدم افزود: مریم با دیدن این صحنه و 
برای فراری دادن دو همدستش با سر و صدا ادعا کرده بود شوهرش بیماری 
قلبی دارد و باید هر چه سریع تر او را به بیمارستان برسانند اما مردم گمراه 
نشده و سد راه فرار دزدان شدند و موضوع را س��ریع به پلیس 110 اعالم 
کردند. وی گفت:  مأموران کالنتری طرق مشهد بالفاصله وارد عمل شدند 

و اعضای باند حرفه ای را دستگیر کردند.
سردار سرتیپ دوم بهمن امیری مقدم تصریح کرد: تحقیقات گسترده  از 
این باند حرفه ای با توجه به گزارش چند س��رقت مشابه برای کشف دیگر 

اقدامات مجرمانه آنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامي شهرس��تان درمیان، از کشف 116کیلوگرم حشیش و 
تریاک در این شهرستان خبر داد.

 س��رهنگ محمدهوش��نگي گفت: با به دس��ت آمدن اخباري مبني بر 
حمل مواد مخ��در در مح��ور اصلي سربیش��ه به درمیان دس��تگیري 

قاچاقچیان در دستور کار مأموران قرار گرفت .
وي گفت: مأم��وران هن��گام کنت��رل خودروه��اي عب��وري در جاده  
سربیش��ه _ درمیان به یک دس��تگاه خودروي پژو 405 که با س��رعت 
 باال در حرکت بود مش��کوک ش��دند و به راننده خودرو دس��تور ایست 

دادند.
سرهنگ هوشنگي بیان داشت : راننده خودرو با مشاهده مأموران متواري 
شد و به ایست مأموران توجهي نکرد که پس از طي مسافتي با رها کردن 
خودرو و پنهان کردن خود از دید مأموران با اس��تفاده از تاریکي هوا به 

ارتفاعات اطراف متواري شد.
وي تصری��ح کرد: در بازرس��ي از خ��ودرو 95 کیلوگرم حش��یش و 21 

کیلوگرم تریاک کشف شد.

دستگیـری بـاند 3نفره کـف زنـی 
از مسافران خارجی در مشهد

کشف 116 کیلوگرم حشیش و تریاک 
از خودروي 405

ابالغ
9/569 ریاست محترم ش��عبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
احتراما عطف ب��ه ابالغنامه ص��ادره موض��وع پرونده کالس��ه 930841 در 
خصوص دع��وی بانک ملت با وکالت آقای آرش ش��یرانی به طرفیت ش��رکت 
آقای حمیدرضا جمالی و س��ایرین گزارش کارشناسی مربوطه جهت هرگونه 
اقدام به ش��رح مفاد ذیل تقدیم می گ��ردد: الف( موضوع پرونده: دادخواس��ت 
تقدیمی بانک خواهان ب��ه دادگاه محترم با موضوع مطالب��ه 1/260/000/000 
ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرس��ی و خس��ارات تاخی��ر و ... نزد مقام 
محترم قضایی در دست بررس��ی است. ب( قرار کارشناس��ی صادره توسط 
مقام محترم قضایی: »... تابا توج��ه به دفاع خواندگان میزان بدهی ایش��ان به 
خواهان باتوجه به ن��وع قرارداد پرداخت تس��هیالت بانکی و بخش��نامه های 
مربوطه بررس��ی و اعالم گردد... ج( نحوه بررسی اس��ناد ومدارک: دراجرای 
قرار کارشناس��ی صادره توس��ط مقام محترم قضایی پس از مطالعه پرونده 
اقدامات زیر انجام ش��د: 1- بررس��ی اس��ناد و مدارک ابرازی بانک خواهان و 
مدارک مضبوط در پرونده 2- مراجعه به اداره حقوقی بانک خواهان و مذاکره 
با مس��وولین مربوطه 3- مذاکره با خوان��ده ردیف اول و اح��دی از ضامنین 
تسهیالت و استماع اظهارات ایشان د( شرح بررس��یهای کارشناسی براساس 
مفاد قرارکارشناسی: براس��اس قرارداد منعقده به ش��ماره 901518264/83 
فیمابی��ن بانک مل��ت آپادانا و آق��ای حمیدرض��ا جمالی و ش��رکاء درمورخه 
1390/11/25 تسهیالتی به مبلغ 1/000/000/000 ریال دراختیار خوانده قرار 
گرفته است. مشخصات تس��هیالت پرداختی بانک به ش��رکت مذکور به شرح 
جدول ذیل بوده اس��ت: وام گیرنده: آقای حمیدرضا جاللی مبلغ کل تسهیالت: 
 1/000/000/000 ریال. سود کل تسهیالت: 278/269/348 ریال. تعداد اقساط:

6 قسط. فاصله اقساط: شش ماه. نرخ سود سالیانه: 15% . جریمه عدم ایفای تعهد: 
پلکانی. سررسید اولین قسط:1391/5/25. سررسید آخرین قسط:1393/11/25. 
مبلغ پرداختی قس��ط اول: 213/049/348 ریال. مبلغ پرداختی سایر اقساط هر 
قسط 213/044/000 ریال. با توجه به مراتب فوق از هر قسط پرداختی به شرح 
جدول ذیل مبلغ 166/666/667 ریال بابت اصل و 46/378/223 ریال را س��ود 
تش��کیل می دهد. نتیجه بررسیها حاکی اس��ت خوانده صرفا نسبت به پرداخت 
231/338/685 ریال بابت تسهیالت موصوف به شرح ذیل به بانک اقدام نموده 
اس��ت: 1- 1392/7/18 مبلغ 40/000/000ریال. تسهیم سرمایه:20/282/452. 
تس��هیم س��ود 11/019/132. تس��هیم جریم��ه:8/698/416. 2- 1392/7/18 
مبل��غ96/838/685. تس��هیم جریم��ه:96/838/685. 3- 1392/7/18. مبل��غ 
8/500/0000. تس��هیم س��رمایه:5/507/735. تس��هیم س��ود:2/992/265. 
4- 1392/10/19. مبل��غ 86/000/000. تس��هیم س��رمایه:127/979. تس��هیم 
س��ود:18/312/521. تس��هیم جریم��ه:33/980/391. تس��هیم س��رمایه 
اس��تمهالی:33/579/109.جمع کل:231/338/685. به علت عدم ایفای تعهدات 
خوان��ده درپرداخت اقس��اط موص��وف براس��اس مصوبه بانک به ش��ماره 
830/92/27330 مورخه 1392/7/15 اقس��اط معوق به صورت هشت قسط با 
فاصله اقساط س��ه ماه و طی 24 ماه استمهال گردیده و اقس��اط آتی در رسید 
خود ابقا شده به نحوی که مقرر بوده تس��هیالت موصوف درقالب جدول زیر 
بازپرداخت گردد:وام گیرنده: آقای حمیدرضا جاللی مبلغ اصل دین بابت س��ه 
قسط استمهالی: 679/137/348ریال. سود کل تسهیالت: 119/519/434ریال. 
تعداد اقساط: 8 قسط. فاصله اقساط: سه ماه. نرخ سود سالیانه: 15%. سررسید 
اولین قسط:1392/10/18. سررسید آخرین قسط:1394/7/18. مبلغ پرداختی 
هر قس��ط: 99/832/000ریال. مبلغ پرداختی قس��ط آخر:99/832/782ریال. 
براس��اس ش��رایط جدید نیز خوانده به تعهدات خود در خصوص بازپرداخت 
 اقس��اط عمل ننموده که ش��رایط بازپرداخت مصوب نیز در قال��ب جدول زیر 

می باش��د: تاریخ 1392/10/18 مبل��غ 85/764/156ریال.تاریخ 1392/11/25 
مبل��غ 213/044/000ریال.تاری��خ 1393/1/18 مبل��غ 99/829/000ری��ال. 
 1393 /5 99ری��ال. تاری��خ 25/ /829 1393 مبل��غ 000/ /4 تاری��خ 18/
مبل��غ 213/044/000ری��ال. تاری��خ 1393/7/18 مبل��غ 99/829/000ری��ال. 
تاری��خ 1393/10/18 مبل��غ 99/829/000ری��ال. تاری��خ 1393/11/25 
مبل��غ 213/044/000ری��ال. تاری��خ 1394/1/18 مبل��غ 99/829/000 ری��ال. 
تاری��خ1394/4/18 مبل��غ 99/829/000ری��ال. تاری��خ 1394/7/18 مبل��غ 
99/829/000ری��ال. جم��ع کل: 1/423/699/156ریال. ه���( اظهارنظر نهائی 
کارشناس��ی: با توجه به بررس��یهای انجام ش��ده ش��واهد – قرائن – اسناد و 
مدارک مثبته موجود ادله مندرج در سطور قبل و نتایج حاصله شرح مفاد مندرج 
دربندهای پیشین این گزارش: میزان بدهی آقای حمیدرضا جمالی به خواهان با 
توجه به نوع قراداد پرداخت تس��هیالت بانکی و بخشنامه های مربوطه تا تاریخ 
1394/3/10 مبلغ 1/657/019/472 ریال می باشد. اظهار نظر اینجانب براساس 
بررسیهای انجام شده به ش��رح مفاد این گزارش صرفا اظهار نظر کارشناسی 
بوده و اتخاذ تصمی��م نهایی در صالحیت آن مقام محترم قضایی می باش��د.م 
الف:25946 کارشناس رسمی دادگستری - شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 
ابالغ رای

9409970354201241 ش��ماره پرون��ده:  9 ش��ماره دادنام��ه: /570
9409980362000653 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940753 ش��کات: 1- آقای 
علیرضا سلیمانی فرزندرضا به نش��انی شهرستان اصفهان – خ.امام خمینی – 
لمجیر – ک.شهید نامجو – کوی ایثار – روبروی حوزه علمیه صاحب الزمان)عج( 
2- خانم مریم سلیمانی فرزند رضا به نشانی خ.امام خمینی – لیمجیر –ش.نامجو 
– ک.آزادگان – ک.ایث��ار – روبروی ح��وزه متهم:آقای فردی��ن دینی ترکمانی 
فرزندمحمد به نش��انی مجهول المکان اتهام ها: 1- ایراد جرح عمدی با چاقو 2- 
تهدید گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام فردین 
دینی ترکمانی فرزند محمد دائر بر ایجاد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به 
شاکی علیرضا سلیمانی فرزند رضا و تهدید با چاقو نسبت به مریم سلیمانی نظر 
به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرا عمومی انقالب اصفهان شکایت شکات 
گواهی پزش��کی قانونی اظهارات ش��هود و مطلعین تحقیقات محلی انجام شده 
عدم حضور متهم جهت دفاع علی رغم ابالغ های مکرر و احضار از طریق نشر 
آگهی و نظر به سائر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری 
نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مس��تندا به مواد 614و617و669 از 
قانون مجازات اس��المی مصوب 1375 و مواد 710و488و134 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه 
شالق تعزیری بابت بزه تهدید با چاقو به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت جنبه 
عمومی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی ب��ا چاقو به پرداخت چهاردرصد از دیه 
کامل بابت جراحتهای دامیه و حارصه در بازوی چپ و س��اعد راست در حق 
شاکی علیرضا سلمانی ظرف یکسال از تاریخ وقوع جرم محکوم می نماید نظر به 
اعمال مقررات تعدد جرم در رابطه با مجازاتهای تعزیری موضوع حکم تنها یک 
مجازات اشد قابلیت اجرایی دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابلیت واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:24749 شعبه 116 دادگاه 

کیفری 2 شهر اصفهان 
ابالغ رای 

9409970354201209 ش��ماره پرون��ده:  9 ش��ماره دادنام��ه: /571
ش��کات:  940413 پرون��ده: ش��ماره   9209980360000348 

 1- آقای مرتضی کریمی س��بدانی فرزند عزت ا... به نش��انی خ.امام خمینی – 
بابوکان – جنب ورزشگاه – ک.شهیدرحمانی – پ212، 2- آقای ناصر کریمی 
سبدانی فرزند عزت ا... به نشانی خانه اصفهان – فلکه ماه فرخی – مجتمع گلسار 
– واحد211 متهمین: 1- آقای علی آزاد به نش��انی خانه اصفهان – خ.رزمندگان 
– پشت مدرسه رضایت 2- آقای منصور قریش��ی فرزند علی اصغر با وکالت 
آقای مهدی شیخ فرشی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان – چهارباغ خواجو – 
خیابان شهدای خواجو – نبش بن بست شماره 8)یاس( – ساختمان افرا – طبقه 
دوم – واحد3، 3- آقای س��یدایمان مینائی فرزند س��ید رمضان به نشانی خانه 
اصفهان – نگهبانی - ک.ش��یرین – نبش آفتاب – پ104 اتهام: 1- ایراد ضرب 
و جرح شکس��تگی اس��تخوان زند اعلی 2- ایراد ضرب و جرح با قداره به کتف 
چپ 3- ایراد ضرب و جرح با قداره به س��اعد چپ 4- ق��درت نمایی و تهدید با 
قداره و ضرب و جرح گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به 
ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینمای��د. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- 
 منصور قریشی فرزندعلی اصغر متولد 1361 اهل فالورجان ساکن اصفهان با 
وکالت مهدی شیخ فرش��ی 2- س��یدایمان مینایی فرزند س��ید رمضان متولد 
1373 اهل و ساکن اصفهان 3-علی آزاد دائر بر ردیف اول ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو و قداره نسبت به ش��کات مرتضی و ناصر شهرت هر دو کریمی 
 سبالنی فرزندان عزت ا... ردیف دوم ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی 
مرتضی کریمی ردیف س��وم ای��راد ضرب و ج��رح عمدی با قداره نس��بت به 
ش��کات موصوف نظر به محتویات پرونده – کیفرخواست دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان –شکایت شکات - گواهی پزش��کی قانونی – اظهارات شهود – 
صورتجلسه بازبینی فیلم ضبط ش��ده از محل وقوع جرم توسط دوربین بانک 
صادرات مضبوط در پرونده – اظهارات و دفاعیات بالوجه متهمین ردیف اول 
و دوم و عدم حضور متهم ردیف سوم جهت دفاع علیرغم ابالغهای مکرر و نظر 
به س��ائر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبردگان 
به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستندا به تبصره و ماده 614 قانون مجازات 
اس��المی مصوب 1375 و مواد 710و449و569و488 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 متهم ردیف اول را به پرداخت 2/5 درصد دیه کامل بابت جراحت 
موضحه ساعد راس��ت در حق شاکی مرتضی کریمی س��بدانی و پرداخت نیم 
درصد دیه کامل بابت حارصه خلف قفسه صدری در طرف چپ نیم درصد دیه 
کامل بابت حارصه مچ دست چپ – 1/5 درصد دیه کامل بابت متالحمه بازوی 
چپ – 1/5 درصد دیه کامل بابت متالحمه ساعد چپ در حق شاکی ناصر کریمی 
سبدانی و متهم ردیف دوم را به پرداخت هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی 
استخوان زند اعلی دست راس��ت و دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج 
نرم ساعد راست در حق شاکی مرتضی کریمی سبدانی و متهم ردیف سوم را به 
پرداخت یک درصد دیه کامل بابت ارش بریدگی کناره داخلی کتف چپ در حق 
شاکی ناصر کریمی سبدانی و پرداخت 1/5 درصد دیه کامل بابت متالحمه باالی 
مچ دس��ت چپ و یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب موقت عصب زند اسفل 
دست چپ در حق شاکی مرتضی کریمی س��بدانی ظرف یکسال از تاریخ وقوع 
جرم بابت جنبه خصوصی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و قداره و هر 
یک از متهمین ردیف اول و سوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت جنبه 
عمومی بزه مذکور و متهم ردیف دوم را با اعم��ال مواد 37و38 قانون مجازات 
اس��المی اخیرالذکر از بابت تخفیف ازجهت جوانی و فقد سابقه کیفری به تحمل 
6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید این رای نس��بت ب��ه متهمین ردیف اول و 
دوم حضوری محس��وب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان می باشد و نسبت به متهم ردیف سوم غیابی تلقی و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:24750 

شعبه 116 کیفری دو شهر اصفهان 

ابالغ رای 
9409970350401449 ش��ماره پرون��ده:  9 ش��ماره دادنام��ه: /572
9409980350400606 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:940652 خواه��ان: آقای 
سیدحسین حسینی فرزندسید یحیی با وکالت آقای اکبر عباس پور فرزند غالم 
به نشانی اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع قصر نور 
– طبقه چهارم – واحد410 خواندگان: 1- آق��ای مرتضی ترابی فرزندمصطفی 
2- آقای سعید ترابی فرزند مرتضی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خس��ارت دادرسی 3- مطالبه وجه 
چک رای دادگاه: در خصوص دعوی س��ید حسین حس��ینی فرزند سید یحیی 
با وکالت آقای اکبر عباس پور به طرفیت آق��ای مرتضی ترابی فرزند مصطفی 
و آقای س��عید ترابی ب��ه خواس��ته مطالبه وج��ه 3 فقره چک به ش��ماره های 
172961-94/5/18و172952-94/5/18و172953-94/6/13 بانک صادرات 
و با احتساب خس��ارات دادرس��ی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت 
مصدق چک موضوع دعوی نظر ب��ه اینکه خواندگان با وص��ف ابالغ در زمان 
رس��یدگی مورخه 94/8/30 حضور به هم نرس��انده و اصوال دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه به عمل نیاورده اس��ت فلذا با احراز بقاء دین دعوی خواهان را 
وارد تشخیص مستندا به مواد 310و314 قانون تجارت و 198و515 قانون آیین 
دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را به پرداخت مبلغ 
1/400/000/000 ریال و با احتس��اب هزینه دادرس��ی حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز خس��ارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله 
اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید این رای 
غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می 

باشد.م الف:24755 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/580 در خصوص پرونده کالس��ه 1115/94 خواهان محمود هواکش��یان با 
وکالت حس��ینعلی احمدی دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت 
1- مجتبی س��راندی 2- بیژن س��راندی 3- فرید س��راندی 4- مرتضی نصر 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/10/29 ساعت 
9/30صبح 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:26736 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/582 در خصوص پرونده کالسه 697/94 خواهان جعفر دلفروزی دادخواستی 
مبنی بر مطالب��ه وجه به طرفی��ت حمیدرضا پ��دران تقدیم نموده اس��ت وقت 
رس��یدگی برای مورخ 94/11/18 س��اعت 4/30عصر تعیین گردیده اس��ت با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان 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 ش��ود. م الف:26755 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

مواد الزم : دو عدد تخم مرغ براى خمير پاى و يك عدد زرده تخم مرغ براى روى 
پاى. نصف قاشق چاى خورى وانيل.85 گرم پودر شكر براى تهيه خمير پاى و 55 
گرم  براى وسط و روى پاى. يك قاشق مرباخورى بكينگ پودر معادل 6 گرم.يك 
قاشق مرباخورى پودر دارچين معادل 6 گرم. دو عدد سيب،150 گرم كره ،280 

گرم آرد گندم،30 گرم شير . 
روش تهيه: شكر، كره و نصف قاشق چاى خورى وانيل را با همزن برقى هم مى زنيم 
تا كرم مانند شود. يك تخم مرغ اضافه كرده و سى ثانيه هم مى زنيم و بعد تخم مرغ 
دوم را اضافه كرده و باز سى ثانيه هم مى زنيم و بعد شير را اضافه كرده، هم مى زنيم. 
آرد و يك قاشق مرباخورى بكينگ پودر را با هم مخلوط كرده، كم كم به مواد اضافه 

كرده، هم مى زنيم تا مايه پاى آماده شود.
ــوم از خمير را ته قالب پهن مى كنيم. سيب ها را  ته قالب پاى را چرب كرده، دو س
ــكر و 4 قاشق آب، كمى مى پزيم  ــت كنده، نازك برش داده و با يك قاشق ش پوس
ــد آن را روى خمير مى چينيم. يك  تا نرم شده، آب آن تبخير شود. وقتى سرد ش
قاشق مرباخورى دارچين و دو قاشق غذاخورى شكر را مخلوط كرده، روى سيب ها 
ــرده، آن را ورز مى دهيم.  ــوم باقيمانده خمير، آرد اضافه ك ــيم. به يك س مى پاش
سپس كمى آرد روى تخته پاشيده و خمير را با وردنه به قطر 2 الى 3 ميلى متر باز 
مى كنيم.نوارهاى باريكى از خمير جدا كرده و روى سيب ها را با آنها مى پوشانيم .
ــكر و وانيل را با هم مخلوط كرده، با يك برس روى خمير  زرده تخم مرغ، پودر ش
ــاعت قبل فر را با حرارت متوسط روشن كرده، قالب را در طبقه  مى ماليم.از نيم س
وسط فر، براى مدت 25 الى 30 دقيقه قرار مى دهيم؛ تا زمانى كه روى خمير طاليى 
ــود. بعد از كمى سرد شدن، پاى به  شود. قالب را از فر درمى آوريم تا كمى سرد ش
راحتى از قالب جدا مى شود. آن را درآورده، در يخچال مى گذاريم تا كامال سرد شود.

كمى پودر قند روى آن مى پاشيم تا آماده پذيرايى شود. 

ــى است كه عمدتا با اهداف سياسى  ترور يا قتل سياسى، نوعى آدم كش
ــهرت يا  ــده داراى مقام يا ش ــته ش يا عقيدتى انجام مى گيرد. فرد كش
ــرام عقيدتى مانند  ــت و يا به دليل اهانت به يك م ــى اس عاليق سياس

ــه واژه ترور، گاه  ــوء قصد قرار مى گيرد. ضمن اينك يك مذهب مورد س
ــت ها استفاده مى شود.  ــروعيت بخشيدن به اقدامات تروريس براى مش
ــزرگ تاريخ قرار خواهيد  ــان نمونه هايى از ترورهاى ب در ادامه در جري

گرفت :
ژوليوس سزار

ــال قبل از ميالد مسيح معروف ترين  شايد ترور امپراطور روم در 44 س
ــزار كه اولين تزار و از جمله مشهورترين  ــد. س ترور در دوران كهن باش
ــط  ــنايى كه به نوعى خود بنا نهاده بود توس ــرداران رومى بود در س س
ــراف مورخين اين ترور  ــيد. بنا به اعت ــناتورها به قتل رس تعدادى از س
ــك و ترس فرو برده و  ــال هاى متمادى در ش امپراتورى روم را براى س

در نهايت نيز به جنگ داخلى و فروپاشى آن منجر شد.
جان اف كندى

ــوان ترين  ــان اف كندى، ج ــرور ج ــكى ت ــايد بتوان بدون هيچ ش ش
ــهورترين ترور در  ــرات را مش ــزب دموك ــكا از ح رييس جمهور آمري
ــيارى از مورخين محبوب ترين  ــت. كندى به باور بس طول تاريخ دانس
ــه امروز نيز جمالت و تفكرات او  رييس جمهور تاريخ آمريكا بود كه تا ب
ــت. در هر حال وى در 22 نوامبر 1963  براى بسيارى تكرار شدنى نيس
ــخصى به  ــهر«داالس» در ايالت تگزاس آمريكا به ضرب گلوله ش در ش
ــيد. اوسوالد نيز چندين ساعت پس از  نام لى هورلى اوسوالد به قتل رس
دستگيرى به وسيله پليس، توسط «جك رابى» مالك يك باشگاه شبانه 

در داالس به ضرب گلوله به قتل رسيد. 
ــوالد و  ــزه هاى اوس ــورد انگي ــواالت فراوانى در م ــم س ــه امروز ه تا ب
طرف هاى درگير در قتل كندى بى جواب مانده است. بسيارى سازمان 

جاسوسى آمريكا «سيا» را در پشت اين ماجرا مى دانند.

ــن ابيطالب(ع)  ــه هاى حكيمانه اميرالمومنين على اب ــهاب حكمت» انديش «ش
ــاى گوناگون، ــوال ه ــخ به س ــى فردى و اجتماعى و پاس ــاد مختلف زندگ در ابع

 بر گرفته از ترجمه عالمه جعفرى است كه به كوشش آيت اهللا ضياء الدين نجفى، 
ــخنان امير المونين (ع) در بردارنده بررسى و تحقيق شده است.  باب برگزيده س

ــت كه از آن بزرگوار پرسيده شده است و سخنانى   برگزيده اى از پرسش هايى اس
ــخ به اين پرسش ها صادر گرديده  كوتاه از آن بزرگوار را در بر مى گيرد كه در پاس
است.  در اين مجموعه ارزشمند حدود چهارصد و 80 حكمت مختلف از جانب امير 
المومنين (ع) صادر شده است با معنى بيان شده به گونه اى كه براى خواننده قابل 

فهم باشد.  
ــت  ــده اس ــده ش ــاب گنجان ــن كت ــه در اي ــى ك ــت هاي ــى از حكم برخ
عبارت اند از:«رفتار در زمان فتنه»، «نكوهش طمع و اظهار پريشانى و بى انديشه 
سخن گفتن»،« نكوهش بخل و ترس و تنگدستى  بى نوايى و ستايش»،«از شكيبايى 
ــاده رويى و بردبارى در ــتايش راز دارى و گش وپارسايى و دورى از گناهان»، «س

 سختى ها» و...
در برخى از حكمت هاى اين كتاب مى خوانيم:

حكمت 225حسادت و بيماري(اخالقى، بهداشتى):
شگفتا كه حسودان از سالمتى خود غافل مانده اند!!.

حكمت 227اركان ايمان(اعتقادى، معنوى):
ايمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان عمل با اعضا و جوارح استوار است.

حكمت 228ارزش ها و ضد ارزش ها(اخالقى، اجتماعى):
ــد، از قضاء الهى خشمناك است، و آن كس كه  كسى كه از دنيا اندوهناك مى باش
از مصيبت وارد شده ِشْكوه كند از خدا شكايت كرده، و كسى كه نزد توانگرى رفته 
ــت داده  ــوم دين خود را از دس ــرمايه اش برابر او فروتنى كند ، دو س و به خاطر س
ــت، و آن كس كه قرآن بخواند و وارد آتش جهنم شود حتما از كسانى است كه اس

 

ــتى پيوند  ــت ، و آن كس كه قلب او با دنيا پرس ــه قرار داده اس آيات الهى را بازيچ
ــت، اندوهى رها نشدنى ، حرصى كه  ــه مشكل اس خورد، همواره جانش گرفتار س

رها نمى كند او را  و آرزوئى نايافتني.

پـاى سيب

شهـاب حكمـت بزرگ تـرين تــــرورهاى تاريـخ(3)

خانه دارى

 از بين بردن بوى بد سوختگى غذا و سرخ كردن مواد غذايى مانند سير و پياز شايد 
مشكل بسيارى از خانم هاى خانه دار باشد. 

ــان را از بين  ــوى بد فضاى خانه ت ــما به راحتى با ترفندهاى زير مى توانيد ب ش
ببريد.

ــوخته بلند شده يا حاصل انجام مراحل  ممكن است بوى ناخوشايند از غذايى س
ــت كردن پيازداغ، سيرداغ يا ــد؛ مانند درس آماده سازى پخت غذايى لذيذ باش

سرخ كردن انواع و اقسام سبزيجات و مرغ و ماهى كه همه اينها فضاى خانه را با 
بويى ناخوشايند پر مى كند.

ــردن هواكش ها و  ــن ك ــرايطى روش معموال اولين عكس العمل ها در چنين ش
ــت و باتوجه به ــامل در و پنجره هاى خانه اس بازكردن كليه راه هاى خروجى ش

 اينكه اين روزها هوا سرد است، بازكردن در و پنجره اگرچه به خروج بو با سرعت 
ــود ولى باعث هدر رفتن درصد زيادى از گرماى موجود در  بيشترى منجر مى ش
ــب نيست؛  ــود كه اين كار به لحاظ صرفه جويى در انرژى مناس خانه نيز مى ش

بنابراين بايد به فكر چاره اى بهتر بود.
ــده در محيط، راه هاى متعددى  براى اين منظور با توجه به نوع بوى پراكنده ش

وجود دارد؛ فقط كافى است آنها را امتحان كنيد:
ــبو بريزيد و يك حبه قند چهار گوش در آن  -  در يك نعلبكى كمى ادكلن خوش
ــود ، سپس قند را  بيندازيد ، طورى كه ادكلن را خوب جذب كند و قند خيس ش
آتش بزنيد و وقتى ادكلن تمام شد قند را خاموش كنيد با اين تدبير فضاى خانه 

بسيار معطر خواهد شد.
اگر مى خواهيد سبزى يا موادى سرخ كنيد كه مطمئن هستيد اعضاى خانواده از 

بوى حاصل از آن ناراحت مى شوند، پيش از شروع كار، ابتدا هواكش هاى داخل 
آشپزخانه را روشن كنيد سپس مقدارى سركه سفيد را در كاسه اى بريزيد و آن را 
كنار اجاق گاز روشن قرار دهيد؛ بوى حاصل از سركه سفيد، باقيمانده بوى حاصل 

از سرخ كردن آن مواد را در محيط خنثى مى كند.

بوى غذاى درون خانه را چگونه از بين ببريم؟(1)

نگاهي به شهرهايى
 كه در دل تاريخ گم شده اند (4)

ــه اين كره  ــاكنان اولي چند قرن از مهاجرت س
خاكى از غارها به دهكده ها مى گذرد.  پس از آن 
ــتاها و شهرها  بود كه مهاجرت و زندگى در روس

آغازشد. 
بسيارى از اين آبادى ها و شهرها تاكنون به خود 
اتفاقات تلخ و شيرينى را ديده اند و در تاريخ ثبت 
ــه اين ــده اند، برخى از آنها هنوز هم در نقش ش
كره خاكى وجود دارند اما از تعدادى ديگر از اين 
ــهرها جز نامى در كتاب هاى تاريخى چيزى  ش

باقى نمانده است.
ــنه  ــه تش ــر هميش  از آنجا كه ذهن كنجكاو بش
ــته بوده، خالى از لطف  ــتن رازهاى گذش دانس

نيست شهر هاى گمشده تاريخ را به شما معرفى 
كنيم. 

ــا روزگارى مركز  ــهر ه ــادى از اين ش تعداد زي
ــد، اما به داليل  اصلى تمدن منطقه خود بوده ان
مختلفى هم اكنون از صحنه روزگار محو شده اند 
ــنيده  ــر از رواياتى كهن از آنها چيزى ش و به غي

نمى شود. 
و  ــان  ماجراجوي از  ــيارى  بس ــه  اگرچ  
ــده  ــهرهاى گمش ــه اين ش ــگاران روان تاريخ ن
ــا  ــيارى از آنه ــون بس ــا تاكن ــد، ام ــته ان گش
ــهرها را  ــن ش ــق اي ــانى دقي ــتند نش نتوانس

بيابند.

ــان در  ــان چ ــترده چ ــتى و گس ــهر خش   ش
ــن منطقه تا  ــهر اي ــور پرو بزرگ ترين ش كش
ــا به اين نواحى بوده  پيش از ورود آمريكايى ه

است. 
ــاخت آن آجر  ــده در س مصالح به كار برده ش
ــا با تزئينات و  ــت خام بوده و بناها غالب يا خش
پيرايه هايى با نقوش برجسته و تقريبا نزديك 
ــده بودند. مركز شهر  به سبك عربى مزين ش
ــتحكامات بوده كه  ــامل تعدادى قلعه و اس ش
ــريفات، تاالرهاى تدفين  ــى براى تش اتاق هاي
ــط  ــهر توس و معابد را در برمى گرفتند. اين ش
چيمو (Chimu) در حدود 850 پس از ميالد 
ــده و تا زمانى كه توسط امپراتورى  ساخته ش

ــخير شد پابرجا باقى ماند.  اينكا در 1470 تس
برآوردها نشان مى دهد حدود 30/000 نفر در 

اين شهر سكنى گزيده بودند.

ــا ورده در جنوب غربى ايالت كلرادو قرار   مس
گرفته و مسكن صخره نشينان باستانى يعنى 
ــت. ــازى(Anasazi) بوده اس مردمان آناس
ــروع به ساخت  در قرن دوازدهم اين قبيله ش
ــا و در زير  ــان در غارهاى كم ژرف خانه هاى ش
ــداد ديواره هاى دره ها  صخره هايى كه در امت

قرار گرفته بودند، كردند. 
بعضى از اين اقامتگاه ها به اندازه اى بزرگ بود 
كه 150 اتاق را شامل مى شد. در 1300 تمامى 
ــاورده را ترك نمودند،  ــازى  مس مردمان آناس
ــده تفريبا به طور كامل  اما خرابه هاى برجا مان
ــوال هاى پيرامون  دست نخورده باقى ماند. س
ــان بى جواب باقى  اين عزيمت ناگهانى همچن

ــمالى بيگانه  مانده اند. هر چند هجوم قبايل ش
ــالى از جمله داليلى است كه گمان  و خشكس

مى رود پاسخ اين معما باشند.

 پرسپوليس پايتخت تشريفاتى امپراتورى قدرتمند 
ايران يعنى هخامنشيان بوده است. آثار برجاى مانده 
ــرقى شيراز قرار  ــمال ش از آن در 70 كيلومترى ش
گرفته و امروزه به نام تخت جمشيد شناخته مى شود.
ــا (Parsa) يا پارسه ناميده  اين شهر در اصل پارس
ــت يونانى ــپوليس برگرفته از لغ ــده و پرس مى ش
ــس پوليس (Persas Polis) به معناى شهر   پرس

پارسى يا ايرانى بوده است. 
ــر در  ــكندر كبي ــالد اس ــش از مي در 331 پي
ــن  ــران اي ــورى اي ــخير امپرات ــراى تس ــالش ب ت
ــى انتقام  ــه نوع ــا ب ــيد ت ــش كش ــه آت ــهر را ب ش
ــدن آكروپوليس در آتن را گرفته باشد.  سوزانده ش
ــهر همچنان به عنوان پايتخت ايران در زمان  اين ش

ــا آنكه به تدريج از  امپراتورى مكدونيان باقى ماند ت
لوح روزگار محو شد. آثار به جا مانده از اين شهر جزء 

فهرست ميراث جهانى يونسكو قرار دارند.

ــانچى  ــل قرار گيرى س  در مح
ــاختمانى تاريخى واقع شده  س
ــال قدمت ــش از هزار س كه بي

دارد.
ــدا به صورت  ــازه در ابت  اين س
ــق  ــتوپاى(Stupa) متعل اس
ــش از ميالد  ــوم پي ــه قرن س ب
ــكل گرفته و با يك سرى از ش

ــى و خانقاه تكميل  معابد بوداي
ــت. چيزى كه اكنون  شده اس
ــاهده  ــه قابل مش در اين نقط
ــت كه در قرن  است آثارى اس
دهم يا يازدهم ساخته شده اند. 

روزگارى اين مكان ميعادگاه زائران بودايى فراوانى بود ولى در قرن سيزدهم و در پى 
ــانچى متروكه شده و جنگل به سرعت  رو به انحطاط رفتن آئين بودايى در هند، س

به سمت آن پيشروى نمود.
ــف  ــات بريتانيايى مجددا كش ــيله مقام ــه وس ــده در 1818 ب ــهر گمش ــن ش  اي

شد.

 هاتوسا در قرن 17 پيش از ميالد 
به عنوان مركز امپراتورى هيتى ها 
ــد. در 1200 قبل  ــناخته مى ش ش
ــهر همراه با اياالت  از ميالد اين ش
ــى از زوال  ــوان بخش هيتى به عن
ــد متعاقب آن  ــز نابود ش عصر برن
ــوده  ــرك نم ــاكنانش آن را ت س
ــد. بنابر ــه ش ــت متروك و در نهاي
ــاى جديد جمعيت اين   تخمين ه
شهر بين 40 تا 50 هزار نفر برآورد 
ــود البته اين رقم مربوطه به  مى ش
ــت كه اين شهر در اوج  دورانى اس

شكوفايى خود قرار داشته است.
ــده بودند چيزى باقى نمانده تنها مى توان   از خانه هاى مسكونى كه با آجر و الوار ساخته ش
خرابه هاى سنگى معابد و كاخ ها را در محل شهر مشاهده نمود. هاتوسا در اوايل قرن بيستم و 
در نواحى مركزى كشور تركيه توسط گروهى از باستان شناسان آلمانى كشف شد. مهم ترين 
كشف صورت گرفته در اين شهر لوحه هاى سفالى است كه شامل مجموعه قوانين آن دوران 

و ادبيات كهن خاور نزديك هستند. اين شهر در فهرست ميراث جهانى يونسكو قرار دارد.

پـرسپـوليـسمسـا وردهچـان چـان 

هـاتـوسـاسانچى
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