
شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر شهر اصفهان به استانداردهاي  زاینده رود
الزم تصويري ترافيكي جهاني نزديك شده است و در سال هاي آينده به صورت كامل اين 
اقدام انجام خواهد ش��د. دكتر مهدي جمالي ن��ژاد در جمع خبرنگاران در حاش��يه آئين 
بهره برداري از 120 دوربين ترافيكي در س��طح شهر در راس��تاي طرح »هر هفته با چند 
افتتاح« با اشاره به اينكه شهر اصفهان به عنوان ش��هر پايلوت هوشمند در تمام عرصه ها 
انتخاب شده است،  اظهار كرد: از اين پس ما كار س��ختي را در پيش رو داريم چرا كه بايد 

اصفهان را در تمام عرصه ها هوشمند كنيم.
وي با بيان اينكه تاكنون در شهر اصفهان اقدامات مناسبي در خصوص هوشمندسازي انجام 
شده است، بيان كرد: در اين راستا در بخش ITS در شهر اصفهان اقدامات خوبي انجام شده 
است.شهردار اصفهان در ادامه در خصوص راه اندازي و نصب دوربين هاي كنترل ترافيك در 
سطح شهر اصفهان گفت: در حال حاضر نصب اين دوربين ها در خيابان هاي اصلي شهر در 
دستور كار است و پس از تكميل اين طرح نصب دوربين ها در خيابان هاي فرعي نيز انجام 
خواهد شد.وي با بيان اينكه نصب 120 دوربين ترافيكي بيش از 10 ميليارد اعتبار را به خود 
اختصاص داده است،  اضافه كرد: تخصيص اعتبار براي اجراي اين طرح در سال هاي آينده 
نيز در دستور كار خواهد بود.جمالي نژاد در ادامه با اشاره به اينكه ترافيك در شهر اصفهان 
مثلث مهندسي،  پليس و آموزش را تشكيل مي دهد، افزود: بر اين اساس شهرداري در حال 
حاضر بر روي مباحث آموزشي اقدامات ويژه اي را در دستور كار قرار داده است.وي اضافه 
كرد: در حال حاضر شهر اصفهان به اس��تانداردهاي الزم پايش تصويري ترافيكي جهاني 
نزديك شده است و در سال هاي آينده به صورت كامل اين اقدام انجام خواهد شد.شهردار 
اصفهان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص اقدامات صورت گرفته براي 
پيوستن اصفهان به شبكه شهرهاي خالق جهان گفت: اين شبكه يكي از شبكه هاي بسيار 
معتبر جهان و مرتبط با يونسكو است كه براي پيوستن اصفهان به اين شبكه به مدت سه 
 سال پيگيري هاي الزم توسط متخصصان انجام شده است.وي با اشاره به همكاري سازنده 
ميراث فرهنگي و جهاد دانشگاهي در خصوص ثبت اصفهان در شبكه شهرهاي خالق جهان، 
اضافه كرد: از اين رو از اين پس بايد ساالنه گزارش فعاليت هاي خالقانه صورت گرفته در 
اصفهان به اين شبكه گزارش داده شود و يونسكو نيز هر چهار سال يك بار نسبت به شهرهاي 
ورود پيدا كرده به اين شبكه، بازنگري هاي الزم را انجام مي دهد.جمالي نژاد با تاكيد بر اينكه 
شهر اصفهان به خوبي در بخش صنايع دستي و ميراث معنوي ورود پيدا كرده است،  گفت: 
البته بايد توجه داشته باشيم كه سطح شهر اصفهان از بسياري از شهرهايي كه قبال به اين 
شبكه پيوسته اند باالتر است و مسئوالن يونسكو به اين امر اذعان داشتند.وي با تاكيد بر اينكه 
استفاده از تجربيات و فعاليت  هاي صورت گرفته در ديگر شهرهاي خالق جهان از مزيت هاي 
پيوستن به اين شبكه جهاني است، ادامه داد: بايد توجه داشت كه براي دست  يافتن به برخي 
از اين تجربيات ميليارد ها دالر هزينه شده و نبايد از كنار آن به راحتي عبور كنيم. شهردار 

اصفهان با بيان اينكه براي جلوگيري از حذف اصفهان از شبكه شهرهاي خالق جهان بايد 
 تمام دستگاه ها همكاري الزم را داش��ته باش��ند،  افزود: از اين رو بايد ارتباط دانشگاه ها با 

بدنه اجرايي نيز گسترده تر شود تا خوشه هاي خالق شهري در اصفهان رشد كند.
شهرداری اصفهان پيشرو، مبتكر و خالق است

استاندار اصفهان نيز در اين جلسه  گفت: ش��هرداري اصفهان در بسياري از كارها پيشرو، 
مبتكر و خالق بوده و ظرفيت اجراي طرح جامع پايش تصويري را دارد. رس��ول زرگرپور 
اظهار كرد: اين بهره برداري با توجه به موقعيت ترافيكي شهرهاي كشور امري حياتي است 
و همه شهرهاي كشور موظف به اجراي اين طرح هستند. وي با بيان اينكه اجراي اين طرح 
عالوه بر پايش تصويري به لحاظ ترافيكي و حمل و نقل در زمين��ه مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز و بس��ياري از اقدامات امنيتي نيز تاثيرگذار خواهد بود، اف��زود: بهره برداران اين طرح 
شهرداري ها، نيروهاي انتظامي و امنيتي هس��تند و تشخيص آنها با رئيس شوراي تامين 
استان است. استاندار اصفهان با اشاره به اينكه تجهيز جاده ها و خيابان هاي استان اصفهان 
در حال حاضر در مرحله فاز نخست قرار دارد،  تاكيد كرد: براي اجراي اين طرح 600 ميليارد 
تومان هزينه تعيين شده كه بايد در 107 شهر اس��تان اصفهان اجرايي شود. وي با اشاره 
 به هزينه 450 ميليارد ريالي براي اجراي طرح پايش تصويري در اس��تان اصفهان گفت: 
بر اين اس��اس تاكنون حدود 60 دوربين در جاده هاي استان ايجاد شده است و حدود 2۸ 
دوربين ديگر نيز در حال نصب است كه هم مسائل كنترل سرعت و هم مسائل تصادفات 
را تحت پوشش قرار مي دهد. زرگرپور افزود: همچنين اين دوربين ها كاالهايي كه در بندر 
بارگيري مي شوند را تا مقصد رصد مي كنند كه اين بهترين راه براي مبارزه با كاالي قاچاق 
است. وي با اشاره به طراحي طرح جامع پايش تصويري استان اصفهان اضافه كرد: بودجه 

اين طرح نيز تعيين شده و قرار است از طريق فيبر نوري اجرايي شود.
استاندار اصفهان تصريح كرد: شهرداري اصفهان در بس��ياري از اقدامات پيشرو، مبتكر و 

خالق بوده و ظرفيت اجراي طرح جامع پايش تصويري را دارد.
نصب 120 دوربين ترافيكی در معابر شهر اقدام هوشمندانه ترافيكی است 

رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورای اس��المی شهر اصفهان گفت: نصب 120 
دوربين ترافيكی توسط ش��هرداری اصفهان در معابر ش��هر اقدامی جالب، هوشمندانه و 

خداپسندانه اس��ت. غالمرضا ش��يران نيز در ادامه اين آئين با اش��اره به اينكه افتتاح اين 
دوربين ها باعث شد پس از 9 سال عضويت در شورای شهر نخستين بار در مراسم افتتاحيه 
فيزيكی شهرداری شركت كنم، اظهار كرد: با افتخار در اين جلسه حضور پيدا كردم چرا كه 
كنترل هوشمند ترافيك را يك تغيير نگرش می دانم.وی ادامه داد: سال ها منتظر چنين 
روزی بوديم كه فكر و برنامه بيش از بيل و كلنگ و آرمات��ور كار كند و در واقع اين جنس 
كار اس��ت كه می تواند رفتارها و روش ها را تغيير دهد و فرهنگ را ب��ه وجود آورد. رئيس 
كميس��يون حمل و نقل و ترافيك شورای اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به اينكه افتتاح 
اين طرح پاسخگوی سه بُعد در شهر پايدار اس��ت، تصريح كرد: كاهش تصادفات، كاهش 
آالينده های هوا و كاهش شكايات ناشی از آلودگی صوتی با ايجاد حمل و نقل پايدار در يك 
شهر پايدار به وجود می آيد. وی به اهميت كاهش سرعت خودروها در شهر و اثرات مثبت 
آن اشاره كرد و افزود: آلودگی صوتی از زخم معده تا انواع س��كته ها را به همراه دارد و اگر 
بتوانيم سرعت خودروها را در سطح شهر كاهش دهيم توانسته ايم گامی در راستای سالمتی 
شهروندان برداريم. شيران با اشاره به اينكه س��رعت خودروها در تصادفات نقش بسزايی 
دارد، گفت: می توان با رعايت سرعت از شدت تصادفات جلوگيری كرد. رئيس كميسيون 
حمل و نقل و ترافيك شورای اسالمی ش��هر اصفهان بيان كرد: شهروندان همان طور كه 
در خيابان های شهر نفس می كش��ند بين 100 تا 500 هزار ذرات نانويی و ذرات معلق در 
هوا وارد ريه هايشان می شود كه اين امر سبب آسيب جدی به بدن آنها خواهد شد. وی در 
ادامه به بحث فرهنگ عدالت اشاره كرد و ادامه داد: موضوعی به نام فرهنگ عدالت وجود 
دارد كه بيان می كند اگر عملی خوب باشد بايد به آن توجه كرد و اگر خوب نباشد آن عمل 
بايد از دستور كار خارج ش��ود، بنابراين عدالت حكم می كند كه خودروها در شهر نبايد از 
يك سرعت مشخص عبور كنند و در صورت تخلف با آنها برخورد شود. شيران با بيان اينكه 
فرهنگ ترافيك شامل فرهنگ مادی و معنوی می شود، اضافه كرد: اقدام امروز شهرداری 
در راستای ارتقای فرهنگی مادی و به دنبال آن فرهنگ معنوی ترافيك و اقدامی جالب، 

هوشمندانه و خداپسندانه است.
اصفهان راه صعود به قله شهر هوشمند و ایمن را پيدا کرده است

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان گفت: خوشبختانه شهر اصفهان راه صعود به 

قله شهر هوشمند و ايمن را پيدا كرده است و به همت شورای شهر اصفهان اين الگو و هدف 
برای ديگر شهرها در نظر گرفته خواهد ش��د. عليرضا صلواتی نيز در اين جلسه با اشاره به 
اينكه مهندسی، اعمال قانون و آموزش سه ضلع مسئله ترافيك است، اظهار كرد: در كشور 
ما مهندسی بر عهده مديريت شهری، اعمال قانون بر عهده نيروی انتظامی و ضلع سوم يعنی 
آموزش متاسفانه بدون متولی است. وی با بيان اينكه تصادفات جاده ای در دنيا نهمين عامل 
مرگ و مير به حساب می آيد، افزود: اما در ايران ساليانه حدود 1۸ هزار نفر به علت تصادفات 
جان خود را از دست می دهند و در واقع سومين عامل مرگ و مير در ايران تصادفات است. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان ادامه داد: تلفات جاده ای در استان اصفهان 
ساليانه حدود 1200 نفر است، همچنين 226 نفر نيز سال گذشته در شهر اصفهان به علت 

تصادف جان خود را از دست داده اند.
وی در ادامه با اشاره به اينكه بايد به سمت ابزارهای نوين ترافيكی و حمل و نقل هوشمند 
پيش برويم، گفت: نصب دوربين های ترافيكی در معابر شهر تنها يكی از اركان حمل و نقل 
هوشمند به حساب می آيد. صلواتی با برشمردن مزيت های نصب دوربين های ترافيكی در 
معابر تصريح كرد: گستردگی پهنه نظارت، كاهش مراجعات عمومی، اطالع رسانی لحظه ای 
و مس��تند و ايجاد بانك اطالعاتی متمركز از فوايد اين دوربين ها است كه كمك می كند 
 تا ش��رايط ايمن تری در تصادفات داشته باش��يم. وی همچنين با بيان اينكه عامل اصلی

 ۸5 درصد تصادفات مرگبار و يك سوم كل تصادفات رانندگی در جاده ها سرعت است، ادامه 
داد: كشور پيشرفته ای همچون فرانس��ه نيز برای كاهش اين سرعت در پنج سال گذشته 
يك هزار دوربين در معابر خود نصب كرده و موفق ش��ده 30 درصد از تخلفات رانندگی را 
كاهش دهد. صلواتي بيان كرد: برنامه ريزی ش��هری ترافيك در شهر اصفهان به اين گونه 
است كه سالی 10 درصد از تصادفات كاسته شود البته مديريت شهری به  تنهايی نمی تواند 
اين اقدام را انجام دهد و استانداری، شهرداری و سازمان ها بايد به ميدان بيايند تا اين اتفاق 
رخ دهد. وی تصريح كرد: بحث حمل  و نقل هوشمند يكی از اولويت های مديريت شهری 
بوده و نگاه اصفهان به اين موضوع بسيار مثبت است.  صلواتی افزود: تاكنون 120 دوربين 
نظارت تصويری و 20 دوربين سطح تخلفات در اصفهان نصب  شده و همه افراد از اختصاص 
بودجه تا نصب دوربين ها در اين بخش ها تالش كرده اند. وی با اش��اره به اينكه همكاری و 
هماهنگی هوشمند در اصفهان مثال زدنی است، تاكيد كرد: مركز كنترل ترافيك به  عنوان 
مغز متفكر شهر اگر ثانيه ای از حركت بايستد كنترل ش��هر مختل می شود. وی ادامه داد: 
طی يك ارزيابی 36۸ هزار خودرو در شهر اصفهان بين 100 تا 120 كيلومتر سرعت دارند و 
برخی از خودروها باالی 200 كيلومتر حركت می كنند و شايد اين موضوع برای شهری مانند 
اصفهان غير قابل  تصور باشد. صلواتي تاكيد كرد: خوشبختانه شهر اصفهان راه صعود به قله 
شهر هوشمند و ايمن را پيدا كرده است و به همت شورای شهر اصفهان اين الگو و هدف برای 
ديگر شهرها در نظر گرفته خواهد شد. وی اضافه كرد: تا كمتر از 5 سال ديگر شهر اصفهان 

از مباحث فرهنگ ترافيكی به الگوی مثال زدنی و سرمشق برای ديگران تبديل می شود.

با بهره برداري از 120 دوربين ترافيكي در سطح شهر؛

اصفهـان به استانـداردهاي الزم تصـويري ترافيكي جهاني نزديك شـد
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منتظراقدام واشنگتن هستيم
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»فضای ورزش ايران هنوز المپيكی نيست« اين جمله 
را بارها از زبان مسووالن مختلف در مدت زمان اندک 

باقی مانده تا ...

وزير امور خارجه ايران در گفتگو 
ب��ا پاي��گاه خب��ری »المانيتور« 
ب��ه توضي��ح مواضع ته��ران در 
قب��ال موضوعاتی چ��ون بحران 
س��وريه، يمن و همچنين مصوبه 
جديد كنگره آمري��كا در اعمال 
 محدودي��ت س��فر ب��ه اي��ران، 

پرداخت. به گزارش  مهر، »محمد 
جواد ظريف« وزي��ر امور خارجه 
ايران در مصاحب��ه ای كه پس از 
حضور در نشست نيويورک درباره 
حل بحران سوريه با پايگاه خبری 
»المانيت��ور« داش��ت، از اق��دام 

واشنگتن مبنی بر ...

وزير اطالعات گفت: اميدواريم انتخابات 7 اس��فند، 
پرش��ور، باش��كوه و همچون انتخابات گذشته عامل 

ثبات، استقرار و مشروعيت...

مديركل دفتر پايش فراگير سازمان محيط زيست در 
پاس��خ به اين ادعا كه آنااليزرهای پايش آلودگی هوا 

سال هاست كاليبره نشده و...

چـرا فضـای ورزش ايـران 
هنوز المپيكـی نيست؟

شورای رهبری در قانون 
اساسی وجود ندارد

شاخص های آلودگی هوا 
معتبر است 

52 درصد از زندانيان استان، 
غيربومي هستند

68 روز تا انتخابات؛

يخ سياسی اصفهـان 
آهسته آهسته باز می شود
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جانش��ين فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان مهاجرت 
را يكي از چالش ه��اي آينده براي تامي��ن نظم و امنيت 
دركالنشهرها دانست و گفت: آمارها حكايت از آن دارد 
كه 52 درصد از زندانيان استان را افراد غيربومي تشكيل 
مي دهند.سرهنگ حس��ين حس��ين زاده با بيان اينكه 
پيش بيني مسايل، آس��يب ها و چالش هاي آينده بدون 
مطالعه و تحقي��ق تقريبا غيرممكن اس��ت، اظهار كرد: 
وظيفه حساس پليس در تامين امنيت جامعه می طلبد 

كه اين سازمان در آينده پژوهی پيش رو باشد.
جانشين فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار كرد...

5

3

12

درابتدای اين هفته اظهارات خش��مگينانه وزيرراه 
ومسكن وشهرسازی درخصوص دخالت های سازمان 

حمايت ازحقوق مصرف كننده...

اين روزها در كوچه پس كوچه های شهر و در روزهايی 
كه سوِز سرما همه جا را فراگرفته، به ديواری می رسی 

كه گرمابخش دل ها شده است. ديواری كه...

حق با آخوندی است يا سازمان 
حمايت از مصرف کننده ؟

ديوارهای اصفهان مهربان 
شدند
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وزی��ر ام��ور خارج��ه ای��ران در گفتگو ب��ا پای��گاه خبری 
»المانیتور« به توضیح مواضع ته��ران در قبال موضوعاتی 
چون بح��ران س��وریه، یم��ن و همچنین مصوب��ه جدید 
 کنگ��ره آمری��کا در اعم��ال محدودیت س��فر ب��ه ایران، 

پرداخت.
به گزارش  مهر، »محمد جواد ظری��ف« وزیر امور خارجه 
ایران در مصاحبه ای که پس از حضور در نشست نیویورک 
درباره حل بحران س��وریه ب��ا پایگاه خب��ری »المانیتور« 
داش��ت، از اقدام واش��نگتن مبن��ی ب��ر محدودیت صدور 
روادید ب��رای آنهایی که به ایران س��فر می کنن��د، انتقاد 
کرد و گفت اکنون منتظر تصمیم واش��نگتن هس��تیم تا 
ببینیم که چطور می خواهد خود را با تعهداتش در برجام، 
تطبیق ده��د. وی در ادامه به مس��ائل مختلفی چون روند 

مذاکرات صلح س��وریه، بحران یمن، روابط تهران - ریاض 
 و همچنین اقدام��ات اخیر ترکیه در قبال روس��یه و عراق 

پرداخت.
در ادامه به بخش هایی از این مصاحبه می پردازیم.

المانیتور به عنوان نخس��تین س��ؤال از وزی��ر امور خارجه 
ایران پرسید آیا می توان گفت که تصمیم برای عدم اشاره 
به نام »بشار اسد« در قطعنامه ش��ورای امنیت توافقی بود 
برای اینکه یک عدم توافق باقی بماند و حل آن به مس��اله 
دیگری موکول شود و یا اینکه تفاهمی فراتر از این صورت 
گرفته تا مردم س��وریه بتوانند در انتخاباتی آزاد که تحت 
 نظارت جامعه بین الملل انجام می گیرد، درباره آینده خود 

تصمیم گیری کنند؟
پیام های متناقضی از سوی واش��نگتن ارسال می شود که 

اغلب آنها هم منفی هستند، نمونه آن نیز همین محدودیت 
صدور روادید اس��ت که از نظر ما با تعهدات ایاالت متعهده 
در قبال برجام همراستا نیستظریف در این باره پاسخ داد: 
آنچه برای جامعه بین الملل اهمیت دارد این اس��ت که به 
جای دیکته کردن مفاد گفتگو س��عی کند تا مذاکره بین 

سوری ها را تسهیل کند. 
در طول چهار و نیم سال گذشته یا دس��تکم بعد از همان 
چند ماه ابتدایی که همه در هر دو طرف فکر می کردند این 
قضیه ظرف مدت چند ماه فیصل��ه پیدا می کند، بعد از آن 
و در طول چهار سال گذشته، تالش ها برای پایان دادن به 
این شرایط به این دلیل ناکام ماند که برخی تمایل داشتند 
تا نتیجه مذاکرات را پیش از آنکه مذاکرات آغاز شود تقریبا 
 به عنوان یک پیش ش��رط برای ش��روع مذاکرات، تعیین 

کنند.
وی در ادامه گفت: واقعیت این است که شما باید مذاکره را 
آغاز کنید و سپس در طول روند گفتگو ها  به نتیجه برسید، 

نه اینکه پیش از آغاز مذاکرات به نتیجه برسید.
 حال نتیجه باید آن چیزی باشد که مورد نظر مردم سوریه 
اس��ت نه آنچه که ما در این اتاق به آن فکر می کنیم یا در 
 یکی از اتاق های زیبای هتلی در نیویورک، وین یا هر جای 

دیگر.
ظریف در ادامه به موضوعات م��ورد اختالف ایران در روند 
مذاکرات اشاره کرد که شامل اختالف نظر درباره گروه های 
تروریستی، نحوه پیش��رفت روند سیاسی برای رسیدن به 
یک دولت وحدت ملی و مخالفت با توهم توسل به راهکار 

نظامی از سوی برخی از طرفین است.
 المانیتور در ادامه از ظریف پرسید که ایران چه گروهی را 
به عن��وان معارض مش��روع که بای��د آن را ب��ه حضور در 

مذاکرات تشویق کرد، تعریف می کند؟
وی در پاس��خ به این س��وال گفت: خوب ما یک خط قرمز 
تعیین کرده ایم، مبنی ب��ر اینکه داعش، جبه��ه النصره و 
دیگر وابس��تگان القاعده نباید به عنوان معارضین مشروع 

شناسایی شوند.
هس��تند  آنهای��ی  معی��ار  م��ا  ب��رای  بنابرای��ن 
می��ان  از  و  ک��رده  رعای��ت  را  اص��ول  ای��ن  ک��ه 
نشس��تن  آمادگ��ی  و  نباش��ند  ه��ا  گ��روه   ای��ن 
پش��ت میز و تالش برای یافتن راه حل سیاس��ی را داشته 
باش��ند. اما متأس��فانه برخی تالش می کنن��د که چنین 

معیاری تعیین نشود.
المانیتور از ظریف پرس��ید که بعد از ت��الش های آمریکا و 
دیگر گروه های دخیل در مذاکره، عربستان سعودی ایران 
را به عن��وان عضوی از گروه بین المللی حمایت از س��وریه 
پذیرفت. عقیده ش��ما در ب��اره تالش های انج��ام گرفته 
چیس��ت و همکاری طی یک روز و نیم گذش��ته را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
وی در پاس��خ گف��ت: خوب م��ا هم��واره آم��اده تعامل با 
همس��ایگان مان بوده ایم و عقیده داریم که همسایگان ما 

در اولویت هستند. 

بنابریان وقتی دوستان س��عودی ما آماده گفتگویی جدی 
باش��ند، ایران را هم آماده خواهند یافت. اینکه اجازه داده 
ش��د برخی از کش��ورها، کش��ورهای دیگر را از حضور در 
 روند گفت وگوها مس��تثنا کنند و هم��ه بازیگران کلیدی

دور میز مذاکره نباشند، امری غیرمعمول بود. منظورم این 
اس��ت که آنچه پیش از این رخ می داد )ع��دم حضور ایران 
 در مذاک��رات ژنو(، غیرمعمول بود، ن��ه آنچه که اکنون رخ 

می دهد.
ظری��ف در پاس��خ ب��ه س��ؤال المانیت��ور مبنی ب��ر نحوه 
 پیشرفت در تعامل با عربس��تان که در صحبت های اخیر 
»امی��ر عبدالهیان« معاون ایش��ان مطرح ش��ده اس��ت، 
گفت: گفتگوهای کوتاه اما بس��یار خوبی ص��ورت گرفته 
 اس��ت. من چن��د تبادل نظ��ر هم ب��ا همتای س��عودی ام 

داشته ام. 
س��فیر ایران هم چند گفتگو در این زمینه داش��ته است. 
امیدواریم که این شروع خوبی باشد. اما ما حتی به جایی که 

باید باشیم، نزدیک هم نشده ایم.
ظریف در پاسخ به اینکه آیا طرفین موفق به صحبت درباره 

شرایط حال حاضر یمن شده اند، گفت: خیر.
 ما داریم برای کمک از طریق س��ازمان مل��ل و مذاکراتی 
که در ژنو در جریان اس��ت، تالش می کنیم. ما گفت وگوها 
را تس��هیل کرده ای��م و به کمک ب��ه برق��راری مذاکراتی 
که اکن��ون در جری��ان اس��ت، ادام��ه خواهی��م داد. این 
 گفت وگوها در جریان اس��ت، امیدوارم به جهت درس��تی 

برود.
ظریف در مورد روابط آتی ایران و آمریکا گفت: خوب، باید 
منتظر ماند و دید. متأس��فانه پیام های متناقضی از سوی 
واشنگتن ارسال می شود که اغلب آنها هم منفی هستند، 
 نمون��ه آن نیز همی��ن محدودیت صدور روادید اس��ت که 
 از نظر ما با تعهدات ایاالت متعهده در قبال برجام همراستا 

نیست.
 اکنون منتظر تصمیم واش��نگتن هس��تیم ت��ا ببینیم که 
چطور می خواهد خ��ود را با تعهدات��ش در برجام، تطبیق 
دهد. من در روزهای گذش��ته، از وقتی که مش��خص شد 
این تصمی��م را دارند، ب��ا »جان کری« وزی��ر امور خارجه 
 آمریکا و دیگران صحبت کردم و اکن��ون منتظر اقدام آنها 

هستم.
 ظری��ف ادامه داد: آنچه مهم اس��ت، این اس��ت که ایاالت 
متح��ده بای��د این پی��ام را ب��ه مردم ای��ران ارس��ال کند 
 که آم��اده اصالح رفتار و سیاس��ت خ��ود در قب��ال ایران

است.
 این مصوبه، کامال بی معنی اس��ت، چراکه هی��چ ایرانی  یا 
کسی که به ایران سفر کرده باشد، ارتباطی با تراژدی هایی 
ک��ه در »پاریس« ی��ا »س��ن برناردینو« یا جاه��ای دیگر 
 رخ داد، ن��دارد. ام��ا ح��اال آ نه��ا هس��تند که ه��دف قرار 

گرفته اند. 
تصور می کنم که این مصوبه کس��انی را ک��ه آن را تصویب 
کردند، کسانی که آن را تایید کردند و کسانی که آن را اجرا 

کنند، بیش از هر چیز بی اعتبار می کند. این پیامی بس��یار 
بد به ایرانی ها می فرس��تد مبنی بر اینکه ایاالت متحده به 
اتخاذ سیاست های خصمانه به هر شکل ممکن علیه ایران 

عادت کرده است.
ظریف در پاس��خ به این س��ؤال که آیا ای��ران گام هایی در 
جهت تنش زدایی از روابط روس��یه و ترکیه برداشته است، 
گفت: ما س��عی کرده ایم در قبال برخی اظه��ارات، از خود 
خویشتنداری نش��ان دهیم. ما تالش کرده ایم با دوستان 
ترک خود در مورد موضع گیری  های ش��ان در قبال عراق 

صحبت کنیم.
 ما اعتق��اد داریم ک��ه تمرکز باید ب��ر مبارزه ب��ا داعش و 
دیگر س��ازمان های تروریس��تی در س��وریه و عراق باشد، 
نه ب��ر تالش ب��رای منح��رف ک��ردن توجهات از مس��اله 
 اصلی، ک��ه همان اف��راط  گرای��ی و تروریس��م در منطقه 
است.  بنابراین، ما قطعا امیدواریم که تحوالت منطقه چه 
 در ارتباط با رابطه آنکارا - مس��کو و چه در ارتباط با رابطه

آنکارا - بغداد، مهار شود. 
تصور نمی کنیم که بی��ش از این تنش��ی رخ دهد، چراکه 
هرگونه تنش بین بازیگ��ران منطقه ای مس��تقیما به نفع 

داعش خواهد بود.
 ظری��ف در واکنش ب��ه اق��دام اردن مبنی بر ج��ای دادن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در میان اسامی ۱۶۷ گروه 
تروریستی فعال در سوریه، گفت: اردن وظیفه هماهنگی را 
بر عهده داشت. بنابراین، فهرستی را شامل گروه هایی تهیه 
کرد که یک یا چند کشور مدعی ش��ده بودند که سازمانی 

تروریستی به شمار می آیند.
فقط یک یا دو کشور تالش کردند از این به عنوان حربه ای 
سیاس��ی برای امتیازگیری اس��تفاده کنند ک��ه به نظرم 
 یک امتیاز سیاس��ی بچه گانه اس��ت. اما آن فهرست دیگر 
به طور رس��می کنار گذاش��ته شده اس��ت. بنابراین دیگر 
فهرستی که در آن نام گروه هایی باش��د که به درخواست 
دولت دمش��ق برای مبارزه ب��ا داعش و دیگ��ر گرو ه های 

تروریستی به سوریه رفته اند، وجود ندارد.
 وی در نهایت تاکید کرد: اینکه برخ��ی تالش می کنند تا 
به جای تمرکز بر س��ازمان های ش��ناخته شده تروریستی 
مانند القاعده، داعش، جبهه النصره، احرار الش��ام و جیش 
االسالم که همگی بر سر افراطی بودن شان اتفاق نظر دارند، 
از آنها به عنوان اهرمی برای فش��ار یا بازی یا امتیازگیری 
استفاده کنند، بسیار ناخوش��ایند است. منظورم این است 
که انگار دارند اعالم می کنند که همه اینها متحدان ش��ان 
هستند و می خواهیم به هر نحو ممکن اینها را حفظ کنیم. 
خوب این پیام بسیار بدی می فرستد و تصور می کنم که این 

مساله در حال حل شدن است.
 دیگ��ر چنین فهرس��ت هایی وجود ندارد. م��ن مطلقا این 
ادعا را که چنین فهرس��تی وج��ود دارد رد م��ی کنم. اگر 
ن��واری از نشس��ت وج��ود دارد، آن ن��وار نش��ان می دهد 
 که چنین احتمالی به طور رس��می کنار گذاش��ته ش��ده

است.
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نایب ریی��س دوم مجلس در واکنش ب��ه قانون محدودیت 
سفر به ایران گفت: این نوع رفتار همواره دیوار بی اعتمادی 
را بلندتر و طوالنی تر کرده و اثبات می کند به هیچ وجه این 

قدرت ها قابل اعتماد نیستند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا باهنر در جلسه علنی مجلس و در 
پاسخ به اخطار حجت االسالم و المسلمین علیرضا سلیمی 

نماینده محالت بیان کرد. 
وی افزود: این رفتارهای ضدبش��ر و دوگانه ن��گاه کردن به 

مسایل دنیا آثار شوم را به وجود آورده است.
نایب ریی��س دوم مجل��س از مقامات دیپلماتیک کش��ور، 
وزارت امور خارجه و دولت خواست در مورد رفتار دشمنانه 
و خصمانه آمریکا مبنی بر تصوی��ب قانون محدودیت تردد 
سفرکنندگان به ایران، عراق، سوریه و سودان عکس العمل 

مناسب نشان دهند.
بر اس��اس این گزارش، حجت االسالم و المسلمین علیرضا 
سلیمی نماینده محالت در اخطاری با استناد به اصل ۱52 
قانون اساسی در مورد قانون محدودیت تردد سفرکنندگان 
به ایران، عراق، سوریه و س��ودان که به امضای باراک اوباما 
رییس جمهور آمریکا رس��یده گفت: براس��اس اصل ۱52 
قانون اساسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نفی 
سلطه جویی، حفظ اس��تقالل و دفاع از حقوق همه جانبه 

مسلمانان است. 
 وی اف��زود: مجل��س نماین��دگان آمری��کا در ی��ک اقدام 
غیر منطقی و غی��ر قابل دفاع که نش��انگر کین��ه جویی و 
عداوت این قدرت اس��تکباری علیه ایران اس��ت این قانون 
 را تصویب کرد و ای��ن قانون امروز به تایی��د و امضای اوباما

رسید. 
نماینده محالت تاکید کرد: این موضوع نشان می دهد پشت 
لبخند زهرآگین آمریکا و اوباما یک شمشیر تاخته ای وجود 
دارد. ما در این راستا انتظار داریم یک اقدام شایسته در مقابله 
با این اقدامات انجام شود ولی هنوز این اقدام تقابلی صورت 

نگرفته است. 
پس از این اخطار و پاسخ باهنر، نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند. 
قانون محدودیت س��فرکنندگان به ایران، عراق، س��وریه و 
سودان هفته گذشته به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا 
رس��ید. این قانون به تاکی��د و امضای ب��اراک اوباما رییس 

جمهوری آمریکا نیز رسیده است. 
براساس این قانون ش��هروندان 38 کش��ور دوست آمریکا 
که مطابق قوانین کش��ور در حال حاضر بدون اخذ روادید 
تا س��قف 90 روز می توانس��تند وارد خاک آمریکا شوند در 
صورتی که در پنج س��ال گذشته به ایران، س��وریه، عراق و 
 س��ودان س��فر کرده باش��ند، روادید آنها باید مورد بررسی 

قرار گیرد. 

نایب رییس دوم مجلس :
آمریکا با ایجاد محدودیت سفر به 
ایران دیوار بی اعتمادی را بلندتر 

کرده است

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

وزیر اطالعات گفت: امیدواریم انتخابات ۷ اس��فند، پرشور، باشکوه و 
همچون انتخابات گذشته عامل ثبات، استقرار و مشروعیت نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران باشد. حجت االسالم والمسلمین محمود علوی 
که برای نام نویسی در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
به ستاد انتخابات وزارت کشور آمده بود، بیان کرد: حراست و صیانت 
از نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون اساسی به ویژه اصل والیت 
فقیه رسالتی است که بر دوش همه مردم شهیدپرور ایران اسالمی قرار 
دارد و مردم ما تاکنون این مسئولیت را به نحو احسن ایفا کردند. وی 
اضافه کرد: قانون اساسی رسالت خاصی را بر دوش خبرگان رهبری قرار 
داده که در طول دوره های چهارگانه خود این رسالت را ایفا کرده و به 
مسوولیت های آن عمل کرده است. علوی گفت: امیدوارم در انتخابات 
پنجمین دوره خبرگان رهبری نیز با انتخاب مردم، فقها، مجتهدان و 
علمای دلسوز همچون گذشته به مجلس خبرگان راه یابند و برای نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و استقرار نظام والیت فقیه و به ویژه شخص 
ولی فقیه و مقام معظم رهبری پشتوانه و بازوی توانمندی باشند؛ از این 
رو براساس تکلیف، آمادگی خود را برای حضور در این دوره اعالم کردم 
و امروز نیز توفیق ثبت نام حاصل شد. وی افزود: هرگونه مردم تشخیص 
دهند به رأی مردم احترام می گ��ذارم و اگر مردم ما را الیق نمایندگی 
 تشخیص دهند همچون دوره قبلی سعی خواهیم کرد تکالیفی را که 

بر دوش خبرگان رهبری است به نحو احسن انجام دهیم.

علوی ادامه داد: اگر رقابت را با ب��رادری، ارزش های اخالقی و رعایت 
حرمت همدیگر آمیخته کنیم نتیجه آن انتخاباتی پرشور و در عین حال 

رقابت در فضای برخوردار از آرامش خواهد بود.
 وزی��ر اطالعات گف��ت: مردم کش��ور ما آرام��ش حاکم ب��ر جامعه را 
می پسندند و مطمئنا کسانی را انتخاب می کنند که به آرامش فضا و 
جامعه کمک کنند. وی در ادامه افزود: در این چند سالی که در خدمت 
مردم بوده ایم، مردم آرامش را به همراه امنیت لمس کرده اند و به این 
آرامش ارج می نهند. علوی با بیان اینکه نکته مورد تایید مقام معظم 
رهبری،  رییس جمهور و مسووالن حضور حداکثری مردم است گفت: 
هر عاملی که بخشی از مردم را دلس��رد و از حضور در صحنه انتخابات 
دچار دلزدگی و یاس کند حرکتی مغایر با رهنمودهای حکیمانه مقام 
معظم رهب��ری یعنی مش��ارکت حداکثری مردم و آفریدن حماس��ه 
 حضور در انتخابات مجلس و خبرگان انجام داده است.علوی با اشاره به 
صحبت هایی که اخیرا در خصوص ش��ورای رهبری انجام شده است 
افزود: براساس قانون اساس��ی مصوب ۱3۶8هیچ صحبتی از شورای 
رهبری نداریم و تا این قانون اساسی وجود دارد هیچ نهادی نمی تواند 
به شورای رهبری فکر کند. وی ادامه داد: صاحب نظرانی که این بحث 
را مطرح کرده اند صرفا به بحث تاریخی پرداخته اند.علوی گفت: این 
بحث ها براساس قانون اساسی مصوب سال ۱358 بوده است که در آن 

شورای رهبری مطرح شده بود.

وزیر اطالعات :

شورای رهبری در قانون اساسی وجود ندارد

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: استفاده ابزاری از تروریسم، 
به گسترش آن کمک کرده است، زیرا برخی از کشورها به دنبال 

مدیریت آنها و نه مبارزه و نابودی این گروه ها هستند.
به گزارش  مهر ، عل��ی الریجانی در دیدار با ژرار الرش��ه رییس 
مجلس سنای فرانسه و هیات همراه گفت: در ایران نگاه مثبتی به 
ملت فرانسه وجود دارد باالخص که امام خمینی )ره( در قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی در آنجا حضور داشتند. وی افزود: اکنون 
زمان مناسبی اس��ت که مراودات پارلمانی و اقتصادی میان دو 
کشور گسترش پیدا کند و به راه حل های مشترک برای برقراری 
امنیت در منطقه برسیم.رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به س��فر هیات های مختلف خارجی به ایران تصریح کرد: پس از 
مذاکرات وین، گروه های مختلفی برای روابط اقتصادی به ایران 
سفر کرده اند و تجار فرانس��وی هم از این قاعده مستثنی نبوده 
و امیدواریم که با ش��ناخت بیش��تری از توانمندی ها و بازارهای 
تج��اری یکدیگر به گس��ترش رواب��ط اقتصادی کم��ک کنیم. 
الریجانی در این دیدار تاکید کرد: اس��تفاده ابزاری از تروریسم 
عامل دیگری است که به گس��ترش این گروه کمک کرده است، 
زیرا برخی از کشورها به دنبال مدیریت آنها و نه مبارزه و نابودی 

این گروه ها هستند.
رییس مجلس شورای اس��المی گفت: حل بحران در بسیاری از 
کشورهای درگیر در منطقه فقط با تش��کیل دولت وحدت ملی 
قابل حل است؛ مانند کشور یمن که تا این دولت تشکیل نشود، 

درگیری ها ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: امیدواریم کش��ورهای غربی به این نکته توجه 

داشته باش��ند که حاکمیت کش��ورها باید با انتخابات و توسط 
مردم آن کشور تعیین شود و اگر کمکی می خواهد به کشورهای 
درگیر تروریست بشود، فقط باید در جهت مبارزه با گروهک های 

تروریستی باشد.

الرشه: به تازگی قربانی تروریسم شدیم؛ عزم جدی تری 
برای حل بحران یافتیم

براساس این گزارش، ژرار الرش��ه رئیس مجلس سنای فرانسه 
در این دی��دار ضمن ابراز خرس��ندی از حض��ور در ایران گفت: 

 این دیدار فرصت مناس��بی اس��ت تا روابط میان ایران و فرانسه 
هر چه سریع تر گسترش پیدا کند و ما امیدواریم که سطح روابط 
پارلمانی با تالش کمیس��یون ها و گروه های دوس��تی دو کشور 

خیلی قوی تر از قبل شود.
وی افزود: مس��اله ای که برای کش��ور فرانس��ه خیلی مهم است 
مبارزه با تروریسم اس��ت،   زیرا ما خود به تازگی قربانی فعالیت 
این گروهک ها در کشور خود شدیم و این حادثه باعث شد تا عزم 

جدی تری نسبت به حل این بحران ها داشته باشیم.
رییس مجلس س��نای فرانس��ه در ادامه تصریح کرد: یک روز از 
تصویب قطع نامه می گذرد و این امر باید ما را به این نقطه برساند 
که هدف ائتالف های تشکیل ش��ده در درجه اول باید مبارزه با 

داعش و برقراری دموکراسی در سوریه باشد.
الرشه گفت: باید کشورها تالش کنند تا امنیت را به کشورهای 
درگیر با ترویسم مانند س��وریه، لبنان و یمن برگردانند تا از این 
طریق بتوانند درخصوص حاکمیت این کشورها به تفاهم برسند.

وی با ابراز ناخرسندی از کمک هایی که از سوی برخی کشورها 
به داعش می شود، اظهار داشت: تمام کشورها باید به دنبال عزم 
و اراده جدی و بین المللی برای نابودی گروهک های تروریستی 
باشند و نباید اینگونه تصور ش��ود که حضور تروریسم می تواند 

حتی کوچکترین منفعتی برای کشوری داشته باشد.
رییس مجلس س��نای فرانس��ه در پایان ابراز امیدواری کرد که 
بین کش��ورهای منطق��ه و ائتالف ه��ای ضدتروریس��تی زودتر 
 تفاهم مش��ترکی در قب��ال کش��ورهای درگیر جن��گ صورت 

پذیرد.

الریجانی در دیدار با رییس سنای فرانسه:

استفاده ابزاری برخی کشورها از تروریسم 
باعث گسترش آن شده است

محمد جواد ظریف :

منتظر اقدام واشنگتن هستیم
 عادت آمریکا به اتخاذ سیاست های خصمانه

امیر خلب��ان عزیز نصی��رزاده گفت: امروزه دش��من نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران سرمایه گذاری های کالنی 

در زمینه جاسوسی کرده است.
امیر خلبان عزیز نصی��رزاده معاون هماهنگ کننده نیروی 
هوایی ارتش در مراسم مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان 
وظیفه فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرایی که با 
حضور امیر خلبان حس��ینی نیک فرمانده، حجت االسالم 
س��یدیان رییس عقیدتی سیاس��ی و دیگ��ر فرماندهان و 
مس��ووالن یگان ش��هید خضرایی برگزار ش��د، از زحمات 
فرمانده��ان مرکز آم��وزش وظیفه این ی��گان تقدیر کرد 
و گفت: انتظار از دانش��جویان این اس��ت که پس از پایان 
این دوره، آموزش های ارائه ش��ده را به ص��ورت عملی در 
یگان های نظامی که ادامه دوره خدمت مقدس سربازی را 

در آن خواهند گذراند به بهترین شکل اجرا کنند.
وی افزود: رعایت انضباط، اخالق و مسائل امنیتی از سوی 
هر فرد نظام الزامی است و ش��ما عزیزان نیز می بایست به 

بهترین شکل این موارد را رعایت کنید.
معاون هماهنگ کننده نهاجا با اش��اره به اهمیت حفاظت 
اطالعات برای کش��ور، اظهار داش��ت: امروزه دشمن نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران سرمایه گذاری های کالنی 

در زمینه جاسوس��ی کرده و در این ش��رایط رعایت دقیق 
مسائل امنیتی بسیار جدی تر است.

پس از اخذ سردوشی و قرائت س��وگندنامه، دانشجویان از 
مقابل جایگاه رژه رفتند.

معاون هماهنگ کننده نهاجا:

دشمن سرمایه گذاری های کالنی در زمینه جاسوسی کرده است



خبر خبر 
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دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کش��ور از ثبت نام 
حدود ۵۰۰ هزار نفر از کارگران در سامانه ثبت اطالعات خبر داد و 
از کارگران خواست تا به جهت ساماندهی بهتر و سریع تر وضعیت 

بیمه و بهره مندی از خدمات درمانی در این سامانه ثبت نام کنند.
هادی ابوی گفت: با وجود تالش های بس��یاری ک��ه برای پیگیری 
ثبت ن��ام و س��اماندهی کارگران متقاض��ی بیمه از طریق س��امانه 
3۰۰۰1633 ص��ورت دادیم، متاس��فانه کارگ��ران رغبت چندانی 
به ثبت نام نش��ان نداده ان��د و از س��وی دیگر هم��کاری الزم برای 
اطالع رسانی در این خصوص صورت نگرفت. وی تصریح کرد: با توجه 
به اینکه کارگران بسیاری به ش��کل زیر پله ای و بدون برخورداری 
از بیمه تامین اجتماعی مشغول کار بودند تصمیم به راه اندازی این 
سامانه گرفتیم تا با ثبت نام کارگران نسبت به پیگیری وضعیت بیمه 

و خدمات درمانی آنها در اسرع وقت اقدام کنیم.
ابوی درباره آخرین اقدامات برای معرفی کارگ��ران متقاضی بیمه 
به س��ازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر برنامه ریزی 
کرده ایم که کار را استان به استان و در مقیاس کوچک تر پیش ببریم 
و از طریق کانون  های عالی و انجمن های صنفی هر استان اقدام کنیم. 
به گفته وی، کانون های استانی با توجه به مراجعات روزمره کارگران 
و ارتباط و تعاملی که با کارگران دارند، بهتر می توانند به شناسایی و 

ساماندهی کارگران فاقد بیمه کمک کنند.
 دبیرکل کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگران کش��ور در ادامه 
به الزام آور بودن شناسه ملی در تش��کل های کارگری اشاره کرد و 
گفت: برابر قانون تمام شرکت ها، سازمان ها، واحدهای اقتصادی و 
تجاری و تشکل ها باید شناسه ملی تعریف شده ای داشته باشند که 

این شناسه، امکان کنترل و نظارت بر آنها را فراهم می کند. 
وی افزود: یکی دیگر از کارکردهای شناس��ه ملی این است که بدون 
وجود آن، در هیچ بانکی حساب حقوقی برای نیروی کار باز نمی شود.

ابوی متذکر شد: در حال حاضر مشکلی که در خصوص اخذ شناسه 
ملی برای تشکل ها پیش آمده این است که قبال شناسه ملی توسط 
ادارات کار که تشکل ها را ثبت نام می کردند داده می شد ولی اکنون 
تمام تشکل ها از جمله تشکل ها و انجمن های صنفی کارگری باید 
مدارک و مس��تندات کلیه امور ثبتی، انتخابات و مجامع خود را به 
وزارت اقتصاد و دارایی ارائه بدهند تا بتوانند شناس��ه ملی دریافت 

کنند.
دبیرکل کان��ون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران کش��ور افزود: 
قبال این مدارک توسط ادارات کار هر ش��هر از طریق سایت گرفته 
می ش��د ولی رویه جدی��دی که حاکم ش��ده نوع��ی بی انضباطی و 
 گرفتاری برای تشکل ها به وجود آورده است در حالی که اگر کار به 
وزارت کار و مجموعه ادارات کار سپرده شود، بهتر است و کانون های 

عالی استانی در بحث نظارت دچار مشکل نمی شوند.

نمایشگاه ملی کشور روس��یه با عنوان "گفتمان تجاری و صنعتی ایران و 
روس��یه"، با حضور بزرگ ترین شرکت های روسیه و س��خنرانی وزرای دو 
کش��ور از امروز دوش��نبه 3۰ آذر، در نمایش��گاه بین المللی تهران آغاز به 
کار خواه��د کرد. معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت و رییس س��ازمان 
توس��عه تجارت با اش��اره به حضور هیات 3۵۰ نفره روس ها در ایران برای 
حضور در نمایشگاه ملی صنایع روسیه که فردا گشایش می یابد، از تجار و 
بازرگانان ایرانی خواست از فرصت ایجاد شده نهایت بهره را ببرند. »ولی اهلل 
افخمی راد« با بی��ان این که »دنیس مانتوروف« وزی��ر صنعت و ارتباطات 
فدراسیون روس��یه به همراه 8۰ نماینده از ش��رکت های معتبر روسی به 
تهران سفر کرده است، اظهار داشت: دو کشور ایران و روسیه دارای روابط 
تاریخ��ی دیرینه با یکدیگر هس��تند و برگزاری چنین نمایش��گاه هایی به 
تقویت و تحکیم روابط کمک می کند. وی ضمن تشریح شرایط سیاسی و 
اقتصادی ایران و روسیه و همچنین پایان تحریم های اقتصادی کشورمان 
و روابط اتحادیه اروپا و روسیه، از تجار و بازرگانان ایرانی خواست از فضای 
پسابرجام برای استمرار و پایداری در بازار روسیه استفاده کنند.افخمی راد 
سفر رئیس جمهوری روس��یه همزمان با برگزاری اجالس اوپک گازی در 
تهران را تاریخی خواند و گفت: عزم مس��ئوالن عالی رتبه دو کش��ور برای 
گس��ترش مبادالت تجاری، اقتصادی و فرهنگی س��تودنی اس��ت.وی در 
ادامه هدف از برگزاری نمایشگاه روس ها در تهران را فرصتی برای معرفی 
پتانسیل های تجاری و س��رمایه گذاری روسیه، گس��ترش همکاری های 
تجاری ایران و روس��یه و توس��عه مبادالت تجاری بین دو طرف ذکر کرد. 
افخمی راد از برگزاری همایش تخصصی ش��ناخت بازار روس��یه و معرفی 
فرصت های تجاری و برگزاری نشست های کاری رو در رو میان شرکت های 
ایرانی و روسی در حاشیه برگزاری نمایش��گاه نیز یاد کرد و اظهار داشت: 
امیدواریم ش��اهد عملیاتی ش��دن هر چ��ه زودتر توافقات ش��رکت های 
ایرانی و روس��ی باش��یم. طرح های تولیدی � فنی ش��رکت های برجسته 
روسی در زمینه های متالوژی، ماشین س��ازی، موتورسازی، فناوری های 
هوانوردی، اتومبیل س��ازی، حمل ونقل، نفت، پتروش��یمی، بانک وبیمه، 
کشتی س��ازی و پارک های صنعتی و فناوری اطالعات در این نمایش��گاه 
در معرض دید عموم قرار می گیرد. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، 
 بیش از 1۵۰ تن از مدیران ارش��د صنایع روس��یه در این نمایشگاه حاضر 

خواهند بود.
 همچنین ق��رار اس��ت در کن��ار دس��تاوردهای صنایع مختلف روس��یه، 
هواپیمای مسافربری س��وخو س��وپرجت 1۰۰، به عنوان محصول جدید 

صنایع هوایی روسیه در بخش مسافری به نمایش درآید.
 محمدرض��ا نعم��ت زاده وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ای��ران، 
 دنی��س مانت��وروف وزی��ر صنع��ت و تجارت روس��یه و س��ورنا س��تاری 
معاون رئیس جمهور از جمله سخنرانان ویژه روز نخست هستند، ضمن آنکه 
مدیران ارشد آژانس صادراتی روسیه در این مراسم آخرین دستاوردهای 

صنایع روسیه را تشریح خواهند کرد.

با حضور هیئت ۳۵۰ نفره روس ها؛

نمایشگاه ملی روسیه در تهران آغاز 
به کار می کند

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور

درخواست از کارگران برای ثبت نام 
در سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳

درابتدای این هفته اظهارات خش��مگینانه وزیرراه ومسکن 
وشهرس��ازی درخصوص دخال��ت های س��ازمان حمایت 
ازحقوق مصرف کننده تیتراول برخی رسانه ها شد ماجرا ابتدا 
ازموضوع آزاد سازی قیمت بلیت ایرالین های داخلی،آغاز 
شد وبعد به بلیط های قطارکشیده شد که دراین بین ورود 
سوپرمنانه سازمانی به نام سازمان حمایت ازحقوق مصرف 
کننده و جلوگی��ری از افزایش قیمت بلیط قطار داس��تان 
 دنباله دارآزادس��ازی قیمت ها درصنع��ت حمل ونقل را به 
صحبت های جنجالی آقای آخوندی کشاند. عباس آخوندی 
که درمراس��م گرامیداش��ت هفته حمل و نق��ل ودرجمع  
پرسنل شرکت راه آهن سخن می گفت با اعالم این مطلب 
که ش��رکت راه آه��ن جمه��وری اس��المی، مرکزحمایت 
دولت از بخش حمل و نقل ریلی اس��ت خواستارممنوعیت 
ورود س��ازمان های دیگرمانند س��ازمان حمایت ازمصرف 
کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در روند تصمی��م گیری در 
این صنعت ش��د ومدعی ش��د : متاس��فانه برخی با تعالیم 
مارکسیس��تی و سوسیالیس��تی ان��گ حمای��ت ازمصرف 
 کنندگان را م��ی زنند درحالی که هیچ وقت درکش��ورما از

مصرف کنندگان حمایت نشده است.
به راستی کدام راه، جامعه وش�هروندان ایرانی را به 
عدال�ت درمواجهه با قیمت ها نزدیک ترمی س�ازد؛ 

آزادسازی یا نرخ های مصوب دولتی ؟
برای یافتن پاسخی برای این پرسش نگاهی انداخته ایم به 
صنعت حمل ونقل هوایی کشورکه این روزها حال وهوایی 
ش��بیه هم قطارخود روی ریل ها دارد تا قبل از آزاد سازی 
نرخ ها، قیمت بلیت مس��یرهای پروازی بدون توجه به نوع 
هواپیما و زمان پرواز، یکسان بود و مثاًل فرقی نمی کرد که 
شما با پرواز 6 صبح ازتبریزبه تهران می روید تا به یک قرار 
کاری مهم برسید یا ساعت 12 ش��ب حرکت می کنید. یا 
فرقی نمی کرد دروس��ط هفته ای عادی به مشهد می روید 
یا در ایام تعطیل همیشه قیمت بلیت، بر اساس مصوبه ها، 

ثابت بود و اگر هم زمان��ی قیمت ها باال م��ی رفت، مربوط 
 به هواپیماهای چارتری بود و س��ودش به چارتر کننده ها

 می رس��ید نه به ایرالین ها. درصورت آزادسازی قیمت ها 
دراین ناوگان فرس��وده ایرالین ها م��ی توانند قیمت بلیت 
های خود را نه براس��اس نرخ های تحمیل��ی، که بر مبنای 
قانون اقتص��ادی عرضه و تقاضا تعیین کنن��د. هرچند این 
تغییروضعیت، باعث می شود درایامی که قیمت بلیت ها باال 
می رود، تیترهای رس��انه ای پررنگ شوند که قیمت بلیت 
تهران-مشهد به 4۰۰ هزار تومان رسید ولی آن سوی سکه 
نیزوجود دارد که در ایام خلوتی، قیمت همین مسیر،حتی 
به کمترازنصف قیمت های مصوب قبلی نیزرس��یده است 
وافراد توانسته اند )و می توانند( درآن ایام حتی با ۵۰ هزار 
تومان، یعن��ی همانند قیمت بلیت اتوبوس،این مس��یررا با 
هواپیما بروند. به هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم، اقتصاد 
قواعد خاص خودش را دارد و تجربه بشر به ویژه در یک قرن 
اخیر ثابت کرده است که هرگاه دولت ها ، قیمت گذار شده 
اند،فاتحه موضوع قیمت گذاری خوانده ش��ده اس��ت چرا 
 که اولین اصل فعالی��ت اقتصادی، یعنی رقاب��ت، پای این

 قیمت گذاری ها قربانی شده و فعاالن اقتصادی به رکود و 
تنبلی رسیده اند. صنعت فاجعه بار خودرو در ایران ، نمونه 
بارزی از این ماجراس��ت و هنوز که هنوز است ، دولت اراده 
خود ب��رای قیمت گ��ذاری را رها نمی کن��د و گاه وضعیت 
چنان مضحک می ش��ود که قیمت مص��وب، ازقیمتی که 
مردم در بازارآزاد با یکدیگرمعامله می کنند هم باالتراست! 
برعکس این موضوع - که با شگفتی تمام وبرخالف جریان 
عمومی اقتصاد در ایران رخ داد - مربوط به اپراتورهای تلفن 
همراه است که از وقتی دولت پای خود را، ولو به طورنسبی 
 ازاین میان برداش��ت، ه��م کیفیت خدمات ب��اال رفت، هم

 قیمت ها پایین آم��د و هم رقابت به ش��کل پایان ناپذیری 
درگرفت ؛ س��ودش را نیز، هم مردم بردند و ه��م اپراتورها. 
طبیعی و قابل انتظاراس��ت که وقتی ب��دون توجه به همه 

مؤلفه های قیمت گذاری، دول��ت اراده خود را تحمیل می 
کند، ایرالین های فقیرایرانی به س��مت هواپیماهای ارزان 
قیمت سوق داده می شوند واین، یعنی کاهش سطح ایمنی.

ازسوی دیگر،هواپیماهای ارزان و قدیمی، سوخت بیشتری 
 نس��بت به هواپیماهای مدل باالتر مص��رف می کنند. مثاًل 
فوکر 1۰۰ های قدیمی به ازای هرمس��افردر یک س��اعت 
پرواز،1۵ لیتربیش ازهواپیماهای مش��ابهی که 1۰ س��ال 
 ازآنها جوان ترند مصرف می کنند. هرلیتربنزین هواپیما نیز 
هزار تومان اس��ت. حال این عدد را ضرب کنی��د در تعداد 
پروازها و مس��افران و مجم��وع هواپیماه��ای ایرالین ها تا 
مشخص شود که چه رقم ش��گفت انگیزی، فقط به خاطر 
قدیمی بودن هواپیماها بر صنعت هواپیمایی و مردم تحمیل 
می شود. این عدد و رقم ها را ایرالین ها نیز می دانند و متوجه 
هس��تند که اگرهواپیماها را حتی درمحدوده تحریم ها، نو 
نوارکنند، میلیاردها تومان به سودش��ان اس��ت ولی وقتی 
مجبورند به قیمت های مصوب بلیت بفروشند، ازآن طرف 
هم می روند و با بضاع��ت اندک مالی، به ج��ای هواپیمای 
مثال2۰ میلیون دالری )دس��ت دوم(، هواپیمای 2۵ ساله 
)دست چندم( می خرند به بهایی بسیار نازل تر ... که عاقبت 
این هواپیماها نیزمشخص است! بنا به گفته کارشناسان  کل 
هواپیماهای مسافربری ایران، کمی بیشتر از 3 هزارمیلیارد 
تومان می ارزند که معادل قیمت 4 تا 6 هواپیمای مسافربری 
2۰۰ الی 3۰۰ نفره نو هست. تعجبی هم ندارد چرا که وقتی 
برخی ایرالین ها ، با یک س��وم هواپیماهای خود می پرند 
 و بقیه پرنده های ش��ان درآش��یانه ها زمین گیر شده اند و 
خاک می خورند، مش��خص اس��ت ک��ه کل هواپیماهای 
 ایران، به اندازه گوشه ای از فرودگاه استانبول یا امارات هم 
نم��ی ارزد. این مصیب��ت، نیاز ب��ه مدیریت و مناب��ع دارد. 
آزادس��ازی قیم��ت ه��ا، م��ی توان��د بخ��ش خصوصی را 
ترغیب به نوس��ازی ناوگانش کند چرا که نوس��ازی، به نفع 
خودش��ان هم هس��ت.  گذش��ته از همه این ها، تعداد کل 
 افرادی که در طول سال از هواپیما استفاده می کنند، تنها

  2 میلی��ون و ۵۰۰ هزار نفر اس��ت. این بدان معناس��ت که 
 8۰ میلی��ون ایران��ی یاران��ه پ��رواز م��ی دهن��د ت��ا این 
2 و نیم میلیون نفر بتوانند با قیمت مصوب پرواز کنند. نکته 
جالب و البته تأسف انگیز ماجرا، اعتراض برخی نمایندگان 
 مجلس به آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست و کسی هم از آنها 
نمی پرس��د که ش��ما را چه می ش��ود؟ از یک طرف قانون 
تصویب می کنید که نرخ بلیت باید آزاد شود و وقتی قانون 

مصوب خودتان اجرا می شود، اعتراض می کنید؟ 
 دراین میان با توجه به این که مردم جامعه ما هم ازعنوانی 
به نام "آزادس��ازی قیمت ها" تنها گرانی آن درذهنش��ان 
مانده است، حق دارند که نسبت به این موضوع نیزبه دیده 
تردید نگاه کرده ونگران باشند ولی به زعم اکثرکارشناسان 
آزادسازی قیمت ها مس��یرمطمئن ومناسبی برای نزدیک 
ترش��دن به عدالت اجتماعی درمواجه ب��ا قیمتهای بخش 

حمل ونقل است.

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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گروه اقتصادی زاینده رود بررسی می کند؛

حق با آخوندی است یا سازمان حمایت از مصرف کننده ؟

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اس��تان اصفهان، مدیرعامل این شرکت در 
مراسم اختتامیه دوره آموزشی روس��ا و کارشناسان شرکت ملی گاز ایران که در 
اصفهان برگزار ش��د ، با بیان این مطلب گفت:  امروزه نیروي انس��اني مهم ترین 
عامل تولید اس��ت و می تواند روند توس��عه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین 
 کند.  مهندس مومن��ی بیان داش��ت:  منابع انس��انی کارآمد، پیش��برد جامعه

 در راس��تای توس��عه ملی راتضمین می کند و این امر در گروی آموزش نیروی 
انسانی آن است.وی با تاکید بر اینکه روسای واحدهای مختلف، مسوولین اصلی 
 ارتقای موقعیت س��ازمان هس��تند و یکی از راه های اساس��ی این امر باال رفتن

 سطح دانش کارکنان اس��ت افزود: دوره هاي آموزش��ي ضمن خدمت مي تواند 

قابلیت هاي دانش��ي ، مهارتي و نگرش مناس��بي را در کارکن��ان پرورش دهد.  
مدیرعامل شرکت گازاس��تان اصفهان، با تاکید برهماهنگي و نیاز سنجي دقیق 
ب��راي تعیین اولویت ه��ا و کمبودهاي مورد نی��از در یک س��ازمان دانش محور 
تصریح کرد: ورود کارکنان جدید به س��ازمان، گردش شغلی کارکنان در سمت 
 های سازمانی ، رشد سریع علوم و تکنولوژی، ماشینی ش��دن کارها و بهره وري

 همه جانبه در س��ازمان ،  ضرورت آموزش کارکنان را  اجتناب ناپذیر می سازد. 
مومنی، با اشاره به عملکرد مطلوب کارکنان شرکت گاز استان در خصوص خدمات 
گازرسانی گفت:  طی سه دهه اخیر توسعه گازرس��انی در کشور ما با رشد 1۰ تا 
 12 درصدی مواجه بوده در صورتی که میانگین  این نرخ رش��د، در دنیا 2 درصد

 می باشد.  وی اظهار داش��ت: درحال حاضربه 1۰3 شهر از کل 1۰7 شهر استان 
 و 12۵7 روس��تا از 1448 روس��تای مش��مول، خدمات گازرس��انی انجام شده

 به گونه ای که خوشبختانه هم اینک99/4درصد از خانوارهاي شهري و 9۵درصد 
از  خانوارهاي روستایي سطح  استان  بهره مند از نعمت گاز طبیعی می باشند.

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اش��اره به اینکه بیش از 24 هزار و3۰۰ 
کیلومتر ش��بکه گذاری،97۰ عدد انش��عاب، بیش از یک میلی��ون و 6۰۰ هزار 
مشترک خانگی و صنعتی ،از س��رمایه های مهم این ش��رکت به شمار می روند 
که نگه��داری و مدیریت صحیح آنه��ا نیازمندآموزش عل��وم و دانش های نوین 
است. شایان ذکر اس��ت، این دوره آموزش��ی با عنوان نیاز سنجی آموزشی، طی 
 2 روز و در روزهای 24و2۵ آذر ماه برای روس��اء و کارشناسان شرکت های تابعه

 شرکت ملی گاز ایران در اصفهان برگزار گردید.

دکتر فره��ادي وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوري که به هم��راه دکتر 
احمدي معاون پژوهش و فناوري وزیر علوم در ش��انزدهمین نمایشگاه 
دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار ملي کشور از غرفه فوالد مبارکه 
و س��ایر غرفه هاي این نمایش��گاه بازدید مي نمود در جمع خبرنگاران 
با اشاره به اینکه ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان توانس��ته است جزء 2۵ 
شرکت برتردانش��ي در آس��یا قرار گیرد از مدیریت علمي دراین شرکت 
تقدیر نمود. در مراسم افتتاح این نمایشگاه که همزمان با هفته پژوهش 
در محل نمایش��گاه بین المللي تهران برگزار ش��د، دکتر احمدي معاون 
پژوهش و فناوري وزیر علوم نیز اظهار داش��ت: در دنیاي کنوني با رقابت 
هایي که در تمام عرصه ها به خصوص در کشورهاي پیشرفته وجود دارد 
علم و پژوهش از ارکان نظام تصمیم گیري اس��ت و جهت گیري کشور 
ما نیز درهمین مسیر اس��ت. وي افزود: هفته پژوهش و فناوري در آغاز 
دولت تدبیر و امید  با شعار»پژوهش و فناوري؛ کلید توسعه پایدار« برگزار  
شد  که در س��ال جاري با ش��عار»پژوهش و فناوري  عزم ملي و رویکرد 
جهاني« تدوام مي یابد. معاون پژوهش و فناوري وزیر علوم اظهار داشت: 
سازمان یونسکو دانش��گاه هاي نوین قرن 21 را  دانشگاه هایي  توصیف 
کرده که در این دانش��گاه ها مهارت براي بهبود توانمن��دي ها و تبدیل 
دانش آموختگان به کارآفرینان آموخته مي شود. وي با اشاره به ضرورت 
انسجام سیاس��تگذاري ها در حوزه فناوري گفت: توسعه فناوري بدون 
همکاري تمام نهادها میسر نیست.همچنین دبیر شانزدهمین نمایشگاه 

دستاوردهاي پژوهش، فن آوري و فن بازار، به گزارش هاي مراجع علمي 
بین المللي مبني بر صعود ایران به رتبه پانزدهم تولید علم جهان اشاره 
کرد و افزود: این موضوع بخشي از واقعیت اس��ت و مدارک و مستندات 
منابع و مراجع بین المللي نیز آن را تأیید مي کند اما باید بررسي کرد که 

بعد از حضور در این جایگاه باید چه اقداماتي انجام دهیم.
وي با بیان اینکه وضعیت ای��ران به لحاظ تولید عل��م و تبدیل دانش به 
ثروت، تناس��ب چنداني ندارد، اظهار داش��ت براي رفع این نقیصه باید 
تجاري س��ازي علم را جدي تر بگیریم که خوش��بختانه در نمایش��گاه 
 هفته پژوهش امسال این موضوع در دس��تور کار قرار گرفت و از تمامي

 Technology( دانش��گاه ها خواس��ته ش��د س��طح آمادگي فناوري 
Readiness Levels )TRL خ��ود را در یک س��امانه وی��ژه به ثبت 
برسانند. به گفته متقي طلب حدود س��ه هزار طرح و دستاورد حاضر در 
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش��ي94 داراي شناسنامه )TRL(هستند 
.وي از حضور شرکت هاي اروپایي و همچنین دانشجویان ایراني مشغول 
به تحصیل در دوره هاي دکتري دانشگاه هاي اروپایي در نمایشگاه امسال 
به عنوان یکي از نقاط قوت این نمایش��گاه یاد کرد و هدف از آن را انتقال 
فناوري و سرمایه گذاري مشترک با دیگر کشورها برشمرد. گفتني است: 
در این نمایش��گاه، کارشناس��ان فوالد مبارکه با برپایي غرفه اي ، ضمن 
پاسخگویي به مراجعین، آخرین دس��تاوردهاي پژوهشي و فناوري این 

شرکت را به سمع و نظر بازدیدکنندگان رساندند.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان ؛

آم�وزش، رکن اساس�ی پوی�ایی  یک سیستم است
از سوی وزارت علوم مورد تقدیرقرارگرفت :

مدیریت علمی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شناسایی سرشبکه های اخاللگران
 بازار ارز

بازهم تجمع سپرده گذاران موسسه 
غیرمجاز ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی 

بررسی رانت ۶۵۰ میلیون یورویی 
امروزدرشورای رقابت

آریو ۴۰ میلیونی 
مسافرکشی می کند

مدیر کل مبارزه ب��ا قاچاق کاال و 
ارز س��ازمان تعزیرات حکومتی 
گف��ت : دس��تگیری اف��رادی 
ک��ه ب��ا دالل��ی و اقدام��ات غیر 
 قانونی باعث اخ��الل در بازار ارز 
می ش��وند، ادامه خواهد داشت، 
در حال شناس��ایی سر شبکه ها 
نیز هس��تیم. س��ید عبدالمجید 
اجته��ادی درب��اره آخرین وضع 
بازداشت شدگان 18 آذر امسال 
افزود : پس از دس��تگیری این افراد رس��یدگی به پرونده آنها به س��رعت انجام گرفت 
که برای آنان قرار مناس��ب صادر ش��د و تعدادی از آنها نیز به دلیل ع��دم تودیع قرار 
صادره روانه زندان ش��دند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، 
 اجتهادی ادامه داد: حکم 8 نفر از این افراد نیز صادر و اجرا شد و پرونده افراد دیگر نیز 
به س��رعت در حال رس��یدگی اس��ت.  مدیرکل مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز س��ازمان 
تعزیرات حکومتی ادامه داد: شناسایی اخاللگران بازار ارز و برخورد با برخی از صرافی 
 هایی که ب��ا دادن فاکتور های ص��وری با دالالن هم��کاری دارند نیز در دس��تور کار 
است.گفتنی است 18 آذرامسال در گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پلیس آگاهی 
و بانک مرکزی، در محدوده میدان فردوس��ی و خیابان منوچهری ته��ران، 48 نفر از 
اخاللگران بازار ارز دستگیر شدند و پرونده تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی 

ارجاع شد.

سپرده گذاران موسسه غیرمجاز ثامن الحجج که با وجود هشدار های مکرر 
بانک مرکزی اقدام به سپرده گذاری در این موسسه فاقد مجوز کرده بودند، 

صبح دیروز جلوی درب بانک مرکزی تجمع کردند.
به گزارش تسنیم، سپرده گذاران موسسه غیر مجاز ثامن الحجج با دردست 

داشتن پالکارد هایی خواهان تعیین تکلیف سپرده های خود شدند. 
پیش ازاین نیزسپرده گذاران موسسه غیرمجاز میزان که درپی سوء مدیریت 
ورشکسته شده  بود با تجمع در مقابل استانداری خراسان، مجلس شورای 

اسالمی و بانک مرکزی ازمسووالن تقاضای رسیدگی داشتند.
 سپرده گذاران این موسسه غیر مجاز به صورت س��ازماندهی شده اقدام به 
مس��دود ک��ردن خیابان  های اصل��ی ک��رده و با بره��م ریخت��ن نظم این 
 محدوده، شعار هایی با مضمون درخواس��ت حمایت از سوی بانک مرکزی

 سر می دادند. 
در پی برخی مشکالت مالی در موسسه غیرمجاز ثامن الحجج، بانک مرکزی 
هیات نظارت بر عملکرد این موسسه را تشکیل داد تا با نظر سایر دستگاه های 

نظارتی، مسائل پیش آمده از سوی این موسسه ساماندهی شود. 
اما شنیده ها حاکی از آن است که اعضای هیات مدیره این موسسه تاکنون با 

عدم همکاری، مانع از حل مشکل سپرده گذاران شده اند.
امید می رود که هموطنان با توجه به مسائل پیش آمده برای این موسسات، 
سرمایه های خود را در اختیار بانک ها و موسسات دارای مجوز قرار دهند تا 

دیگر شاهد تجمع مالباختگان نباشیم.

رئیس شورای رقابت از بررسی پرونده رانت 6۵۰ میلیون یورویی در جلسه 
امروز)دوشنبه( در شورای رقابت خبر داد و گفت: قرارشد قبل از اعالم نظر 

شورا اظهارنظر نکنیم.
براساس دستور جلسه شورا قرار است بحث و بررس��ی در خصوص پرونده 
6۵۰ میلیون یورویی با حضور احمد توکلی نماین��ده مردم تهران برگزار و 
ضمن قرائت گزارش کارشناسان شورا در نهایت تصمیم نهایی در مورد این 

پرونده اعالم شود.
اوایل اردیبهش��ت ماه امس��ال بود که داس��تان امتیاز ویژه وزارت صنعت 
و بانک مرکزی ب��ه یک واردکننده خ��وراک دام مط��رح و در نهایت با رأی 
 دادس��تان دیوان محاس��بات کش��ور محرز بودن این »امتیاز ویژه« اعالم

 شد. 
 اما با گذش��ت چند ماه ازاما واگرهای این پرونده، شورای رقابت که مجری

 رفع انحصار دربازاراست به این موضوع ورود پیدا کرد.
البته نعمت زاده با وجود آنکه دیوان محاسبات این قرارداد را انحصاری اعالم 
می  کرد به حرف خود پابرجاست و رانت 6۵۰ میلیون یورویی را قبول نداشته 
به نحوی که با حضور درنشس��ت تخصصی تبیین سیاس��ت های صنعتی و 
 تجاری دولت دربس��ته خروج از رکود گفته بود:» بر خ��الف تمام اظهارات 
مبنی بر اینکه قرارداد این وارد کننده به  نوعی رانت اس��ت من معتقدم این 
موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد بلکه این واردکننده با جسارت و اعتماد 

به بانک مرکزی سرمایه خود را در این بخش سرمایه گذاری نموده است.«

عضو هیات مدی��ره اتحادیه 
تاکس��یرانی کش��ور با اشاره 
ب��ه ع��دم رضای��ت واحدها 
و س��ازمان های تاکس��یرانی 
از خ��ودرو س��مند از ط��رح 
جایگزین��ی خ��ودرو آریو با 
قیمتی زیر 4۰میلیون تومان 
در س��بد خرید تاکس��یرانی 
کشور خبرداد. پرویز عباس 
ن��ژاد عض��و هی��ات مدیره 

اتحادیه تاکسیرانی کشور، با اش��اره به واگذاری خودروهای جدید با توجه 
به استانداردهای جدید گفت: به غیر از خودروی سمند که مورد اعتراض در 
واحدها و سازمان های تاکسیرانی بوده، خودروهای دیگری نظیر خودروی 
آریو در سبد کاری ما هستند که مدیر فروش سایپا در مجلس قول مساعد 
داد که این خودرو با دنده معمولی و با آپشن های مخصوص تاکسی با قیمتی 
زیر 4۰ میلیون تومان واگذار ش��ود. وی در ادامه بیان داش��ت: این خودرو، 
یک خودروی لوکس و با قیمتی باالی 7۰ میلیون اس��ت که برای تاکس��ی 
اس��تانداردهای خاصی تعریف ش��ده و با هزینه  پایین تر و قیمتی مناسب 
 تحویل داده می ش��ود. عب��اس زاده تصریح کرد: مقرر ش��ده این خودروها

 در صورت پرداخت هزینه، واگذار شوند.



خبر خبر

اگر س��وال بزرگ ترین معضل زیس��ت محیطی ایران 
چیست؟ را از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و یا 
سازمان آب بپرسید،پاسخ جز » بحران آب« نخواهد بود؛ 
اما ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران قطعا آلودگی 
هوای پایتخت را بزرگ ترین معضل زیس��ت محیطی 

کشور به حساب می آورد! 
پای درد دل شهرداری هم که بنشینید متوجه خواهید 
 ش��د که پر ش��دن اماکن دفن و اینکه دیگر در کش��ور 
به سختی جایی پیدا می شود که زباله ها در آنجاها دپو 
شوند، دفن بهداشتی که جای خود دارد، مشکل بزرگی 
اس��ت و بنابراین بزرگ ترین معضل زیس��ت محیطی 
کش��ور عدم جدا س��ازی زباله های تر و خشک است و 
اینکه مردم آنچنان که باید و ش��اید ب��ه مقوله بازیافت 

اهمیت نداده و آن را در عمل جدی نمی گیرند!
 جالب این است که در حالی که هر کدام از این سه نفر 
به ش��دت دوس��ت دار آنند که توصیه های آنها جدی 
گرفته ش��ود،تا آنجا که ممکن بوده گوش های خود را 
برای شنیدن س��خنان آن دو دیگر مسدود ساخته اند! 
برای همین هم هس��ت که اگر به عنوان مثال نماینده 
شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور برای مدیران 
سازمان بازیافت از ضرورت استفاده از شیرهای کاهنده 
مصرف آب سخن بگوید،به داشتن خیال و دلی خوش 
متهم خواهد ش��د! به همین گونه اگر نماینده سازمان 
بازیافت از مدیران شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
بخواهد که به تفکیک زباله ها همت گمارده و ترتیباتی 
اتخاذ فرمایند که دست کم دورریزهای کاغذی شرکت 
تحت امرش��ان دور ریخته نش��ده و س��ر از غرفه های 
 بازیافت در بیاورند، در پاس��خ یا »ش��وخی میکنی!؟« 
را تحویل خواهد گرفت و یا » دوربین مخفیه؟!« و خنده 
حضار را به عنوان عایدی به سازمان بازیافت پیشکش 

خواهد نمود!
متاس��فانه معضل تنها به عدم همکاری س��ازمان ها و 
ش��رکت هایی که رقیب هم نیس��تند ختم نمی شود 
زیرا بسیاری از سازمان ها و ش��رکت ها برای اینکه کار 
خود را راه بیندازند از س��نگ اندازی و احداث دس��ت 
انداز بر س��ر راه دیگران هم غافل نمی شوند! نمونه این 
نحوه برخورد را ب��ه مقدار زیادی می ت��وان در پیام ها 
و آگهی های تبلیغاتی مش��اهده ک��رد واز جدیدترین 
آنها » ب��رای جلوگیری از ابتال به آنلوآن��زا تا می توانید 
 دس��ت های خودت��ان را ب��ا آب و صابون بش��ویید!«

  نام برد!  پیامی که ش��اید کمتر کس��ی را متوجه کند 

که با فروکش شیوع بیماری چه بالیی سر پیام تبلیغاتی 
»در مصرف آب صرف��ه جویی نمایی��د« خواهد آورد! 
قطعا تنها کمی اندیشه درباره هوای دیگران را داشتن 
 کافی بود تا مدت زمان دست شویی و تعداد بارهایی که 
می باید دست ها را شست را اطالع رسانی نموده و این 

اطالع رسانی را جایگزین » تا می توانید!« نماییم!
بگذری��م از اینک��ه در هنگام ش��یوع و وف��ور بیماری 
ش��دت تبلیغ��ات بای��د متاث��ر از جغرافی��ای مح��ل 
و اینک��ه جدی��ت و ح��دت بیم��اری ش��ایع ت��ا چ��ه 
اندازه اس��ت باش��د و ع��الوه ب��ر آن به م��ردم اطالع 
رس��انی ش��ود که این توصی��ه موقت��ی ب��وده و بهتر 
 اس��ت آن را تنه��ا در زم��ان وف��ور و ش��یوع بیماری

»تا می توانند« جدی بگیرند!
با این حساب است که ش��اید بتوان بزرگ ترین معضل 
زیس��ت محیطی کش��ور را عدم همکاری شرکت ها و 
سازمان هایی دانس��ت که تنها س��نگ خودشان را به 
سینه می زنند و در عین حال خواهان آنند که دیگران 
 تا آنجا که ممکن اس��ت هوای شان را داش��ته باشند و 
توصیه های شان را جدی بگیرند! و این در حالی است 

که اگر آن ها کمی از خودخواهی های خود کاسته و به 
فکر دیگرانی که از همکاران ش��ان نیستند هم باشند، 
 مش��کالت زیس��ت محیطی یک��ی یکی از می��ان مان 
رخت بر خواهد کن��د! در این باره به عن��وان نمونه چه 
ایرادی دارد که شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
و س��ازمان بازیافت با یکدیگر تفاهم نامه ای را به امضا 
برس��انند و طی آن متعهد ش��وند که ه��وای همدیگر 
را داش��ته باش��ند! مثال در حالی که س��ازمان بازیافت 
 قبول می کند که اس��تفاده از شیرهای کاهنده مصرف 
 آب در س��ازمان را اجباری نماید،ش��رکت مهندس��ی 
آب و فاضالب کش��ور را متعهد ببیند ک��ه دورریزهای 
 کاغذی خود را در س��طل هایی جداگان��ه انبار کرده و 
آنها را به موقع در اختیار غرفه های بازیافت می گذارد! 
واقعا شاید بزرگ ترین مشکل تفاهم نامه های اینچنینی 
این باشد که اغلب مسووالن و مدیران ترجیح می دهند 
تفاهم نامه را تنها وقتی امضا کنند که پای یک کش��ور 
خارجی و به ویژه از نوع غربی آن در میان باشد و قبل از 
امضا به طرف مقابل رس��انیده باشند که:» شما زحمت 

نکشید!خود ما خدمت خواهیم رسید!«

سازمان ها و نهادهای امدادرسانی در سراسر منطقه اقیانوس آرام 
برای مقابله با بحران های مرتبط با پدیده جوی »سوپر ال نینو« در 

حال آماده شدن هستند.
از ماه مه امسال )2015( و با اعالم هشدار کارشناسان هواشناسی 
نسبت به اینکه در فصل تابس��تان پدیده شدید ال نینو در جنوب 
اقیانوس آرام رخ می دهد، صلب سرخ همکاری خود را با دولت ها 

آغاز کرده است.
این پدیده، تغییر مخرب الگوهای آب و هوایی اس��ت که از همراه 
شدن آب های گرم تر از حد معمول و تغییرات فشارهای جوی در 

اقیانوس آرام به وجود می آید.
»ان��درو مک کی«، مدی��ر بخش مدیری��ت بالیا و صلیب س��رخ 
بین المللی گفت: مش��کالت مربوط به امنیت غذایی می تواند در 
18 ماه آینده بر کش��ورهای جزیره ای اقیانوس آرام تاثیر بگذارد. 
شماری از کشورها در شرق اقیانوس آرام جنوبی، انتظار مواجهه 
با فص��ل طوفانی ش��دیدی را دارند که ناش��ی از پدی��ده ال نینو 
اس��ت. همچنین در مابقی بخش های منطقه اقیانوس آرام شاهد 

خشکسالی خواهیم بود.
به گفته اندرو مک کی با کاهش چشمگیر بارش باران موضوعات 

مدنظر بیشتر به امنیت غذایی مربوط می شود.
اندرو مک کی همچنین افزود: اکنون پدی��ده ال نینو در اوج خود 
 است و حدود ماه های مه، ژوئن و جوالی مجدد به وضعیت خنثی 
باز می گردد اما مش��هود اس��ت که تاثیرات متعاقب خشکسالی 
می تواند طی 18 ماه آینده موضوع��ات مربوط به امنیت غذایی را 

تحت تاثیر خود قرار دهد.
موسسه آکسفام نیوزیلند اوایل این هفته گزارشی منتشر کرده و 
هشدار داد که سوپر ال نینو، یکی از شدیدترین نوع این پدیده بوده و 

می تواند تالش ها و اقدامات دولت ها را بی نتیجه بگذارد.
آخرین پدیده شدید و بزرگ ال نینو در سال 98-1997 اتفاق افتاد 
که موجب خشکسالی شدید، از دست رفتن مقدار زیادی محصول 
کشاورزی و بروز مشکالت فراوانی برای ساکنان گینه نو، فیجی، 

جزایر مارشال و تونگا شد.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست در پاسخ به این 
ادعا که آناالیزرهای پایش آلودگی هوا سال هاست کالیبره نشده 
و ش��اخص های اعالمی آلودگی هوا اعتبار ندارد، از کالیبره شدن 
این دستگاه ها خبر داد. دکتر شینا انصاری در گفتگو با  مهر گفت: 
کالیبراسیون این آناالیزرها به دلیل اعمال تحریم ها متوقف شده 
بود که این موضوع اعتبار شاخص های اعالم شده را کاهش می داد.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست تاکید کرد: در 
حال حاضر همه آناالیزرهای ایس��تگاه های پایش آلودگی هوای 
کالنشهرهای ما کالیبره شده و قابل اعتماد است و در شهری مثل 
تهران وضعیت ایستگاه های ما نسبت به ایستگاه های شهرداری 
تهران حتی به مراتب بهتر هم هست. وی با اعالم این که دستگاه ها 
در بدترین حالت باید هر سال دست کم یک بار کالیبره شده باشند، 
گفت:  در سال های گذشته به دلیل تحریم ها عمال این امکان فراهم 
نبود و مدت زیادی بیشتر دس��تگاه ها رها شده بودند اما تابستان 
امس��ال بودجه بس��یار خوبی به این موضوع اختصاص داده شد و 
همه دستگاه های ما در کالنشهرها کالیبره شدند. به گفته وی در 
حال حاضر ممکن است معدود ایستگاه هایی در شهرها و مناطق 
دورافتاده کالیبره نشده باشد اما در کالنشهرها عمده ایستگاه ها از 
دقت کافی برخوردار است و اعداد اعالم شده کامال معتبر به شمار 
می روند. به گفته وی، با توجه به اینک��ه در حال حاضر ریزگردها 
ش��امل ذرات معلق 2/5 میکرون و 10 میکرون مهم ترین عوامل 
آلودگی هوا محسوب می ش��وند از اعتبارات گذشته 50 آناالیزر 
خریداری شد که بیشتر آنها به اس��تان های غربی که در معرض 
 ریزگردها هس��تند، اختصاص داده ش��د. آلودگی روزهای اخیر 
باعث شده بود گفتگوهای رسانه ای درباره وضعیت پایش آلودگی 
 هوا بیش��تر ش��ود و کالیبره نش��دن دس��تگاه ها به مدت بیش از 
یک سال یکی از موضوعات بحث منتقدان بود. منتقدان سازمان 
محیط زیس��ت با اعالم این ک��ه آناالیزرهای پای��ش آلودگی هوا 
سال هاست کالیبره نشده اند تاکید داشتند که اعداد اعالمی پایش 

آلودگی هوا اعتبار کافی ندارد.

سوپر ال نینو، ساکنان
 اقیانوس آرام را تهدید می کند

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط   زیست:

شاخص های آلودگی هوا 
معتبر است

عکس روز  )کرم های عجیب(
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بزرگ ترین معضل زیست محیطی ایران چیست؟

پیامد جبران ناپذیر خشکسـالی بر درختان تحقق حاکمیت منسجم بر عرصه های طبیعی با طرح جدید سازمان مدیریت

 محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مش��ارکت های مردمی س��ازمان حفاظت 
محیط زیست ، با اشاره به اینکه پیشنهاد جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 
مورد تفکیک بخش ان��رژی و آب، انحالل وزارت نیرو و ادغام بخش آب به س��ازمان 
حفاظت محیط زیست، در راستای دولت محیط زیستی است، گفت: این پیشنهاد 
به اقتدار س��ازمان متولی طبیعت ایران کمک می کند چون در این صورت سازمان 
حفاظت محیط زیست برخوردار از تمامیت منابع طبیعی، بخش آب و محیط زیست 
می شود و می تواند حاکمیتی منسجم تر در همه عرصه های طبیعی کشور که شامل 
97 درصد است، اعمال کند. وی با بیان اینکه اگر بخواهیم عملکرد دولت در زمینه 
فعالیت در حوزه محیط زیس��ت را ارزیابی کنیم دقت و بررسی چنین پیشنهادات 
 و اراده هایی نش��ان دهنده محیط زیس��تی بودن دولت اس��ت، اظهار کرد: اگر آب 

 و بخ��ش منابع طبیعی به محیط زیس��ت ملحق ش��وند، قدرت س��ازمان حفاظت 
محیط زیست از لحاظ لجستیک و توان مالی افزایش می یابد. مدیر کل دفتر آموزش و 
مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه با محقق شدن 
این پیشنهاد، مشکل موجود در سازمان که مربوط به عدم وجود انگیزه برای پرنسل 
باالتر از فوق لیسانس است حل می ش��ود، افزود: در حال حاضر در سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت محلی برای جذب هیات علمی وجود ن��دارد، در صورت تحقق این 
پیشنهاد، دستگاه های ملحق شده به این سازمان مکانیسم جذب اعضای هیات علمی 
را دارند و کسی که در سازمان حفاظت محیط زیست کار می کند می تواند در شمار 
کارآمدترین افراد باشد تا با انگیزه کافی کار خود را انجام دهد که در صورت تحقق، 
یک فصل جدید در حوزه محیط زیست رقم می خورد. درویش گفت: از آنجا که در 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز ضرورت تشکیل وزارت انرژی و تجمیع حوزه انرژی 

قید شده بود وزارت نیرو نمی تواند در برابر این پیشنهاد مقاومت کند. 
وی با اشاره به اینکه امکان مخالفت برخی نمایندگان مجلس با این پیشنهاد وجود 
دارد افزود: نگرانی این است که برخی نمایندگان فکر کنند این طرح قدرت اختیار 
آنها را کم می کند چون این سه مجموعه زیر نظر مستقیم معاون رییس جمهور قرار 
 می گیرند. بنابراین ممکن است مجلس در برابر این پیش��نهاد سازمان مدیرریت و 
برنامه ریزی زاویه بگیرد. مدیر کل دفتر آموزش و مش��ارکت های مردمی س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت در پایان با اش��اره به اینکه در صورت مخالفت نمایندگان 
مجلس با این پیشنهاد امکان تبدیل سه مجموعه منابع طبیعی، آب و محیط زیست 
به وزارتخانه وجود دارد گفت: اگر مجلس بخواهد به منظور نظارت بر این دستگاه ها 
 آنها را تبدیل به وزارتخانه کند باز هم به نفع محیط زیس��ت کش��ور تمام می شود. 

به طور کلی تجمیع این سه مجموعه کار خوبی است.

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد در صورتی که روند گرمای جهانی 
مهار نشود خشکسالی به از بین رفتن ش��مار زیادی اصله درخت منجر 

می شود. 
کارشناسان با هشدار نسبت به تلف شدن درختان جهان به دلیل گرمای 
جهانی اظهار داشتند: این وضعیت تا حدودی به دلیل ساختار بنیادی و 
پایه ای موجود در درختان است که می تواند س��ازگاری آنها را با شرایط 

محدود سازد.
محققان آمریکایی همچنین اعالم کردند: خشکسالی در سال های آتی 
متداول تر و جدی تر می شود اما درصورتی که بشر بتواند میزان گاز کربن 
را به اندازه کافی کاهش دهد تاثیر ناشی از پدیده خشکسالی به حداقل 
می رس��د و این امید به وجود می آید که تعداد بیشتری درخت به حیات 

خود ادامه دهند. 
 مدل ه��ای اقلیم��ی تاثی��رات جنگل ها ب��ر انتش��ار گاز کرب��ن به طور 
 قابل توجه��ی نتای��ج مختلفی به هم��راه داشته اس��ت.  برخ��ی از آنها

  نش��ان می دهن��د جنگل ها ج��ذب کنن��ده طبیع��ی کربن هس��تند 
که کربن دی اکسید را به دام می اندازند و بنابراین به کاهش میزان انتشار 
 گازهای گلخانه ای در اتمس��فر کم��ک می کنند اما برخ��ی دیگر از این

 مدل ها حاکی از آن اس��ت جنگل ها منبع حائ��ز اهمیتی از کربن جوی 
هستند.

این تف��اوت از این مش��کل ناش��ی می ش��ود که اف��راد به ط��ور دقیق 

 نمی دانن��د در آین��ده چ��ه تع��داد درخ��ت در جه��ان وج��ود خواهد 
داشت.  

تاکنون برآوردها نش��ان می دهد حدود 400 میلیارد اصله درخت روی 
زمین وجود دارد هر چند نتیجه یک مطالعه دیگر حاکی از وجود بیش از 

سه تریلیون اصله درخت است.
همچنین این پرسش مطرح است که پوش��ش های گیاهی تا چه میزان 
می توانند به خشکسالی های پیش رو واکنش نشان دهند چرا که کمبود 
آب به ش��یوه های مختلف��ی به از بین رفت��ن درخت��ان و گیاهان منجر 

می شود.



خبر  خبر 

ــازى در جريان يادگيرى دانش آموزان  جعفر باى در خصوص تهديدات فضاى مج
ــبكه هاى اجتماعى آثار مثبتى هم دارند و نمى توان  و دانشجويان اظهار داشت:  ش
آن را انكار كرد اما اگر آموزش هاى الزم براى استفاده بهينه از اين فضا ارائه نشود، 
ــت. وى افزود: حضور طوالنى مدت در  ــيب هاى فراوانى به همراه خواهد داش آس
شبكه هاى مجازى باعث مى شود تا مديريت زمان از دست دانش آموزان خارج شده 
و وسوسه حضور مداوم در اين شبكه ها باعث شود تا زمان خود را به بطالت بگذرانند.
اين آسيب شناس اجتماعى گفت:  مشكل اصلى تر در مواجهه به شبكه هاى مجازى 
مشكل محتوايى است. هم اكنون درخانواده ها شاهد كاهش ارتباطات بين فردى 
هستيم كه اين باعث شده اعضاء روابط عاطفى مناسبى نداشته باشند و از سوى ديگر 

شبكه هاى اجتماعى فضاى كالس هاى درس را نيز تخريب كرده اند.
باى بيان كرد: برخى افراد با خوش بينى مى گويند شبكه هاى مجازى خالء  ارتباطات 
فاميلى و شب نشينى ها را جبران كرده است اما افراد بايد با آموزش هاى الزم نحوه 
ــبكه  ها را بياموزند و مهارت الزم را براى استفاده از اين شبكه ها  ــتفاده از اين ش اس
ــوند. وى ادامه داد:  چون نظارتى بر محتواى  فرا گرفته و پس از آن وارد اين فضا ش
ــبكه هاى اجتماعى صورت نمى گيرد و به لحاظ بارگذارى مطالب مورد كنترل  ش
نيست، مشخص نيست كه جوانان ما چه مطالبى را در اين شبكه ها دريافت مى كنند 
و همين موضوع باعث مى شود تا شاهد خوراك فرهنگى مسموم براى دانش آموزان 
باشيم.باى گفت: فضاى مجازى تمام اركان زندگى را تحت پوشش قرار داده است 
ــاهد انواع بزهكارى هايى خواهيم بود كه  به همين سبب درآينده نه چندان دورش
ريشه در تعامل ناشيانه جوانان ما با فضاى مجازى خواهد داشت و آسيب هاى جدى 
ــخصيت جوانان را خواهيم ديد. انواع ازدواج ها و تعامالت نامناسب از  درتكوين ش
جمله آسيب هايى است كه در آينده با آن مواجه خواهيم شد و چون فضاى مجازى 

در كنترل ما نيست قطعا نمى توانيم اين آسيب ها را نيزكنترل كنيم.
ــيب هاى اجتماعى بيان كرد:  ورود كامپيوتربه جامعه ما با يك  اين كارشناس آس
وارونگى همراه بود. درسايركشورها بزرگساالن كودكان را به سمت آموزش كامپيوتر 
ــودكان كامپيوتر را ــه ما نوجوانان و ك ــت اما درجامع بردند و اين روند طبيعى اس
 به خوبى فرا گرفتند و بزرگساالن از قافله استفاده از فضاى مجازى عقب ماندند و 
اين وارونگى لطماتى را به همراه دارد.هم  اكنون دانش آموزان دراين زمينه از معلمان 
خود جلوتر هستند و درچنين شرايطى بزرگترها توان نظارت، راهبرى و مديريت را 
نخواهند داشت.اين آسيب شناس اجتماعى گفت: در آينده شكاف دانايى و دانش را 
شاهد خواهيم بود به گونه اى كه يك عده از افراد جامعه غوطه ور درفضاى مجازى 
و يك عده بى خبر ازمسائل هستند و هم  اكنون جامعه ما دچارچنين شوكى شده 
است. جامعه  اى كه گرفتار چنين موضوعى شود دچار شكاف اطالعاتى مى شود و 

اين شكاف انسجام اجتماعى را خدشه دارمى  كند.
باى گفت: وقتى كه با يك نسل آسيب پذير و اثرپذير ازفضاى مجازى مواجه هستيم 
اگر بارگذارى هاى مثبت در شبكه هاى اجتماعى صورت نگيرد دچار بحران خواهند 
شد و بالطبع آسيب پذيرى دانش آموزان و دانشجويان، مدارس و دانشگاه ها را درگير 
مى كند. استفاده افراطى از اين فضا جوانان ما را از ساير موارد مغفول كرده است و آنها 
دچار يك رشد كاريكاتورى شده اند يعنى به صورت تك بعدى رشد كرده اند و زمان 
خود را در فضاى مجازى مى گذرانند و تمام دنياى آنها فضاى مجازى شده است و  
فردى كه نگاه سالم و صحيح به مسائل داشته باشد را شاهد نخواهيم بود بنابراين 
ــوند و خوراك فرهنگى مسموم را دريافت كرده و  افراد انديشمندى تربيت نمى ش

مسوم مى انديشند.

دكتر سعيد صادقيه اهرى، دانشيار گروه پزشكى اجتماعى دانشگاه علوم پزشكى 
ــكى  ــراى بداخالقى افراد معدودى از جامعه پزش ــت: ماج اردبيل؛ در فرارو نوش
هرازگاهى موجى از انزجار و نفرت از رفتارهاى غير اخالقى را ايجاد مى كند ولى 

تحليلى هوشمندانه بايد فراتر از نگاه كور و احساسى به موضوع باشد.
به عنوان مثال در جريان باز كردن بخيه هاى كودك معصوم به خاطر عدم توان 
پرداخت هزينه، همه توجه ها معطوف به پزشك و پرستار خاطى شد، در حالى كه 
بايد موضوع را فراتر از خطاى فردى دانسته و از فروكاستن يك معلول اجتماعى و 
آموزشى، به يك رفتار فردى نامطلوب پرهيز كرد به عبارت ديگر بايد ديد اين افراد 

در چه سيستمى و با چه محتوى و فرايندهاى آموزشى تربيت شده اند.
ــد در درجه اول وزارت  ــه بايد مورد مواخذه قرار گيرن به تعبير ديگر نهادهايى ك
آموزش و پرورش، در درجه دوم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى و درجه 

سوم دانشكده هاى محل تحصيل آنان و در درجه چهارم خود اين افراد هستند.
ــت  ــته اس ــت زيرا نتوانس ــوزش و پرورش در چنين مواردى مقصر اس وزارت آم
ــل بياموزد و  ــال تحصي ــراد در دوران 12 س ــه اين اف ــاى اخالقى را ب حداقل ه
ــه محتوى  ــرا توجه ب ــت زي ــكى هم مقصر اس ــت و آموزش پزش وزارت بهداش
ــه اخالق  ــروزه توجه ب ــان مى دهد كه ام ــكى نش ــته هاى پزش ــى رش آموزش
ــت براى  ــا دغدغه وزارت بهداش ــت و تنه ــكى نزديك به صفر اس حرفه اى پزش
ــجويان  ــكان بار كردن هزاران صفحه مطلب تخصصى در مغز دانش تربيت پزش
ــتفاده از كتب مرجع غير بومى است  ــيارى از آنها هم با اس پزشكى است كه بس
ــب نباشد،  ــت به لحاظ محتوى با نيازهاى واقعى جامعه ما متناس كه ممكن اس
ــهم اخالق حرفه اى  ــته پزشكى س ــى رش به طوريكه از حدود 300 واحد درس
ــاس با اخالق  ــى دروس كه در قي ــراى بعض ــت، در حالى كه ب ــك صفر اس نزدي
ــده  ــى در نظر گرفته ش ــد ده ها واحد درس ــر كاربرد دارن ــيار كمت حرفه اى بس
ــكى نبايد تصور كنند  ــت و درمان و آموزش پزش ــتان وزارت بهداش است. دوس
ــر چيدن كار هاى  ــال زندان موجب ب ــه س كه محكوم كردن اين دو نفر به دو س
ــت گذارى هاى امروزه  ــكى خواهد شد زيرا با سياس غير اخالقى در جامعه پزش
ــتن ويژگيهاى اخالقى خوب  ــت و درمان و آموزش پزشكى، داش وزارت بهداش
ــكى عمومى و  ــجويان در مقاطع پزش ــش دانش ــى در ارتقا و گزين تاثير چندان
ــاليانه از متقاضيان  تخصص ندارد. به عنوان مثال در آزمون هاى تخصصى كه س
ــوال در مورد اخالق حرفه اى وجود  ــود چند س دوره هاى تخصص گرفته مى ش
دارد؟ چند كتاب در مورد اخالق حرفه اى جز منابع آزمون هاى تخصصى است؟ 
ــد آموزش اخالق حرفه اى امروزه گمشده دانشكده هاى  در واقع به نظر مى رس
ــكان را براى قبولى در رشته هاى تخصصى  ــت.آنچه صالحيت پزش پزشكى اس
مشخص مى كند، صرفا دانش پايه و بالينى و هنر تست زنى و استعداد گير آوردن 
ــترافرادى كه بيماران خود در بخش هاى بالينى را رها  ــت و اتفاقا بيش سوال اس
ــغولند، در ــه كتابخانه به حفظ كتابهاى تخصصى خود مش كرده و صرفا در گوش

آزمون هاى مهمى مانند بورد تخصصى و آزمون هاى دستيارى موفق ترند.
ــالق حرفه اى ضرورت  ــگاه بنيادين به مقوله اخ ــه به اين موارد و ن بنابراين توج
بازبينى در محتوى آموزشى و شيوه هاى ارزشيابى در رشته هاى مرتبط با سالمت 
و توجه كافى به مقوله اخالق حرفه اى را مشخص مى نمايد و حتى بايد فراتر از آن 
به سهم آموزش و پروش در ايجاد شهروندان اخالق مدار نيز توجه نمود و پذيرفت 
ــوزش و پروش كار ــكى روى خروجى هاى نظام آم ــگاه هاى علوم پزش كه دانش
 مى كنند زيرا بهترين زمان و مكان براى آموزش اخالق، مدارس آموزش و پرورش 

در مقاطع ابتدايى و راهنمايى است .

جانشين فرمانده انتظامى استان اصفهان مهاجرت را يكي از چالش هاي آينده 
براي تامين نظم و امنيت دركالن شهرها دانست و گفت: آمارها حكايت از آن 
دارد كه 52 درصد از زندانيان استان را افراد غيربومي تشكيل مي دهند.سرهنگ 
حسين حسين زاده با بيان اينكه پيش بيني مسايل، آسيب ها و چالش هاي آينده 
بدون مطالعه و تحقيق تقريبا غيرممكن است، اظهار كرد: وظيفه حساس پليس 
در تامين امنيت جامعه مى طلبد كه اين سازمان در آينده پژوهى پيش رو باشد.
ــلط بر مجرمين و  ــتان اصفهان اظهار كرد: تس جانشين فرمانده انتظامى اس
تبهكاران سازمان يافته، آشنايي از نقاط جرم زا و كانون ها و فضاهاي شهري و از 
بين بردن زمينه هاي ارتكاب جرم در اين فضاها و پيش بيني عملكرد مجرمانه 
را مي توان از ويژگي هاي پليس در قرن 21 دانست. حسين زاده افزود: از ديگر 
ويژگي ها و خصوصيات پليس آينده، مي توان به دراختيار گذاشتن بسياري از 
خدمات پليس به بخش خصوصي، تالش براي كمتر كردن فاصله با مردم،تالش 
براي كاهش رفتارهاي نامناسب كاركنان پليس، مهارت ارتباط قوي مردمي و 

تسلط بر فناوري هاي پيشرفته اشاره كرد.
ــين زاده افزود: آمارها حكايت از آن دارد كه 52 درصد از زندانيان استان  حس
ــن اوصاف مهاجرت  ــد و بايد گفت كه با اي ــكيل مي دهن را افراد غيربومي تش
ــهرها به شمار  يكي از چالش هاي آينده براي تامين نظم و امنيت در كالن ش
ــوب مي شود،  مي آيد. وى با بيان اينكه بيكاري نيز يكي از عوامل جرم زا محس
ــت  ــيار نگران كننده اس ــان كرد: بيكاري در افراد تحصيل كرده بس خاطرنش
ــاي پيچيده در ــا كالهبرداري ه ــده اين افراد ب ــوع باعث ش چراكه اين موض

فضاي مجازي به دنبال كسب سود و درآمد براي خود باشند.
ــى را از ديگر  ــاى قوم ــتان اصفهان تنش ه ــى اس ــين فرمانده انتظام جانش
ــور ما يكي از متنوع ترين  ــت و گفت: كش چالش هاى اجتماعى موجود دانس
ــتفاده  ــوء اس ــان را دارد كه همين موضوع زمينه س ــاي قومي در جه بافت ه
ــور را فراهم  ــي در كش ــالف و تجزيه طلب ــاد تنش و اخت ــمنان براي ايج دش
ــمندي مقام معظم رهبري و مسووالن ــكر با درايت و هوش كرده اما خداراش
 عالي رتبه، كشور ما توانست از بسياري اتفاقات و بحران هاي قوميتي عبور كند.
حسين زاده افزود: در اين ميان ارائه خدمات مساوي براي همه قوميت ها، حفظ 
ــد از بروز تنش هاي آينده  هويت و فرهنگ قوميت ها و احترام به آنان مي توان
جلوگيري كند. وى تصريح كرد: درحال حاضر 70 درصد زندانيان استان اصفهان 
را مجرمان معتاد تشكيل مي دهند و اين موضوع نشان مي دهد كه اعتياد به مواد 
مخدر چالشي جدي براي تامين امنيت محسوب مي شود كه در اين زمينه بايد 
به مسائلي همچون كاهش سن اعتياد، ترويج مصرف مواد مخدر صنعتي و ورود 

زنان به عرصه اعتياد توجه ويژه كرد.
ــاره به قاچاق كاال و آلودگى  ــتان اصفهان با اش جانشين فرمانده انتظامى اس
ــاق كاال از جمله  ــت: جرم قاچ ــش اجتماعى ديگر، گف ــوان دو چال هوا به عن
جرايمي است كه هم عرصه اقتصاد و توليد كشور را نا امن كرده و هم سالمت 
ــاره به موضوع پليس و جرايم  ــين زاده با اش جامعه را به خطر مي اندازد. حس
ــونت، سرقت هاي  ــترش تروريسم، افزايش خش آينده، خاطرنشان كرد: گس
ــرزي، قاچاق ــان، جرايم فرام ــي، قاچاق انس ــت محيط مجازي، جرايم زيس
 ميراث فرهنگي، دزدي دريايي، قاچاق اعضاي بدن انسان و جعل هويت از جمله 

جرايم آينده دردنيا هستند.
ــرد: تقويت معنويت  ــان تصريح ك ــتان اصفه ــين فرمانده انتظامى اس جانش
ــال و فناوري هاي مدرن،  ــش ديجيت ــي، افزايش دان اخالق و آموزه هاي دين
ايفاي نقش در مديريت تغييرات آينده، قابليت مقابله با جرايم سازمان يافته، 
ــوب هاي خياباني، توانايي مجاب كردن افراد و مذاكره و افزايش مديريت آش
ــماني و باالبردن كارآيي كاركنان پليس بايد سرلوحه كار پليس   آمادگي جس

آينده باشد تا بتواند امنيت مطلوب را براي مردم فراهم كند.

يك آسيب شناس اجتماعى گفت:

بزه كارى هاى آينده ناشى از تعامل 
ناشيانه با شبكه هاى اجتماعى خواهد بود

دكتر صادقيه اهرى استاد دانشگاه علوم پزشكى اردبيل؛ 

قصه بداخالقى پزشكى 
تكرار خواهد شد؟!

جانشين فرمانده انتظامى استان اصفهان:

52 درصد از زندانيان استان، 
غيربومي هستند
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ــر چندين  ــان حاض در زم
ــراى  ــور ب ــز در كش مرك
طراحى و پايلوت مشاوره 
ــالمت معنوى در نظام  س
سالمت فعاليت مى كنند 
ــكى  ــگاه علوم پزش دانش
ــتيتو تحقيقات  ايران انس
ــت روانى، دانشگاه  بهداش
ــكى اصفهان،  ــوم پزش عل
ــكى  ــگاه علوم پزش دانش
قزوين از جمله اين مراكز 

به شمار مى آيد.
ــالمت معنوى،  هرچند س
ــته،  ــه دهه گذش ــى س ط
توسط محققان به ويژه در 
ــعه يافته  كشورهاى توس
مورد بررسى و تحقيق قرار 

گرفته ؛ متاسفانه اغلب اين مطالعات در معرض مشاهده 
ــالمت نبوده  ــان نظام س ــكان و كاركن ــتفاده پزش و اس

است.
به طور كلى سالمت معنوى، حداقل داراى چهار بخش 
ــاد به جهان ديگر، توكل و  هدفمندى زندگى فرد و اعتق
ايمان به مبدا، مناسك فردى وجمعى و اخالقيات است 
كه اين شق چهارم يعنى اخالقيات هسته اصلى معنويت 
ــكيل مى دهد. درزمان حاضر، كيفيت تحقيقات  را تش
ــت  ــالمت معنوى از دهه 1990 بهبود يافته اس براى س
ــانگر  و تحقيقات قبل از اين دهه و يافته هاى جديد نش
اين است كه داشتن ديدگاه معنوى مانند چترى بر ساير 
ــت و ارتباط مستقيم بين  ــالمت، تاثير گذار اس ابعاد س
جنبه هاى مختف نيز در تحقيقات نشان داده شده است.

ــد در نظام هاى سالمت  كشف اين ارتباطات موجب ش
ــتان،  ــده و انگلس ــاالت متح ــون اي ــورهايى همچ كش
تغييراتى به وجود آيد و ارايه خدمات در ابعاد معنوى نيز

 در دستوركار اين كشورها قرار گيرد. برخى كشورها از 
جمله انگليس در حال استاندارد سازى خدمات سالمت 
معنوى هستند و به همين علت در اين نظام به اين راحتى 
اجازه ارايه هر نوع خدمتى به اسم سالمت معنوى داده 

نمى شود.
به گفته دكتر بهزاد دمارى ، متخصص پزشكى اجتماعى؛ 
ــالمت  ــالت معنويت در نظام س ــل، ادغام مداخ در اص
ــه عنوان نمونه  ــف را در بر مى گيرد ب جنبه هاى مختل
ــاوره معنوى و  ــتانى وجود اتاق مش ــطح بيمارس در س
ــتاران و پزشكان  مشاوران آموزش ديده، مديران، پرس
آموزش ديده، منابع آموزشى و يادگيرى ويژه بيماران، 
ــايش بيماران حتى  ــب براى راحتى و آس محيط مناس
تفريح آنان، وجود نظام مراقبت و پيگيرى پس از ترخيص 
ــاى معنوى و  ــار به مراكز و گروه ه از جمله معرفى بيم

اجتماعى را شامل مى شود.
ــتان مركزى  ــتان هاى اس اخيرا ، طرحى نيز در بيمارس
تحت عنوان روحانى مشاور يا روحانى مقيم با همكارى 
ــگاه علوم پزشكى اراك در  دفتر نماينده ولى فقيه دانش
ــهريور ماه امسال با 16  ــت. اين طرح از ش حال اجراس
روحانى كه دو تن از اين شمار را بانوان تشكيل مى دهند 
در استان يادشده آغاز شده است . به گفته دكتر حسين 
ــگاه علوم پزشكى اراك ،  سرمديان معاون درمان دانش
تمام بيمارستان هاى اين دانشگاه و دو كلينيك كوثر و 

امام رضا(ع) نيز داراى روحانى مقيم هستند.
ــاور يا روحانى مقيم  ــرمديان گفت : كه روحانى مش س
ــرعى  ــواالت ش ــه احكام، س ــاعات كارى در زمين در س
بيماران و همراهان و حتى در زمينه ازدواج نيز مشاوره

ــم فقط به  ــاوره روحانى مقي ــد. وى افزود: مش  مى ده
ــدارد بلكه همراهان بيمار نيز جهت  بيماران اختصاص ن
ــان از  ــكل بيمارش ارتقاى روحيه و مواجهه بهتر با مش

روحانى كمك مى گيرند.
ــى گفت: در  ــاوره روحان ــه با چگونگى مش وى در رابط
كلينيك هايى كه روحانى در آن مقيم باشد هر 15 تا 20 
دقيقه به مراجعان اطالع رسانى مى شود اما براى بخش 
ــووليت نياز سنجى  ــتانى، سرپرستار مس هاى بيمارس
ــاوره  ــر بيمارى كه به مش ــاران را برعهده دارد و ه بيم
روحانى نياز داشته باشد ابتدا اين موضوع را به سرپرستار 
بخش اطالع مى دهد و سرپرستار نيز به روحانى منتقل 
مى كند؛ سپس روحانى در ساعت مشخصى براى بيمار 

مشاوره مى دهد.
سرمدى در پاسخ به اين سوال مبنى بر اينكه آيا روحانى 
ــت يا  ــكى ، آموزش ديده اس ــه موضوعات پزش در زمين
ــكى  ــى مقيم در زمينه پزش ــرد : روحان خير ، اظهار ك
ــاوره هاى وى در زمينه  آموزشى نديده است و فقط مش

ــن اينكه  ــت؛ ضم اعتقادى اس
ــالمت  در زمان حاضر نظام س
ــرو در ــورهاى پيش برخى كش

ــالمت از  ــاى س ــاخص ه ش
ــاوره  روحانيون خود براى مش
ــوى  معن ــالمت  س ــا  ارتق و 

بيماران شان كمك مى گيرند.
بر اساس اين گزارش، اقداماتى 
ــم در  ــى مقي ــون روحان همچ
ــگاه  ــاى دانش ــتان ه بيمارس
ــكى اراك ، گامى به  علوم پزش
سمت سالمت معنوى به شمار 
ــت؛  مى آيد كه مورد تقدير اس
اما به نظر مى رسد كه اين طرح 
ــينه علمى نيست.  داراى پيش
دمارى، مدير گروه مولفه هاى 
اجتماعى سالمت موسسه ملى 
ــگاه علوم  ــالمت و عضو هيات علمى دانش تحقيقات س
ــتقبال ــكى تهران از اجراى طرح روحانى مقيم اس پزش

 مى كند و اينكه نتايج مطالعات جهانى نشان مى دهد، 
ــالمت باعث  ــالمت معنوى در نظام س ادغام خدمات س
ــريع در امر بهبود و كاهش  افزايش تحمل بيمارى، تس
ــتى درمانى مى شود و  ميزان استفاده از خدمات بهداش

همچنين باعث پيشگيرى از بيمارى مى شود.
ــرح هايى ــه با اجراى ط ــال در رابط دمارى در عين ح

 اين چنينى اظهار مى دارد كه اين قبيل طرح ها همچون 
ــته باشند و  ــاير طرح ها بايد پيش زمينه علمى داش س
ــووالن طرح  ــتنداتى وجود ندارد از مس اگر چنين مس
تحول سالمت انتظار مى رود، طرح هايى را اجرا و منابعى 
ــتندات علمى داشته  صرف كنند كه به اندازه كافى مس
باشند و به سمع و نظر خبرگان و اساتيد حوزه و دانشگاه 

رسيده باشد.
دمارى معتقد است كه هر مداخله اى انديكاسيون خاص 
ــتند،  خودش را دارد. تيم مراقبت معنوى چند تن هس
ــتان محيط مناسب معنوى  پرستاران و مديران بيمارس
ــتانداردهاى اجماع  ايجاد مى كنند كه خود اين كار اس
ــكان براى ورود  ــور ما الزم دارد، پزش شده اى را در كش
ــاوره  ــالمت معنوى ابتدا بايد بيمار نيازمند به مش به س
ــك مرحله غربالگرى  ــت انتخاب كنند، پس با ي را درس
ــپس ، پزشك بر اساس  ــرو كار داريم؛ س و شناسايى س
دوره هاى آموزشى و مهارت هاى كسب شده با احتياط 
ــوند كه آن هم  وارد حيطه ارزيابى معنوى بيمار مى ش
ــده اى دارد و  براى خودش الگوهاى متفاوت و تجربه ش
ــك اگر بيمار نياز به مشاوره  پس از آن به تشخيص پزش
ــاور  ــت با انتخاب و رضايت خودش به مش معنوى داش
معنوى معرفى شود و در فضاى كامال خصوصى مشاوره 

مى گيرد.

دانشگاه علوم پزشكى اصفهان بررسى مى كند؛

جايگاه روحانى مشاور در سالمت معنوى

كودكان دبستانى به طور متوسط در مقايسه با كودكان يك 
قرن پيش، حدود 1 ساعت كمتر از خواب شبانه برخوردارند 
ــه با صدسال  ــبانه كودكان در مقايس يعنى زمان خواب ش
ــت. حتى كودكان ما  ــاعت كاهش يافته اس پيش، يك س

نسبت به دوران كودكى خودمان نيز كمتر مى خوابند.
ــودك خود  ــواب منظمى براى ك ــاعت خ همواره بايد س
در نظر بگيريد. حتى زمان هاى مربوط به چرت هاى روزانه 

را نيز در نظر داشته باشيد. 
ــر از زمانى كه  ــعى كنيد زودت اگر دير به خواب مى رود، س
در نظر گرفته ايد، او را به تختخوابش ببريد. حتى 15-20 
دقيقه خواب بيشتر نيز مى تواند كمك زيادى در اين زمينه 
كند. متخصصان بر اين باورند كه يك كودك نوپا معموال در 
طول شب الزم است تا 12 ساعت بخوابد. كودكان دبستانى 
ــاعت خواب نياز دارند و كودكانى كه در آستانه  نيز 13 س

نوجوانى هستند 10 ساعت.
از برخى حركات براى آرام كـردن كودك تان 

كمك بگيريد
مى توانيد قبل از خواب او را كمى ماساژ بدهيد. اينكار كمك 
ــته باشد. ماساژ  مى كند تا خواب عميق و با كيفيت تر داش
دادن، نوازش كردن و...، شرايط مساعدترى را براى خواب 

ايجاد مى كند.
تمام موانع را برطرف كنيد

از خواب بيدار شدن هاى مكرر، خر و پف كردن، مشكالت 
تنفسى در حين خواب و... از جمله مواردى هستند كه در 
خواب فرزند شما اختالل ايجاد مى كنند. گاهى اوقات عدم 

برخوردارى از سالمت 
ــل بيمارى  ــل مث كام
باعث مشكالت مربوط 

به خواب مى شود. 
به غذاى قبل از 
خـواب نيـز توجـه 

كنيد
كودكان نياز به خوردن 
ــاى  وعده ه ــان   مي
بيشترى دارند. قبل از 
ــذاى مختصر  خواب غ
ــبكى به او بدهيد.  و س

ــالمى نيز  ــد انتخاب هاى س ــعى كني براى اين منظور س
ــنگين و پرحجم روى خواب  ــيد. غذاهاى س ــته باش داش
كودكان مخصوصا كودكان در سنين باالتر تاثير بدى دارند 
ــكم پر هر دو باعث بدخوابى و يا بى خوابى  شكم خالى و ش

مى شوند.
دماى اتاق و پوشـش كودك خود را نيز در نظر 

بگيريد
ــر مى خوابيم اما نه خيلى  همه ما در اتاق هاى خنك تر بهت
ــرد. لباس راحت تن كودك تان كنيد و مطمئن باشيد  س
ــدن او  ــت كه باعث مريض ش كه دماى اتاق در حدى اس
ــود و از طرفى بيش از اندازه هم گرم نيست. تاريك  نمى ش

بودن محيط خواب نيز 
مهم است. اگر كودك 
ــبت به خواب  تان نس
در اتاق تاريك واكنش 
ــد و آن  ــان مى ده نش
ــت ندارد، يك  را دوس
ــواب كوچك  چراغ خ
برايش روشن بگذاريد 
ــاق را باز  يا اينكه در ات

نگه داريد.
قبـل از خواب 
كارى كـه دوسـت 

دارد را برايش انجام دهيد
ــه، در آغوش كشيدن، رفتن به  بسيارى از كودكان به بوس
دستشويى، نوشيدن آب و شنيدن قصه شب و الاليى قبل 
ــيار اهميت مى دهند. اگر كودك شما نيز در  از خواب بس
جرگه همين كودكان است، پس به خواسته هايش اهميت 
ــرايط بهترى را براى  ــعى كنيد از اين طريق ش دهيد و س

خواب او فراهم كنيد.
حداقل دو ساعت قبل از زمان خواب تلويزيون 

را خاموش كنيد
تحقيقات نشان مى دهند كه نورى كه از صفحه تلويزيون 
ــتقيما روى هورمون مالتونين تاثير  ــود، مس ساطع مى ش

ــد. مالتونين،  ــش مى ده ــد آن را كاه ــذارد و تولي مى گ
ــت كه در چرخه خواب اهميت زيادى دارد.  هورمونى اس
ــت،  ــن در باالترين حد آن اس ــزان مالتوني وقتى كه مي
ــود را براى رفتن  ــود و خ فرد دچار خواب آلودگى مى ش
ــاى  ــاعت تماش به رختخواب آماده مى كند. فقط نيم س
ــما را تلويزيون قبل از خواب نظم برنامه خواب كودك ش

بر هم مى زند.استرس هاى كودك خود را قبل از خواب كم 
كنيديك هورمون ديگر كه نقش بسيار مهمى در خواب

ــت. وقتى كه ميزان   ايفا مى كند، هورمون كورتيزول اس
ــت، بدن كودك شما  ــح اين هورمون در بدن باالس ترش

خاموشى و رفتن به رختخواب را نمى پذيرد.
ــا، او را پيش از رفتن به   بنابراين با انجام برخى فعاليت ه
ــد، محيط را آرام  ــواب آرام كنيد. نورها را كم كني رختخ
ــون كورتيزول كمترى  كنيد و به او كمك كنيد تا هورم
ــت دارد يك  ــود. اگر كودك تان دوس در بدنش توليد ش
ــازه دهيد تا  ــباب بازى نرم را بغل بگيرد و بخوابد، اج اس
ــايل و  ــد. البته اينكه دور و برش وس اين كار را انجام ده
اسباب بازى هاى متعدد جمع كند نيز كار درستى نيست.

بيش از حد روى مقوله خواب متمركز نشويد
ــاله، نگرانى هاى خود را به  ــيار زياد به اين مس با توجه بس
ــود.  او منتقل مى كنيد و در واقع اوضاع بدتر از قبل مى ش
ــن موضوع، به ايجاد اختالل  بنابراين با تمركز زياد روى اي
ــتر روى خواب فرزندتان دامن نزنيد بلكه به او كمك  بيش

كنيد تا آرام تر شود و دلهره هايش رفع شود.

پايگاه خبرى شهرتصويرى از يك خانم رفته گرمنتشركرده با اين مضمون :
صغرى خانى شهرآبادى تنها بانوى رفتگر ايران است كه در شهر پيش قلعه استان خراسان شمالى به مدت 12 سال 

است كه با تكيه بر دستانش روزگار را با سربلندى مى گذراند.

ــازمان نظام وظيفه عمومى از ثبت نام روزى  جانشين س
ــموالن  ــرح جريمه مش ــه دوم ط ــر در مرحل ــزار نف 3 ه
ــردار ابراهيم كريمى در مورد  غيبت سربازى خبر داد. س
ثبت نام مرحله دوم طرح جريمه غايبان سربازى گفت: از 
ابتداى هفته گذشته كه اين طرح آغاز شد تا كنون به طور 

متوسط روزى 3 هزار نفر ثبت نام كرده اند.
ــه دارد و  ــان دى ماه ادام ــد ثبت نام تا پاي به گفته او رون
ــام در اين طرح و  ــش از يك ماه براى ثبت ن متقاضيان بي
آماده كردن مدارك فرصت دارند. جانشين سازمان نظام 
وظيفه عمومى گفت: استقبال نسبت به مرحله اول كمتر 
بوده و دليل آن هم اين است كه جمعيت كل كمترى براى 
ــق گفته كريمى، ــام خواهند كرد.طب مرحله دوم ثبت ن
ــه اول در اين مرحله   از آن جايى كه جامانده هاى مرحل
ثبت نام خواهند كرد، انتظار نيست كه استقبال خوبى از 

اين مرحله صورت گيرد.
ــت كه اين  ــازمان نظام وظيفه عمومى گف ــين س جانش
ــد و فقط تا پايان  مهلت به هيچ عنوان تمديد نخواهد ش
دى ماه براى ثبت نام وقت باقيست. ثبت نام در اين طرح 
ــاس  ــته دارد و مبلغ جريمه بر اس ــرايطى مانند گذش ش

ــن صورت كه  ــود. به اي ــبه مى ش مدرك تحصيلى محاس
افراد داراى مدرك زير ديپلم 10 ميليون تومان، ديپلم 15 
ميليون تومان ، فوق ديپلم20 ميليون تومان ، ليسانس25 
ميليون تومان ، فوق ليسانس 30ميليون تومان ، دكترى 
غيرپزشكى35 ميليون تومان ،دكترى پزشكى 40ميليون 
ــون تومان ــص و باالتر50 ميلي ــكان متخص تومان ، پزش

 مى باشد .
ــال غيبت مازاد بر 8 سال 10درصد به  البته به ازاى هر س
ــود و مدت غيبت بيش از  مبالغ جريمه پايه اضافه مى ش
ــود .براساس اين قانون ،  6 ماه ، يك سال محسوب مى ش
مشموالن غايب متاهل از 5 درصد و داراى فرزند به ازاى 

هر فرزند از 5 درصد تخفيف كل مبلغ جريمه برخوردار
ــام در مرحله دوم اين  ــوند. متقاضيان پيش ثبت ن  مى ش
ــت داشتن مدارك الزم از جمله  طرح مى بايست با دردس
ــدرك تحصيلى، و در  ــنامه، كارت ملى، اخرين م شناس
ــر و  ــنامه و كارت ملى همس ــل بودن شناس صورت متاه
ــات الكترونيك انتظامى يا  فرزندان به يكى از دفاتر خدم
همان پليس + 10 مراجعه كنند و بعد از آن منتظر بمانند 

تا اطالع رسانى از طريق پيامك صورت بگيرد.

دستى كه به روى خاليق دراز نمى شود؛

تنها بانوى رفتگر ايران

چه كار كنيم بچه ها شب ها دير نخوابند؟

جانشين سازمان نظام وظيفه عمومى اعالم كرد :

مرحله دوم طرح جريمه غايبان سربازى آغازشد
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خبر  اخبارکوتاه 

 رم��ان »جمجم��ه ات را ق��رض ب��ده ب��رادر!« ت��ازه تری��ن کتاب 
»مرتضی کربالیی لو«، روایتی است جذاب و رمزآلود درباره دسته ای از 
غواصان واحد اطالعات عملیات که مشغول شناسایی مواضع دشمن 
 بعثی در آس��تانه عملیات والفجر ۸ )عبور از اروند و آزادس��ازی فاو( 

می باشند. 
سلیم، هالل، نوراهلل، هادی، حسین و کاظم غواصان دسته ای هستند 
که برخالف میل ش��ان تحت فرماندهی مصطفی مش��غول خدمت 
هستند. نویسنده در فصل های متعدد رمان با مرور حوادث گذشته و 
حتی آینده به اعماق شخصیت های اصلی داستان نقب زده و مخاطب را 
به مکاشفه ای داستانی درباره وقایع و حقایق مستور دفاع مقدس دعوت 
می کند. به نظر می رسد این کتاب یکی از مهم ترین رمان هایی باشد 

که تا به حال در موضوع دفاع مقدس نوشته شده اند. 
نثر ساده و روان مهم ترین و اولین واسط بین خواننده و نویسنده است. 
نثر پیچیده و غیر مرسوم می تواند مخاطب را در الیه اول داستان دچار 
کالفگی و خستگی نموده و بالطبع فهم الیه های عمیق تر و جذاب تر 
را هم ناممکن سازد. بی شک نویس��نده این رمان هم با علم به چنین 
 مخاطراتی نثر و زبان خاص خ��ود را برای این کت��اب انتخاب کرده 

است. 
نثری که به گونه ای به متون کهن، اسطوره ای و مذهبی نزدیک می شود 
و همواره اصرار بر تاویل و رازآلودگی دارد. دیالوگ ها و جمالتی مثل 
»از تو روایتی نخواهد ماند!«، »توی هذیان گفتی. من هم بلد شدم«، 
»برای من که به یک تابوت می مانست. یک تابوت با زمزمه آب«، در 
این داستان کم نیستند. جمالتی که به خوبی یا در لحن و یا در محتوا 
مخاطب را به مفاهیمی خارج از متن ارجاع می دهند. اما در مقابل اصرار 
کربالیی لو بر استفاده از برخی کلمات و افعال غیر مرسوم در متن کتاب 

چندان قابل توجیه نیست. 
»شانه خماند«، »نور که رد می شد می خاموشیدند«، »زمان از جایی 
بیاغازد«، »یک بوی اعظم پدید آورده است«، و مواردی از این قبیل 
که می شد با کلمات بهتر و روان تری بیان نمود. اما بارزترین ویژگی و 
امتیاز این رمان، ارائه  روایتی غیر کلیشه ای و عمیق از جنگ و آدم های 
آن است. روایتی که به تعبیربرخی سیری اس��ت در »آفاق و انفس« 
جنگ. تس��لط و عالقه کربالیی لو به مفاهیم عمیق عرفانی و فلسفی 
باعث شده این رمان بیش از آنکه رنگ حادثه و حماسه داشته باشد، 
راوی عوالم پیچیده و درونی روح و نفس آدم های درگیر جنگ باشد. 
آدم هایی که به مدد فضای معنوی جبهه خودشان را باال کشیده اند و 
در کنار شناسایی مواضع دشمن، به مناظر شهود هم سرک می کشند. 
این رمان جذاب روایتگر غواصان خط  شکنی است که بیش از رودخانه 
وحش��ی اروند، عوالم بی کران ملکوت را غواصی می کنند و به دنبال 
مرواریده��ای معرفت در آن دس��ت و پا می زنند! ول��و به قیمت بذل 

جان شان!
آنها که از خشونت واقعیت ها خسته اند و گوش به شنیدن ترانه حقایق 

تیز کرده اند، خواندن این کتاب را از دست ندهند!

ش��بکه س��ه س��یما در حالی روزهای چندان پررونقی را به لحاظ پخش 
مجموعه های نمایشی پشت سر نمی گذارد که به نظر می رسد به روی آنتن 
بردن سریالی مانند »سرزمین کهن«، می توانست کارنامه ی این شبکه را 
با تحولی اساسی مواجه کند. اما ساخته ی کمال تبریزی پس از پخش تنها 
چند قسمت، متوقف شد تا شبکه سه مجبور باشد عالقه مندان به ساختار 
نمایش را با پخش مجموعه های تکراری یا تولیداتی که متعلق به خود شبکه 
یا در سطح این شبکه نیست، پای تلویزیون نگه دارد. با این حال نگاهی به 
تولیدات جدید نمایشی شبکه سه، حکایت از پایان روزهای کم رونق دارد. 

شبکه سه این روزها چهار سریال را برای پخش آماده می کند.
»درحاشیه« مهران مدیری

به رغم حاشیه های پیش آمده برای س��ری اول »در حاشیه«، تلویزیون به 
ساخت سری دوم این سریال هم مصر اس��ت. مهران مدیری پس از پخش 
آخرین قسمت، صراحتا اعالم کرده بود که دو فصل 30 قسمتی دیگر این 
سریال را مطابق با برنامه از پیش اعالم ش��ده خواهد ساخت. درفصل دوم 
سریال »در حاشیه«، همان بازیگران قبلی جلوی دوربین رفته اند اما جدایی 
اجباری جواد رضویان در قسمت های پایانی و حضورش در برنامه »سه شو« 

چالش جدیدی برای این مجموعه به وجود آورده است.
»نفس« جلیل سامان

سریال »نفس« به کارگردانی جلیل سامان از چهارم شهریور ماه در مرحله ی 
پیش تولید به سر می برد. هدایت هاشمی و محمود عزیزی به عنوان بازیگران 
جدید سریال »نفس« به تهیه کنندگی مشترک س��یداحمد کاشانچی و 
محمود رضایی انتخاب شدند.پیش از این، مسعود رایگان، صالح میرزاآقایی، 

زهیر یاری و روزبه حصاری نیز با این پروژه قرارداد امضا کرده  بودند.
این سریال در 26 قسمت ساخته می شود و داستان آن درباره ی جوانی

 پر شر و شور اس��ت که در بحبوحه وقایع انقالب رازی در زندگی اش فاش 
می شود. او برای رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده ای را پشت سرمی گذارد. 

سرانجام انتخابی دشوار سرنوشت وی را رقم می زند.
»پریا« حسین سهیلی زاده

کارگردان »ترانه مادری« پس از »آوای باران« و »آخرین بازی« به س��راغ 
»پریا« رفته است.

این اثر نمایشی محصول مش��ترک »اداره کل نمایش سیما« و »موسسه 
آوای هنر سالمت وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی« است 
و ضمن روایت داس��تانی پُر افت وخیز، برخی از مهم ترین معضالت حوزه 

بهداشت و درمان را به تصویر می کشد.
»ویال«ی نوروزی مرضیه برومند

مهران مه��ام، تهیه کنن��ده س��ریال های تلویزیونی پس از پای��ان آخرین 
 کارش »دردس��رهای عظیم2«، »وی��ال« را برای نوروز95 ب��ه کارگردانی

 مرضیه برومند تهیه می کند. این مجموعه طبق اعالم قبلی قرار بود اواسط 
آذر ماه کلید بخورد.

داس��تان این س��ریال درباره کارمندی اس��ت که به همراه خانواده اش در 
تعطیالت نوروز سفری به سوی شمال دارد و اتفاقات و ماجراهایی که در این 

سفر برایش پیش می آید قصه را تشکیل می دهد.
پیش از این از سیامک انصاری به عنوان بازیگری که ایفاگر شخصیت اصلی 

سریال است نام برده شده بود.

تریلی نمایش سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سفرهای زمستانی 
خود، دو نمایش را به استان های جنوبی کشور می برد.

به گزارش سایت ایران تئاتر، نمایش »مهر و ضحاک« به کارگردانی میترا شجاعی 
و »تکه زمینی به اندازه پوس��ت گاو« به نویس��ندگی و کارگردانی مهدی مقیمی 
 اسفندآبادی و محسن صفری در آذر و دی 94 برای کودکان و نوجوانان استان های 

ایالم، خوزستان، بوشهر، هرمزگان وسیستان وبلوچستان اجرا می شوند.
نمایش »مهر و ضحاک« نوشته آتسا شاملو از روز 29 آذر تا سوم دی در استان های 
ایالم و خوزستان در دو نوبت صبح و بعدازظهر اجرا می شود. قاسم طاهراحمدی، 
مهدی زمین پرداز و میترا شجاعی دراین نمایش بازی می کنند و انتخاب موسیقی 

و طراحی دکور و بروشور آن را رامین کاظمی به عهده دارد.
داستان این نمایش از آن جایی آغاز می ش��ود که ضحاک برای سیرکردن مارهای 
دوش خود به دنبال جوانانی می گردد تا مغزآنان را خوراک مارهای خود کند. فرانک 
مادر فریدون برای اینکه فرزندش در دام ضحاک گرفتار نشود او را به نگهبان جنگل 

می سپارد و او دور از چشمان سربازان ضحاک بزرگ می شود.
تریلی سیار به سرپرستی حسین اس��دپور با نمایش »تکه زمینی به اندازه پوست 
گاو« از هشتم تا 23 دی به استان های بوشهر، هرمزگان وسیستان وبلوچستان سفر 
می کند. این نمایش از تازه ترین تولیدات مرکز تولید تئاتر کانون است که سال ها در 
کتاب درسی پنجم ابتدایی مورد مطالعه کودکان بوده است. محسن صفری، یاسر 
انصاری شاد، عباس شاه چراغی و مهدی مقیمی  اسفندآبادی بازیگران این نمایش 
هستند. در نمایش »تکه زمینی به اندازه پوست گاو« حاکمی می خواهد به روستایی 

خوش آب و هوا حمله کند و آن را به تصرف خود درآورد. 

بنیاد »استادمحمد« اس��امی نامزدهای دریافت نشان اس��تادمحمد در خصوص 
برترین نمایشنامه سال 93 را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، آثار بررسی شده در این 
 دوره از جایزه استادمحمد از تمام نمایشنامه هایی است که برای اولین بار در سال 93 
به صورت کتاب یا در نشریات کاغذی منتشر شده و یا برای نخستین بار در سال 93 

به روی صحنه رفته اند.
نامزدهای اولین دوره جایزه ادبیات نمایشی استادمحمد به شرح ذیل هستند:

»خانه« نوشته نغمه ثمینی، نشر نی
»خرمگس« نوشته علی عابدی، اجرا شده در مجموعه تئاتر شهر

»داستان های میان رودان« نوشته علی شمس، نشر قطره
»کابوس های یک پیرمرد بازنشسته، خائن، ترس��و« نوشته نادر برهانی مرند، نشر 

بوتیمار
»کوکوی کبوتران حرم« نوشته علیرضا نادری، نشر بوتیمار

»قصه ظهر جمعه« نوشته محمد مساوات، نشر بوتیمار
»هیوالخوانی« نوشته نغمه ثمینی، نشرافراز

هدف بنیاد اس��تادمحمد از برگزاری این جایزه، شناسایی برترین نمایشنامه های 
هر سال است که به صورت کتاب یا نشر در نش��ریات، منتشر شده  یا در قالب اجرا 
 به صحنه رفته اند. مراس��م پایانی جایزه استادمحمد در روز ش��نبه 5 دی ماه 94،

 ساعت 17 در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار می شود.

سریال هایی که به شبکه سه رونق 
می دهند

تریلی نمایش درزمستان، مهمان 
استان های جنوبی کشور است

 اعالم اسامی نامزدهای دریافت نشان 
»  استادمحمد « 

دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد:

14 تابلو هنری به وطن بازمی گردد

کارگ��ردان مس��تند »A157« با اش��اره به س��وژه این 
مس��تند درباره س��ه دختری که مورد تجاوز داعش قرار 
گرفته ان��د بیان کرد که یک��ی از این دخت��ران بارداری 
 خود را نوع��ی بیماری می دان��د و فکر می کن��د بهبود 

می یابد.
به��روز نورانی پ��ور کارگ��ردان مس��تند »A157« در 
گفتگو مهر درباره چگونگی تولید این اثر که در س��وریه 
فیلمبرداری ش��ده، گفت: من سال گذش��ته برای پیش 
تولید یک فیلم س��ینمایی به سوریه رفته بودم اما آنجا با 
یک عکاس جنگ آشنا ش��دم و او عکسی را به من نشان 
داد که جرقه س��اخت این فیلم مس��تند در ذهنم شکل 

گرفت. 
 وی ادام��ه داد: ای��ن ع��کاس ابت��دا در آتلی��ه عک��س

 می گرفت و در ش��رایط جنگ در زمین��ه جنگ فعالیت 
می کرد.

 او عکسی را به من نش��ان داد که در نگاه اول یک دختر 
9 تا 10 س��اله بود که در کنار یک پس��ر بچه 3 تا 4 ساله 
روبه روی دوربین ژس��ت گرفته بود. عکاس اطالعاتی از 
این دختر به من ارائه کرد از جمله اینکه آواره اس��ت، در 
شرایطی سخت در چادر بسر می برد و اوضاع خوبی ندارد.

 در شرایطی که همه آواره هس��تند این مسائل تا حدی 
طبیعی بود اما او در پایان سخنانش نکته ای را گفت که 
 من تا 12 س��اعت تنها مات و مبهوت به این مس��اله فکر

 می کردم و آن، این بود که این دختر باردار است. 
 من روز بعد خواس��تم ع��کاس من را با این دختر آش��نا 

کند.
کارگردان مس��تند »A 157« درباره ش��کل گیری این 
مستند و نام آن اظهار کرد: حدود دو هفته طول کشید تا 
عکاس این دختر را به من نشان داد و همین باعث شد من 
به سراغ دخترانی بروم که در جریان بحران حمله داعش 

به آنها مورد تجاوز قرار می گیرند.
 »A157« ش��ماره چادر این بچه ها در یک اردوگاه 17 
هزار نفری بود. در این اردوگاه حدود 4 هزار چادر وجود 
داش��ت و در هر کدام از چادرها بین 2 تا 10 نفر زندگی 

می کردند.
 من آنجا با سه س��وژه اصلی فیلم آشنا شدم که دو نفر از 
آنها با یکدیگر خواهر بودند و یکی از آنها همسایه این دو 

خواهر بود.
 وی درباره سختی های گفتگو با این دختران عنوان کرد: 
آوارگان جنگی سختی های زیادی را به دوش می کشند 
و این میان، زنان و دختران با مشکالت بیشتری در جنگ 

روبه رو می شوند.
 یکی از مشکالت من در این مستند گفتگو با این دختران 
بود. من می بایست اعتماد سوژه ها را جلب کنم زیرا آنها 
در شرایطی بودند که عالقه چندانی به ارتباط نداشتند. 
ما برای این مس��تند در مقاطع مختلفی به سوریه رفتیم 
و خاطرم هس��ت که در یکی از این زمان ها 4 بار تا ضبط 
رفتیم که س��ه بار ناموفق بودیم و سپس توانستیم کار را 

شروع کنیم.
کارگردان مستند »A157« ادامه داد: فیلمبرداری این 
مستند حدود 9 ماه و در 34 جلسه به طول انجامید و تمام 
تالش ما این بود که بتوانیم با این بچه ها گفتگو و ارتباط 

برقرار کنیم.
وی درباره ش��رایط این دختران که م��ورد تجاوز داعش 
قرار گرفتن��د، گفت: تصورش را بکنید ک��ه این دختران 
 مثل سایر مردم در یک خانواده متوسط در سوریه زندگی

 می کردن��د و زندگی عادی خود را م��ی گذراندند اما به 
یک باره خانه و شهر این کودکان سقوط می کند و پدر و 
مادر خود را از دست می دهند و زندگی شان دچار فراز و 

نشیب عجیبی می شود.
همه این اتفاقات طی 20 روز رخ می دهد و ماجرا اینقدر 
غم انگیز است که شاید این کودکان هنوز تحلیل درستی 

از وضعیت خود ندارند.
نورانی پور اضافه کرد: این س��ه کودک که بین 10 تا 15 
 س��ال داش��تند با مش��کالت فراوانی روبه رو بودند. آنها

 ش��ب ه��ا کاب��وس م��ی دیدن��د و حت��ی یک��ی از 
آنه��ا دچ��ار بیم��اری های��ی ش��ده ب��ود ک��ه امکانات 
درمان��ی و روح��ی ب��رای برطرف ش��دن ای��ن بیماری 

برای��ش فراه��م نب��ود. ای��ن فیل��م مس��تند ب��ه نوعی 
 ش��رایط آنه��ا و وضعیت ح��ال حاضرش��ان را نش��ان
  می دهد. در بعضی از پالن ها سکوت و شرم این افراد و در

 پالن های دیگر ناخن جویدن ه��ا و خونریزی های لثه 
گویای شرایط شان اس��ت. حتی یکی از این کودکان به 
دلیل ش��وکی که به او وارد ش��ده بود عادت داشت هر از 
گاهی دستان خود را حدود نیم ساعت در برف نگه دارد تا 

بتواند خود را از نوعی ُگر گرفتگی رها سازد.
 وی با اش��اره ب��ه وضعی��ت این دخت��ران عن��وان کرد:

 همان طور که گفته ش��د این کودکان تحلیل درس��تی 
از ش��رایط خود نداش��تند. به طور مثال یکی از جمالت 
 دردآوری که کوچ��ک ترین دخت��ر در ای��ن فیلم بیان

 می کند این ب��ود که وضعی��ت بارداری خ��ود را نوعی 
بیماری می دانست و بیان می کرد ما خوب خواهیم شد.

 کارگردان مس��تند »A157« درباره بازخوردهایی که 
از مس��تند خود در اکران های خصوص��ی فیلم دریافت 
کرده است، عنوان کرد: خاطرم هست در یکی از جلسات 
نمایش فیلم، یک دختر 15 ساله آنقدر گریه اش گرفته 
بود که برای لحظاتی جلس��ه اکران فیل��م دچار اخالل 
ش��د و باعث ش��د که همراهان ش��ان او را بیرون ببرند.

همچنین بع��د از پایان نمایش فیلم بس��یاری از مادران 
یادداش��ت های��ی را در اختیار م��ن می گذارن��د که در 
آنها جمالتی بس��یار عاطفی نوش��ته شده اس��ت. وی با 
اش��اره به مخاطبان اثر خود اظهار کرد: من این مستند 
را برای بازماندگان جن��گ و برای زن��ان و دخترانی که 
س��ختی های بس��یاری را بر دوش کش��یده اند ساخته 
ام زنان��ی ک��ه 11 روز در کوه های ش��نگال س��رگردان 
بودن��د. ازب��رگ درختان ب��ه عن��وان تغذیه اس��تفاده 
 می کردند و روزه��ای خ��ود را در این کوه ه��ا با دمای 

50 درجه سپری کردند.
نورانی پور در پایان سخنان خود درباره آنچه که دوست 
داشته در این فیلم مس��تند به تصویر بکشد، اظهار کرد: 
دو خواهری که سوژه این مس��تند بودند تمایل بسیاری 
داش��تند که بتوانند مادر خود را پیدا کنند که اتفاقا فکر 

می کنم وجود مادر برای این بچه ها از نان شب هم 
واجب تر است. 

 من هم دوس��ت داش��تم، بتوانم لحظ��ه ای از وصل این
 دو کودک به مادرشان را دردوربینم ثبت کنم اما خبردار 
شدم که مادرشان در یکی از گورهای دسته جمعی پیدا 

شده است.

 با توج��ه به انتشارغیررس��می خب��ری در خصوص اع��اده 14 تابلو و
 اثر هنری جمهوری اس��المی ایران از ایاالت متح��ده مدیر کل دفتر 
حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این رابطه 

توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، الدن حیدری اظهار داشت: تابلوهای مطروحه تحت عناوین 
ز- 14 مربوط به خرید 4 اثر هنری از موسس��ه روبرت A.M اس��ترن 
و ز- 15 یک اث��ر هنری از آق��ای پیرکلرک و ز-16 خرید هش��ت اثر 
هنری از آقای پیتر آیزنمن و ز-17 خری��د ده قطعه طرح معماری از 
مایکل گریوز که قبل از پیروزی انقالب اسالمی توسط موزه هنرهای 
معاصر از هنرمندان مذکور در آمریکا خریداری شده و هزینه های آن 
 پرداخت ش��ده ولی متاس��فانه اموال مذکور به ایران ارسال و تحویل 

نشد.
وی در ادامه افزود: همچنی��ن ادعای ز- 1۸ مربوط به یک دس��تگاه 

ویولون و یلموته )آنتونیواسترادیواریوس( عتیقه دویست ساله 
)17۸1 م( است و به مدت یکسال نزد ش��خصی بنام علی فروغ امانت 
داده شد ولی متاس��فانه نامبرده آن را از کش��ور خارج کرده و فعال در 

آمریکا در تصرف غیرقانونی وی است.
حیدری یادآور شد: از آنجا که تخلف امریکا از اجرای تعهدات مندرج در 

بیانیه کلی موجب محرومیت ایران از اموال شده است.
 بنابرای��ن ایران با توجه ب��ه پیش بینی حل و فص��ل موضوع از طریق 
دیوان داوری دع��اوی ایران آمریکا در الهه هلن��د موضوع را دردیوان 
مذکور مطرح نموده اس��ت که پس از 30 س��ال پیگی��ری حقوقی و 
تبادل لوایح جلسات اس��تماع داوری مربوط به هر پنج ادعای وزارت 
متبوع تاریخ 22 تا 26 مهرماه سال 1392 در الهه هلند برگزار شد و 
دفاعیات الزم مطابق مدارک و مستندات انجام پذیرفت که نتیجه کلی 
 جلسات با رویکرد مثبت نسبت به ادعاهای وزارت متبوع همراه بوده

است.
 حی��دری اضاف��ه ک��رد متعاقب��ا پ��س از پیگی��ری ه��ا ومکاتب��ات 
 متع��دد موافقتنام��ه ح��ل و فص��ل ادعاه��ای ز- 14 و ز-17 نهایی

ش��ده و مطابق مفاد آن ایاالت متحده امریکا متعه��د گردید باهزینه 
 خود ام��وال مذکور را بس��ته بندی و ب��ه هلند حمل نمای��د و پس از 
بازدید کارشناسان خبره آثار هنری و تایید اصالت آنها تحویل نماینده 
ایران ش��ده و به ایران انتقال یابد که در همین راس��تا نمایندگان این 
وزارتخانه به کش��ور هلند اعزام ش��ده اند و پس از بازدید اقالم مورد 
ادعا و تایید اصالت آنها توس��ط کارش��ناس خبره، تحویل و مقدمات 
 انتقال آنها به ایران داده شده است که در روزهای آتی به ایران منتقل 

می شود.

همزمان با فرارسیدن ماه ربیع االول، گروه موسیقی سنتی »فرهنگ« در 
محل بنیاد سه فرهنگ در شهر جنوبی سوییای اسپانیا برنامه اجرا کرد.

به گزارش ایرنا گروه موسیقی سنتی »فرهنگ« که از حمایت شهرداری 
قزوین در این سفر برخوردار بود، بر اس��اس تفاهم نامه همکاری میان 

رایزنی فرهنگی با بنیاد سه فرهنگ، به سوییا سفر کرده است.
این برنامه در روزهای پنجشنبه و جمعه ) 26 و 27 آذر( به همت رایزنی 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا و با همکاری اداره کل امور 

ایرانیان خارج از کشور و شهرداری قزوین ترتیب داده شده بود.
بنیاد »س��ه فرهنگ « از نهادهای فرهنگی برجس��ته و مشهور اسپانیا 
در شهر تاریخی سوییا اس��ت که گفت و گوی سه دین مسیحی ، اسالم 
و یهودیت را دنب��ال کرده و همچنین به معرف��ی فرهنگ و هنر منطقه 
آندلس می پردازد . درابت��دای اجرای برنامه موس��یقی گروه فرهنگ، 
»خوسه مانوئل سرورا« مدیرکل بنیاد مذکور ضمن خوش آمد به گروه و 

رایزن فرهنگی و همراهان، توضیحاتی درباره ایران ارائه داد.
وی با اش��اره به تاریخ و فرهنگ دیرینه کشورمان اظهار خوشحالی کرد 
که توانسته است این گروه موسیقی را از ایران دعوت کند. وی در ادامه 
به اجرای برنامه های دیگری از جمله نمایش��گاه هنرهای اس��المی در 
آینده ای نزدیک با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اس��المی ایران 

اشاره کرد.
اعضای گروه سنتی فرهنگ ش��امل »محمد حسین یزدی« سرپرست 
گروه و نوازنده تنبک، »علی سعیدی« خواننده، »بهزاد محسنی« نوازنده 
کمانچه، »علیرضا یزدی« نوازده بم تار و »رضا جهانی« آهنگ س��از و 

تنظیم کننده، بودند.

گروه موسیقی فرهنگ 
در اسپانیا برنامه اجرا کرد

جمجمه ات را قرض بده برادر!

:»A 1۵۷« کارگردان مستند

اینفیلمپردهازیکجنایتبرمیدارد
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خبر اخباركوتاه

ــاير اين استان به  ــاير چهارمحال و بختيارى گفت: نياز عش مديركل امور عش
روشنايى از طريق نصب پنل هاى خورشيدى در مناطق عشايرى استان تامين 

مى شود.
يحيى حسين پور افزود: بر اساس امضاى تفاهمنامه با شركت توزيع نيروى برق 
استان مقرر شد تا در مناطق عشايرنشين استان،پنل هاى خورشيدى توزيع و 
نصب شود. وى ادامه داد: تاكنون 60 دستگاه پنل خورشيدى به عشاير استان 
تحويل داده شده است و 350 دستگاه نيز براى واگذارى در حال مناقصه است.
ــتگاه را به طور ميانگين 10 ميليون ريال  حسين پور،هزينه خريدارى هر دس
اعالم كرد و گفت:15درصد از اين هزينه را عشاير پرداخت مى كنند. مديركل 
امور عشاير چهارمحال و بختيارى خاطرنشان كرد:پنل هاى خورشيدى با هدف 
تامين روشنايى مناطق عشايرى و حتى شارژ وسايل ارتباطى آنها در مسيرهاى 

كوچرو و مناطق سكونتى نصب مى شود.
ــتان چهارمحال و بختيارى بيش از  گفتنى است ، تعداد عشاير كوچ نشين اس
ــتان ازنظر جمعيت عشايرى پس از استان فارس  126 هزار نفر است و اين اس

دومين استان عشايرنشين كشور است.
عشاير در 85 درصد از گستره جغرافيايى استان حضور دارند و شهرستان هاى 
كوهرنگ و اردل ميزبان بيشترين عشاير برون كوچ و شهرستان لردگان ميزبان 

بيشترين عشاير درون كوچ استان است.

حجت االسالم والمسلمين محمدعلى نكونام در شوراى ادارى استان اظهار 
ــخيص افراد داراى صالحيت براى مجلس خبرگان توجه  داشت: مالك تش
ــت بلكه بايد به افراد اهل  ــكل هاى حزبى و جناحى نيس به وابستگى به تش
فن مراجعه و از نظر آنها استفاده كرد تا بتوانيم در پيشگاه خدواند پاسخگو 

باشيم.
ــعى در نفود در مجلس خبرگان رهبرى  وى با بيان اينكه دشمن همواره س
ــالمى دارد، افزود: همه ما بايد مراقب نفود دشمن و نسبت به  ــوراى اس و ش
ــى در مجلس خبرگان رهبرى  ــته به جناح هاى سياس نفود گروه هاى وابس
حساس و هوشيار باشيم زيرا ورود دسته هاى سياسى به خبرگان آسيب هاى 

جبران ناپذيرى به جايگاه مجلس خبرگان وارد مى كند.
ــتان چهارمحال و بختيارى خاطرنشان كرد: ايمان،   نماينده ولى فقيه در اس
تقوا، عدالت خواهى و فقاهت از ويژگى هاى نماينگان مجلس خبرگان رهبرى 
ــت و آنها بايد با نظارت درونى مجلس خبرگان را از مالحظات سياسى،  اس

تسامح و سهل انگارى حفظ كنند.
ــالم در راستاى افزايش  ــهركرد بيان كرد: فضاى انتخاباتى س امام جمعه ش
ــى، اتحاد و همدلى مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى  بينش سياس
ــته به گروه هاى سياسى و مساله دار جلوگيرى  فراهم تا از انتخاب افراد وابس

شود.

ــالمى گفت:روند  ــامان در مجلس شوراى اس نماينده مردم شهركرد، بن و س
اجراى برخى پروژه ها در استان نامطلوب است و نيازمند تالش بيشترى است.

ــتان اظهار داشت: برخى پروژه ها در استان  سعيد زمانيان در شوراى ادارى اس
مانند آسفالت ريزى معابر روستاها به علت كاهش دماى هوا تاكنون انجام نشده 
است. وى با اشاره به اختالفات مالكيتى بين مردم و منابع طبيعى افزود: با توجه 
به فعاليت چندين ساله مردم و كشاورزان در اين اراضى كه حتى برخى از آنها 
داراى سند مشاع نيز هستند از سوى منابع طبيعى به دادگاه معرفى و مشكالتى 
ــب در اين زمينه ارائه شود. نماينده  براى آنها ايجاد شده كه بايد راهكار مناس
مردم شهركرد، بن و سامان در مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: تعيين حدود 
بين مستثنيات و زمين هاى منابع طبيعى در شهرها در راستاى حل مشكالت 

بين مردم و منابع طبيعى انجام شود.
زمانيان با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به مصرف است، خاطرنشان 
ــبب  ــود كه س ــى از كاالها چندين بار اضافه مى ش ــرد: ارزش افزوده بر برخ ك
ــده كه بايد طرحى به مقامات كشورى در راستاى  نارضايتى مردم و اصناف ش

حل اين مشكل ارائه شود.
ــاى اقتصادى  ــرورت توجه به فعاليت ه ــاره به ض نماينده مردم لردگان با اش
ــتان را  ــزاب نبايد برنامه اقتصادى اس ــتان افزود: انتخابات و فعاليت اح در اس
تحت تأثير قرار دهد. جليل بيان كرد: مسووالن دستگاه هاى اجرايى در راستاى 
ــترى از بودجه سال 95 بايد برنامه هاى پيشنهادى  به دست آوردن ميزان بيش

خود را به استاندار ارائه دهند.

ــده فرماندهى نيروى  ــاون هماهنگ كنن ــرهنگ فضل اهللا برزوئى، مع س
ــرقت  ــت:در پى وقوع چند فقره س ــال وبختيارى گف ــى چهارمح انتظام
ــط  ــهركرد،تحقيقات وي ژه اى توس ــيكلت در يكى از محالت ش موتورس
ماموران يگان عملياتى فوريت هاى پليسى و پاسگاه انتظامى چالشتر براى 
دستگيرى سارق يا سارقان احتمالى آغاز شد. وى ادامه داد:ماموران پس 
از تحقيقات، تعقيب و مراقبت پليسى و گسترش دامنه تحقيقات، متهم را 

شناسايى و دستگير كردند.
سرهنگ برزوئى اظهار داشت:اين متهم در بازجويى منكر بزه هاى انتسابى 
شد كه پس از مواجهه با يكى از مالباختگان كه وى را مشاهده كرده بود، به 
سرقت هاى انجام داده شده، اعتراف كرد. وى گفت:متهم كه سابقه 9فقره 
سرقت از قبل نيز داشت در بازجويى به 22فقره سرقت جديد اعتراف كرد.
ــدارها و آموزش هاى پليس راجدى گرفته  وى از شهروندان خواست هش
ــريعا با ارسال  ــكوك مراتب را س و در صورت برخورد با هرگونه موارد مش

پيامك يا تماس با تلفن 110 در ميان بگذارند. 

پنل هاى خورشيدى در مناطق 
عشاير نشين استان نصب مى شود

عدم وابستگى به تشكل هاى حزبى و 
جناحى، مالك تشخيص صالحيت افراد

روند اجراى پروژه ها در  استان 
نامطلوب است

سارق حرفه اى در شهركرد دستگير 
شد

مديركل حمل و نقل و پايانه هاى چهارمحال و بختيارى 
گفت: به دارندگان خوردوهاى فرسوده 70 درصد ارزش 

خودرو تسهيالت اعطاء مى شود.
ــهيالت به  ــاره به اينكه تس ــلمان زاده با اش ــر س منوچه
ــود، اظهار  ــوده اعطاء مى ش دارندگان خوردوهاى فرس
ــقف 100 ميليون تومان  ــهيالت تا س داشت: اعطاء تس
مى باشد و براى دريافت اين تسهيالت محدوديت سنى 

وجود ندارد.
ــتان در حوزه  ــترين مشكالت اس وى با بيان اينكه بيش
ــن ناوگان  ــزود: س ــت، اف ــى اس حمل و نقل مينى بوس
ــاظ اقتصادى  ــت و از لح ــتان باال اس مينى بوس در اس

مشكالت بسيارى را به وجود آورده است.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاى چهارمحال و بختيارى 
با اشاره به سن ناوگان حمل و نقل استان بيان كرد: سن 
ناوگان سوارى 6 سال، سن ناوگان اتوبوس 11 سال و سن 

ناوگان مينى بوس 26 سال برآورد شده است.
ــل و نقل  ــاوگان حم ــان كرد: ن ــلمان زاده خاطر نش س
ــد چرا كه 56 درصد  مينى بوس بايد به دولت اعتماد كن
حمل و نقل در استان توسط مينى بوس انجام مى شود و 

در آينده اين ناوگان با مشكل مواجه مى شود.
ــوس را ــاوگان مينى ب ــوخت ن ــرف س ــزان مص وى مي
28 ليتر در 100 كيلومتر اعالم كرد و گفت: با خودروهاى 
ــده  ــاوگان در نظر گرفته ش ــراى اين ن جايگزينى كه ب
ــوخت به 15 ليتر در 100 كيلومتر  ــت اين ميزان س اس
ــل و پايانه هاى  ــل و نق ــركل حم ــش مى يابد.مدي كاه
ــتگذارى هاى  ــارى از اجراى سياس ــال و بختي چهارمح
جديد سازمان حمل و نقل خبر داد و تصريح كرد: شرايط 
ــده است اما بايد مديريت  نوسازى بسيار خوبى فراهم ش

صحيح در ناوگان حمل و نقل استان شكل گيرد.
ــال و بختيارى  ــه چهارمح ــان اينك ــا بي ــلمان زاده ب س
ــور دارد، خاطر نشان كرد:  يك درصد حمل بار را در كش
استان ما 3 برابر ناوگان حمل و نقل و يك درصد حمل بار 
را در كشور دارد كه اين ناوگان نيازمند مديريت صحيح 
ــت. وى گفت: بيش از 98 درصد حمل كاالى داخلى  اس
توسط بخش خصوصى انجام مى شود و دولت نمى تواند 
در اين حوزه وارد شود. مديركل حمل و نقل و پايانه هاى 
ــاره به قيمت حمل كاال در  چهارمحال و بختيارى با اش
استان تصريح كرد: شوراى اقتصاد نرخ حمل بار را توافقى 
ــرايط خاص انجام  ــاس ش اعالم كرد و اين توافقات براس
مى شود، چهارمحال و بختيارى در حوزه حمل بار، رتبه 

17 كشور را كسب كرده است.
ــافر  ــش حمل و نقل مس ــاره به كاه ــلمان زاده با اش س
در استان افزود: از ابتداى امسال تاكنون حمل مسافر در 

استان 10 درصد كاهش يافته است.
ــال 3 ميليون تن  ــت امس وى بيان كرد: در 8 ماهه نخس
كاال در استان حمل شد كه نسبت به سال گذشته هيچ 

تغييرى نداشته است.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاى چهارمحال و بختيارى 
با اشاره به خدمات ارائه شده  توسط ناوگان حمل و نقل 
استان خاطر نشان كرد: امسال در اربعين حسينى 5 هزار 
و 600 مسافر به مدت يك هفته در مسير رفت و برگشت 

توسط ناوگان حمل و نقل جابه جا شدند.

مديركل حمل و نقل چهارمحال و بختيارى مطرح كرد؛

اعطاء تسهيـالت به دارنـدگان خـودروهاى فرسـوده 

مزايده 
پرونــده:  شــماره   9410116823800299 نامــه: شــماره   9 /507
9309986823200427 شماره بايگانى شــعبه:930122 اجراى احكام مدنى 
دادگاه عمومى بخــش زواره در نظر دارد در اجراى مفــاد اجراييه در پرونده 
كالسه 930122 مدنى كه به موجب آن آقاى رسول زائرى اميرانى فرزند محمد 
محكوم به پرداخت مهريه در حق محكوم لــه خانم فاطمه ريحانيان و پرداخت 
نيم عشــر در حق صندوق دولت گرديده اموال وى را به شــرح ذيل از طريق 
مزايده به فروش برساند. تمامت بيســت و چهار صدم (24٪) حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ پالك ثبتى شــماره 16/2338 بخش 17 ثبت اصفهان گرمسير 
زواره زمين مســكونى به مســاحت 200 مترمربع عرصه و بــا اعيانى 120 
مترمربع ساختمان در حال ساخت در حد اجراى اسكلت از نوع بتونى با سقف 
تيرچه و فاقد ديوارچينى و عمليات سفت كارى مى باشد ملك واقع در شهرك 
زيتون زواره و داراى كاربرى مســكونى بوده و فاقد سند تفكيكى و مفروزى 
ششدانگ مى باشــد مبلغ ملك مذكور به همراه ساختمان طبق نظر كارشناس 
رسمى دادگسترى سيصد و هشــتاد ميليون ريال معادل سى و هشت ميليون 
تومان تمام مى باشــد متقاضيان خريد مى توانند در روز مزايده در جلســه 
مزايده حضور يافته و تا پنج روز قبل ازتاريخ مزايده اموالى را كه آگهى شده 
مالحظه نمايند اموال فوق به شخصى واگذار مى شود كه باالترين پيشنهاد را 
ارائه نمايد برنده مزايده بايد 10٪ بها را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجراى احكام دادگاه زواره تســليم و مابقى آن را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقى بهاى اموال 
پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاريخ مزايده: يكشنبه 
تاريخ 1394/10/20 ساعت 10صبح. مكان مزايده: اجراى احكام مدنى دادگاه 
عمومى بخش زواره.م الف:834 اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى بخش زواره 

تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششــدانگ يكدرب باغ مزروعى به مساحت تقريبى 2075 
مترمربع شماره 2 فرعى از 2 اصلى  واقع ر ميمه مزرعه محمد سعيد جزء بخش 
ثبتى ميمه كه طبق پرونده ثبتى به نام عقيل قاســميان فرزند عبداله شناسنامه 
شماره 322 ميمه و ام ليال قاسميان فرزند عبداله شناسنامه شماره 324 ميمه 
در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى يا متقاضيان ثبت به عمل 
نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده يا نامبردگان تحديد حدود ملك مرقوم در مورخه 1394/10/20 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين و مالكين اخطار مى شود در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
يابند. اعتراضــات مجاورين و صاحبان امالك مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا (30) روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونــده هاى معترضى ثبت معترض ظرف 
يكماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره بايســتى با تقديم دادخواست به 
مرجع ذيصالح  قضايى  گواهى تقديم دادخواســت رااخذ و به اين اداره تسليم 
نمايد. تاريخ انتشار:يك شــنبه 1394/09/29  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك 

ميمه- حسين نوروز
تحديد حدود اختصاصى 

9/566 شــماره:1394/04/149697-1394/9/25 چــون تمامى ششــدانگ 
يكدرب باغ پالك شــماره 31 فرعى از 212-اصلى واقع در دشت بزرگ طرق 
بخش 11 ثبت نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتى و به موجب راى شــماره 
13936030203300001289 مورخ 1393/01/30 هيات قانون تعيين تكليف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 
به نام اكرم و فرج زاده جاللى فرزند غالمرضا 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 نامبــرده تحديد حدود پالك مرقوم 

در 1394/10/21 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكيــن يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد.تاريخ انتشار:94/9/29 م الف:285 عباســعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت 

اسناد وامالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى 

9/567 شــماره:1394/04/149715-1394/9/25 چــون تمامى ششــدانگ 
يكدرب باغ محصور و مشــجر پالك 19 فرعى از 212-اصلى واقع در دشــت 
بزرگ طرق ثبت نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتى به موجب راى شــماره 
139360302033000069 مــورخ 1393/01/30 به نام حامد فرج زاده جاللى 
فرزند غالمرضا در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل 
نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در 1394/10/21 ســاعت 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 شــد.تاريخ انتشــار:94/9/29 م الف:286 عباسعلى 

عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
حصر وراثت

آقاى اســماعيل قره داغى داراى شناسنامه شــماره 0016857992 به شرح 
دادخواست به كالســة 515/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قدرت ا... قره داغى بشناسنامه 2370 
در تاريخ 94/7/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1- اســماعيل قره داغى ش.ش 0016857992 
ت.ت1373 (فرزندپسر) 2- اصغر قره داغى ش.ش 3576 ت.ت 1355 (فرزند 
پسر) 3- زهرا قره داغى ش.ش 8973 ت.ت 1364 (فرزند دختر) 4- فاطمه قره 
داغى ش.ش 4622 ت.ت 1367 (فرزند دختر) 5- عزت قاسمى رزوه ش.ش 24 
ت.ت 1337 (همسر). اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف:292 شوراى حل اختالف بخش كرون 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100350308060 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /509
9409980350300548 شــماره بايگانى شــعبه:940625 خواهان/شــاكى 
محمدعلى رحيمى فر دادخواســتى بــه طرفيت خواندگان بدرى ســرائيان و 
توران ســرائيان و محمد ســرائيان و محترم ســرائيان و مهدى سرائيان و 
پروين سرائيان و عزت يزدخواستى و غالمعلى سرائيان و فاطمه سرائيليان و 
غالمرضا سرائيان به خواسته ابطال اجاره نامه و مطالبه خسارت دادرسى و 
خلع يد تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 3 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگســترى كل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شــماره 305 ارجاع و به كالســه 9409980350300548 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1394/11/25 و ســاعت 10:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بــودن خواندگان و درخواســت خواهان/شــاكى 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 
خواندگان 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 رســيدگى حاضر گردد.م الف:24753 شعبه ســوم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى 
9410100350610135 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /511
9409980350600465 شــماره بايگانــى شــعبه:940525 خواهــان آقاى 
حسين تيمورى دادخواستى به طرفيت خوانده يدا... جمالى به خواسته مطالبه 
وجه چك و مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه خســارت دادرسى تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 6 
دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 
430 ارجاع و به كالسه 9409980350600465 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/11/21و ســاعت 08:00 تعيين شــده 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:25893 شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100351208219 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /512
9409980351200721 شــماره بايگانى شــعبه:940809 خواهان/شــاكى 
تعاونى اعتبارى ثامــن االئمه به نمايندگى آقايان توكلى و مســعود مهردادى 
به وكالت حســين كبيرى دادخواســتى به طرفيت خواندگان احمد موسويان 
جزى و جواد قليان گران و جعفر قديرى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى 
و مطالبه خســارت تاخير تاديه و تامين خواســته و مطالبه وجه بابت... تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 12 
دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 
425 ارجاع و به كالسه 9409980351200721 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/11/19 و ساعت 08:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/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:21890 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

احضار
9/513 چون اداره جهادكشاورزى شــكايتى عليه آقاى حقيقت مبنى بر تغيير 
غيرمجاز كاربرى مطرح نموده كه پرونده آن به كالســه 931248ك121 اين 
دادگاه ثبت وقت رسيدگى براى 94/11/19 ســاعت 8 تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان  ميباشد لذا حســب ماده 180 قانون آئين دادرسى كيفرى 
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود 
و از متهم مذكور دعوت بعمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى 

اتخاذ خواهد نمود. م الف:25930 شعبه 121 دادگاه كيفرى دو اصفهان 
احضار

9/514 چون خانم زهرا ايزدى شــكايتى عليه آقاى 1- محمد قديمى 2- سهيل 
اسكندرى 3- حســن رضا زاده مبنى بر كالهبردارى مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالســه 940883ك121 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگى براى 94/11/19 
ساعت 8/30 تعيين شــده نظر به اينكه متهم مجهول المكان  ميباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 

كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مى آيد 
جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 
ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف:25932 شعبه 

121 دادگاه كيفرى دو اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100351208119 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /515
9409980351200241 شماره بايگانى شعبه:940270 خواهان/شاكى وحيد 
بهارزاده دادخواستى به طرفيت خوانده محمدرضا ضياء به خواسته استرداد 
مال (منقول) و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
اصفهان نمــوده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 12 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق شــماره 425 ارجاع و به كالسه 
9409980351200241 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/11/18 و 
ساعت 08:30 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم 
و درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز مــاده 73 قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم 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:21401 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
احضار متهم

9410100354405792 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /516
9409980363000626 شــماره بايگانى شــعبه:940988 محاكم كيفرى دو 
دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب كيفرخواســت در پرونده كالسه 
9409980363000626 براى يونس شاطرى پور به اتهام توهين به اشخاص 
عادى و ضرب و جرح عمدى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به 
اين شعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1394/11/18 ساعت 12:00 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسى به متهم 
و در اجراى مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهــم جهت دفاع از اتهام 
انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف:25908 شعبه 

118 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (118 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100351008374 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /518
9409980351000816 شــماره بايگانى شــعبه:940920 خواهان/شــاكى 
محمدحسين حشمت دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم ابوالفضل مختارى 
اسفيدواجانى به خواسته اعساراز پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه و تامين خواسته و مطالبه خســارت دادرسى و مطالبه وجه چك 
تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
10 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
223 ارجاع و به كالسه 9409980351000816 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/11/18و ساعت 08:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/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:25896 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

استاندار چهارمحال وبختيارى گفت: دست اندركاران 
ــتقل از هر كانديدايى باشند و نبايد  انتخابات بايد مس

براى نفع يا ضرر فردى تالش كنند .
ــتكى، 28 آذرماه در جلسه شوراى  قاسم سليمانى دش
ادارى استان، با اشاره به انتخابات پيش رو در اسفندماه، 
ــت كه از صندوق  ــرد: صالح جامعه همانى اس اظهار ك
ــد به اين انتخاب  ــاب مردم بيرون آيد و باي رأى با انتخ

احترام بگذاريم.
وى افزود: دست اندركاران انتخابات بايد مستقل از هر 

كانديدايى باشند و نبايد براى نفع يا ضرر فردى تالش 
كنند. سليمانى با بيان اين كه مديران و مسووالن استان 
ــمت و مسووليت خود از  نبايد با امكانات دولت و با س
ــرد: حمايت از  ــدارى كنند، تصريح ك كانديداها طرف
ــتان و با امكانات استان  كانديداها توسط مسووالن اس

غير قانونى است.
وى با اشاره به تاييد صالحيت كانديداها گفت: مالك 
تاييد صالحيت ديدگاه مراجع چهارگانه است و نبايد 

هيچ گونه نظر شخصى در آن وجود داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: مردم بايد 
ــاب كنند و به برنامه  با بصيرت كانديداى خود را انتخ

كانديداها رأى دهند.
ــان كرد: آژانس انرژى اتمى در 15 سال  وى خاطرنش
ــور ما  ــى را عليه كش ــاى متفاوت ــته قطعنامه ه گذش
ــده  ــاس دروغ هاى ارائه ش ــه بر اس ــب كردند ك تصوي
خود بوده است و اين در حالى است كه امروزه با تدبير 
ــالش تيم  ــى) و ت ــم رهبرى(مدظله العال ــام معظ مق

مذاكره كننده اين مشكالت برطرف شده است.

استاندار:
صالح جامعه همانى است كه از صندوق رأى بيرون آيد
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مفاد آرا
9/583 آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آیین نامـه اجرایی قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئ��ت موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا مش��خصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای ش��ماره 139460302015000808 م��ورخ 94/03/31  مرضی��ه کب��ک 
کوهساری ریزی فرزند محمد نسبت به  2 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 185/10 مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی  واقع در جعفرآباد لنجان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله اسماعیلی .

2 - رای شماره 139460302015000809 مورخ 94/03/31  مهدی طالبیان ریزی 
فرزند محمود نسبت به  4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185/10 
مترمربع مف��روزی از پالک 105 - اصل��ی  واقع در جعفرآباد لنج��ان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله اسماعیلی .
3 - رای ش��ماره 139460302015001676 م��ورخ 94/04/31  فاطم��ه ح��دادی 
باباشیخعلی فرزند نوراله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
189/73 مترمربع مفروزی از پالک 603 - اصلی  واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی .
4 - رای شماره 139460302015001677 مورخ 94/04/31  حسین شیر محمدی 
فرزند عباس نسبت به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 189/73 
مترمربع مفروزی از پالک 603 - اصلی  واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی .
5 - رای شماره 139460302015002229 مورخ 94/05/28  ابراهیم امینی نوگورانی 
فرزند مسلم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168/01 مترمربع مفروزی 
از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6 - رای ش��ماره 139460302015002256 مورخ 94/05/31  فاطمه حاتمی ریزی 
فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252/28 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
7 - رای ش��ماره 139460302015002428 مورخ 94/06/24  بابک عابدیان ریزی 
فرزند ابراهیم نسبت به  شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 22/17 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
8 - رای ش��ماره 139460302015002907 مورخ 94/07/29  محس��ن محس��نی 
بیستگانی فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/39 مترمربع 
مفروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی جواد محسنی بیستگانی .
9 - رای شماره 139460302015002914 مورخ 94/07/29  عباس کریمی بیستگانی 
فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99/64 مترمربع مفروزی از 
پالک 338 - اصلی  واقع در بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حسن موذنی بیستگانی .
10 - رای ش��ماره 139460302015002919 مورخ 94/07/29  محمد لطفی ریزی 
فرزند امراله نس��بت به  ششدانگ یکباب س��اختمان به مس��احت 54/49 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
11 - رای شماره 139460302015002920 مورخ 94/07/29  حمید محمدی فرزند 
خیراله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/15 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
12 - رای شماره 139460302015002923 مورخ 94/07/29  صدیقه غفاری ریزی 
فرزند شکراله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/98 مترمربع مفروزی 
از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
13 - رای شماره 139460302015002924 مورخ 94/07/29  ابوالقاسم هاشم زاده 
ریزی فرزند خدارحم نسبت به  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 85/49 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
14 - رای شماره 139460302015002925 مورخ 94/07/29  سلمان دربندی پور 
فرزند جبار نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 70/03 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
15 - رای شماره 139460302015002929 مورخ 94/07/30  محترم خانم نکوئی 
فرزند علی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 417/15 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
16 - رای شماره 139460302015002930 مورخ 94/07/30  فردوس نکوئی ریزی 
فرزند علی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 417/15 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
17 - رای شماره 139460302015002931 مورخ 94/07/30  فرنگیس نکوئی ریزی 
فرزند علی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 417/15 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
18 - رای شماره 139460302015002932 مورخ 94/07/30  مهین نکوئی فرزند 
علی نس��بت به یک و نیم دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 417/15 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای ش��ماره 139460302015002935 م��ورخ 94/07/30  مرتضی عباس 
زاده ریزی فرزند علی رضا نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه و 
مغازه متصله به مس��احت 158/64 مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی  واقع 
در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
20 - رای شماره 139460302015002936 مورخ 94/07/30  فاطمه کریمی ریزی 
فرزند شکراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به 
مساحت 158/64 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
21 - رای ش��ماره 139460302015002942 مورخ 94/07/30  س��ید عسگر سید 
هاشمی ریزی فرزند سید محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/52 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
22 - رای ش��ماره 139460302015002944 م��ورخ 94/07/30  مظاهر عابدزاده 
ریزی فرزند تقی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 188/87 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
23 - رای شماره 139460302015002946 مورخ 94/07/30  علی آقابابائی ریزی 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/06 مترمربع مفروزی 
از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
24 - رای شماره 139460302015002959 مورخ 94/08/03  مهدی شیر محمدی 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/95 مترمربع مفروزی از 
پالک 603 - اصلی  واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی .
25 - رای ش��ماره 139460302015003261 مورخ 94/08/26  معصومه خاتون 
عارفی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 296/79 مترمربع 
مفروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی قربانعلی موذنی بیستگانی .
26 - رای ش��ماره 139460302015003262 م��ورخ 94/08/26  نرگ��س جعفری 
چرمهینی فرزند علی نسبت شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 313/43 مترمربع 
مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک اسفندیار قاسمی چرمهینی .
27 - رای ش��ماره 139460302015003265 مورخ 94/03/30  قدرت اله ملکزاده 
فرزند نوروزعلی نسبت به  شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 249/94 مترمربع 
مفروزی از پالک 111 - اصلی  واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نوروز علی ملک زاده .
28 - رای ش��ماره 139460302015003282 مورخ 94/08/28  احمد رمضانی چم 
علیشاهی فرزند فتح اله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/30 مترمربع 
مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رحمن افتخاری .
29 - رای ش��ماره 139460302015003283 مورخ 94/08/28  علی یار جعفریان 
چرمهینی فرزند خدارحم نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 409/53 مترمربع 
مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک حسن امینی چرمهینی .
30 - رای شماره 139460302015003285 مورخ 94/08/28  آذر عابدی شورجه 
فرزند نادعلی نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 351/91 مترمربع مفروزی از 
پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی .
31 - رای ش��ماره 139460302015003286 مورخ 94/08/28  غالمرضا طاهری 
فرزند احمد رضا نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 26/05 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
32 - رای شماره 139460302015003287 مورخ 94/08/28  سعید نجاری ریزی 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/4 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
33 - رای شماره 139460302015003289 مورخ 94/08/28  عباس مهدیان ریزی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/95 مترمربع مفروزی 
از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
34 - رای شماره 139460302015003290 مورخ 94/08/28  سعید کی منش فرزند 
ستار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/87 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
35 - رای ش��ماره 139460302015003291 مورخ 94/08/28  محمود س��لیمیان 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 53/44 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
36 - رای شماره 139460302015003293 مورخ 94/08/28  منوچهر خانی ریزی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 222/85 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
37 - رای شماره 139460302015003294 مورخ 94/08/28  عباس سلیمیان فرزند 
امراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 314/97 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
38 - رای شماره 139460302015003297 مورخ 94/08/28  محمد طاهریان فرزند 
رمضان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 176/86 مترمربع مفروزی از 
پالک 5 فرعی از 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فرج اله رمضانی .
39 - رای ش��ماره 139460302015003298 مورخ 94/08/28  حسینیه حضرت 
علی اکبر )ع( زرین ش��هر به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان 
نسبت به ششدانگ یکباب حسینیه به مس��احت 815/40 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
40 - رای شماره 139460302015003299 مورخ 94/08/28  حجت اله جعفریان 
چرمهینی فرزند ابراهیم نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 531/31 مترمربع 
پالک 344 فرعی از 366 - اصلی  واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی احمد امینی چرمهینی .
41 - رای شماره 139460302015003303 مورخ 94/08/30  موقوفه مسجد فاطمیه 
چمگردان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان لنجان در شش��دانگ 
یکباب س��اختمان به مس��احت 435/73 مترمربع پالک 181 فرعی از 103 - اصلی  
واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

صفرعلی حمامی و قربانعلی حمامی و مهدی حمامی .
42 - رای شماره 139460302015003304 مورخ 94/08/30  رعنا عسگری خشوئی 
فرزند علی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 226/55 مترمربع مفروز 
از پالک 261 - اصلی  واق��ع در قریه آیدغمیش بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی علی محمدی آیدغمیشی .
43 - رای ش��ماره 139460302015003305 م��ورخ 94/08/30  قربانعلی کرمی 
چمگردانی فرزند عباسعلی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 160/72 
مترمربع پالک 175 فرعی از 103 - اصلی  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فتح اله کرمی چمگردانی .
44 - رای شماره 139460302015003306 مورخ 94/08/30  سید میثم سید هاشمی 
ریزی فرزند سید عسگر نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 63/20 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
45 - رای ش��ماره 139460302015003307 م��ورخ 94/08/30  خدارحم حاجی 
چرمهینی فرزند محمد نسبت شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 535/90 مترمربع 

مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 
الواسطه خریداری شده از مالک رسمی کربالیی حیدر امیری .

46 - رای شماره 139460302015003316 مورخ 94/08/30  سلمان عباسی قلعه 
قاسمی فرزند کریم نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 152/04 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
47 - رای شماره 139460302015003317 مورخ 94/08/30  اکبر طالبی دستنائی 
فرزند رمضانعلی نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
185/20 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
48 - رای شماره 139460302015003318 مورخ 94/08/30  میثم طالبی دستنائی 
فرزند رمضانعلی نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
185/20 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
49 - رای ش��ماره 139460302015003319 م��ورخ 94/08/30  به��رام رضائی 
فرزند قباد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/71 مترمربع مفروزی از 
پالک 105 - اصلی  واقع در جعفرآباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله کوهستانی ریزی .
50 - رای ش��ماره 139460302015003320 م��ورخ 94/08/30  رض��ا میرزائی 
چرمهینی فرزند عباس نسبت شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 666/49 مترمربع 
مفروزی از پالک 379/1 - اصلی  واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی .
51 - رای شماره 139460302015003322 مورخ 94/08/30  کبری سلیمیان فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/84 مترمربع مفروزی از پالک 
106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی یداله محمدی ریزی .
52 - رای شماره 139460302015003323 مورخ 94/08/30  حسین سبحانی ریزی 
فرزند خدارحم نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/33 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
53 - رای شماره 139460302015003324 مورخ 94/08/30  کبری سعیدی قلعه 
آقائی فرزند محمد نس��بت به یک دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
253/33 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
54 - رای شماره 139460302015003328 مورخ 94/08/30  پروین بنائی ریزی 
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241/35 مترمربع مفروزی 
از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی صدر صفوی ریزی 
55 - رای ش��ماره 139460302015003329 م��ورخ 94/08/30  حس��ن مرادیان 
ریزی فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185/28 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز دوشنبه  مورخ 94/09/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه  مورخ 94/10/21

محمد رضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
مفاد آرا

153 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی ش��ماره 1087 هیأت : آقای س��ید اصغر میرعابدی نوش ابادی فرزند سید 
محمد شماره شناس��نامه 8 و خانم زهرا حسن پور خرمدشتی فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 2410  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 91/90 مترمربع 
شماره پالک 2884 فرعی مجزا از شماره 854 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین 
آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید محمد میرعابدی نوش 

آبادی
2(رأی شماره 9945 هیأت : آقای امراله خانی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
78 ، ششدانگ  یکباب دامداری به مساحت 179/81 مترمربع شماره پالک 724 فرعی 
مجزا از ش��ماره 715 فرعی از پالک 2643 اصلی واقع در صالح آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.  مالکیت مشاعی
3(رأی ش��ماره 1109 هیأت : آقای علیرضا نج��ات خواه فرزند حبیب اله ش��ماره 
شناس��نامه 146 و خانم فاطمه حق پرست فرزند رمضان ش��ماره شناسنامه 477  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 217/25 مترمربع شماره پالک 26 
فرعی مجزا از شماره 15 فرعی از پالک 244 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.  مالکیت مشاعی
4(رأی ش��ماره 10135 هیأت : خانم فاطمه خادم بیدگلی فرزند علی محمد ش��ماره 
شناسنامه 18  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 152 مترمربع شماره پالک 11 فرعی 
مجزا از پالک 943 اصلی واقع در اماکن بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید مجید حسینی قانع
5(رأی ش��ماره 10127 هیأت : آق��ای محمد مقیمی پور فرزند هوش��نگ ش��ماره 
شناسنامه 464 ، ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 32/50 مترمربع شماره پالک 
191 فرعی مجزا از شماره 54 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
6(رأی ش��ماره 10140 هیأت : آقای محس��ن احمدآب��ادی آرانی فرزن��د ابراهیم 
ش��ماره شناس��نامه 472 و خانم زینب بلندی آرانی فرزند جواد شماره شناسنامه 
1250192511  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 88 مترمربع شماره 
پالک 8106 فرعی مجزا از شماره 829 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازابرهیم احمدآبادی 
7(رأی شماره 99470 هیأت : آقای اصغر مس��جدی آرانی فرزند محمدتقی شماره 
شناسنامه 272 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 172/98 مترمربع شماره پالک 
2658 فرعی مجزا از شماره 71 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از روح اله و اصغر مسجدی
8(رأی ش��ماره 10188 هیأت : آقای عباس ع��رب زاده ابوزیدآبادی فرزند علیجان 
ش��ماره شناس��نامه 435 و خانم فاطمه جوزائی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 
1250118972  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 385/14 مترمربع 
ش��ماره پالک 1074 فرعی مجزا از ش��ماره 323 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع 

در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازعلیجان عرب زاده ده آبادی 
9(رأی شماره 1112 هیأت : آقای حس��ین جمالی فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 
7159 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 281 فرعی مجزا 
از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمید پناه 

10(رأی شماره 1111 هیأت : آقای مصطفی برجی فرزند مرتضی شماره شناسنامه 
1127 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 280 فرعی مجزا 
از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمیدپناه 
11(رأی ش��ماره 1110 هیأت : آقای ابوالفضل یعقوبی بیدگل��ی فرزند صدر الدین 
شماره شناسنامه 2177 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 
279 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمیدپناه
12(رأی شماره 1113 هیأت : آقای محمد دانش آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 
675 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 284 فرعی مجزا 
از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمیدپناه 
13(رأی ش��ماره 1114 هیأت : آقای علیرضا سلمانی بیدگلی فرزند رجبعلی شماره 
شناسنامه 339 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 150 مترمربع شماره پالک 283 
فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  هادی حمیدپناه 
14(رأی ش��ماره 115 هیأت : آقای سید حسین س��بحانی بیدگلی فرزند سیدرضا 
شماره شناسنامه 109 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 
282 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازهادی حمیدپناه
15(رأی شماره 12521 هیأت : آقای احمد میرشکار فرزند رضا شماره شناسنامه 
2526 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 220/71 مترمربع شماره پالک 3844 فرعی 
مجزا از شماره 1237 و 1238 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزید آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از اکبر اعتمادی و احمد کاوسیان 
16(رأی شماره 70056 هیأت : خانم منیره روحانی بیدگلی فرزند آقا محمود شماره 
شناسنامه 9154  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102/70 مترمربع شماره پالک 
5362 فرعی مجزا از شماره 60 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
17(رأی شماره 9952 هیأت : آقای سعید بهنام فر فرزند محمد شماره شناسنامه 195 
و خانم الهام عنایتی نژاد بیدگلی فرزند مصطفی شماره شناسنامه 281  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 193/20 مترمربع شماره پالک 5361 فرعی مجزا 
از ش��ماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی گلی
18(رأی شماره 9951 هیأت : آقای عباس س��تمکش آرانی فرزند حسینعلی شماره 
شناسنامه 486 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 88/70 مترمربع شماره پالک 5360 
فرعی مجزا از شماره 561 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازانسیه صالتی 
19(رأی ش��ماره 9931 هیأت : آق��ای رحمت ال��ه ایمانیان بیدگلی فرزند ماش��االه 
شماره شناسنامه 220 و خانم فاطمه نوحیان  فرزند آقا علی شماره شناسنامه 137  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173 مترمربع شماره پالک 5351 فرعی 
مجزا از شماره 453 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
20(رأی شماره 9930 هیأت : آقای رحمت اله ایمانیان بیدگلی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 220 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 92/13 مترمربع شماره پالک 5352 
فرعی مجزا از شماره 453 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران 

بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
21(رأی شماره 9929 هیأت : آقای سید مهدی عصیری بیدگلی فرزند سیدتقی شماره 
شناسنامه 1670 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 115/50 مترمربع شماره پالک 
5350 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم 

کار آران بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علیخان بهمنی
22(رأی ش��ماره 0066 هیأت : آقای علی دالکی بیدگلی فرزند علی اصغر ش��ماره 
شناسنامه 9699 و خانم سمیه دادخواه بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه 312  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 198/50 مترمربع شماره پالک 5363 
فرعی مجزا از شماره 50و 8 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار 

آران بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس جریده ای
23(رأی شماره 0074 هیأت : آقای محمد نوحیان فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
31 و خان��م عذرا رضاخان��ی بیدگلی فرزند ش��کراله ش��ماره شناس��نامه 6605  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 191 مترمربع شماره پالک 5364 فرعی 
مجزا از شماره 453 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 

3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
24(رأی شماره 0077 هیأت : آقای محمد نعمتی بیدگلی فرزند تقی شماره شناسنامه 
229 و خانم بتول مسیحی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 6332  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 94/50 مترمربع شماره پالک 5366 فرعی مجزا از 
شماره 481 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
25(رأی شماره 129 هیأت : آقای میثم نوحیان فرزند محمد شماره شناسنامه 303 و 
، ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت 92/70 مترمربع شماره پالک 5365 فرعی مجزا 
از ش��ماره 453 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3   

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عذری رضاخانی و محمد نوحیان 
  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 94/9/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/9/30

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل      
ابالغ رای 

9/599 کالس��ه پرونده:621/94 ش��ماره دادنامه:726-94/9/14 مرجع رسیدگی: 
شعبه سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آرش نوزادی نشانی خ.کاوه 
– شهرک ولیعصر – کوچه مطهری – ک.نسترن – نسترن یک – بن بست اول خوانده: 
غالمعباس مختاری دینانی نشانی مجهواللمکان خواسته: مطالبه مبلغ 4/200/000 
ریال خسارت وارده ناشی از تصادف و هزینه دادرسی و کارشناسی و تاخیر تادیه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آرش 
نوزادی به طرفیت غالمعباس مختاری دینانی به خواسته مطالبه مبلغ 4/200/000 
ریال بابت خسارت وارده ناشی از تصادف و هزینه دادرسی و کارشناسی و تاخیر 
تادیه که خواهان مدعیست خوانده در تاریخ 94/6/29 در اثر بی احتیاطی با خودور 
اینجانب تصادف نموده ولی از پرداخت خسارت وارده امتناع نموده است خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در جلس��ه حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارائه نداشته است لذا 
شورا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و نظر به تاریخ 94/7/7 
کارشناس رسمی دادگس��تری دعوی مطروحه را مقرون به صحت تلقی و مستندا 
به ماده 198 قانون آ.د.م حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارمیلیون و 
دویست هزار ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و چهل هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/7/8لغایت 
وصول که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
پس ازآن قابل اعتراض تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.م الف:25806 

شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
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اخبار كوتاهخبر

مديرآموزش و پرورش تيران و كرون:
مدارس تنها نياز به كمك هاى مردم 

براى فعاليت عمرانى ندارند

ــتان  فرماندار شهرس
ــهر و ميمه  شاهين ش
گفت: فرآيند شمارش 
ــذ رأى در  آراء و اخ
حوزه انتخابيه  برخوار، 
ــهر و ميمه شاهين ش
ــنتى  ــورت س ــه  ص  ب

انجام مى شود.
عليرضا بصيرى با توجه به شروع ثبت نام 
ــن دوره مجلس  ــاى پنجمي از كانديداه
ــرى و دهمين دوره مجلس  خبرگان رهب
شوراى اسالمى اظهار كرد: هيات اجرايى 
ــتان شاهين شهر و  حوزه انتخابيه شهرس
ــكيل  ميمه با همكارى هيات نظارت تش

شد و اين هيات در حال فعاليت است.
ــام از داوطلبان  ــه ثبت ن وى با بيان اينك
ــوراى  نمايندگى دهمين دوره مجلس ش
ــده و تا پايان  اسالمى از 28 آذر شروع  ش
ــاه ادامه دارد،  وقت ادارى جمعه 4 دى م
ــرايط  ــانى كه ش تصريح كرد: از همه  كس
الزم براى كانديدا شدن در دهمين دوره 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى را دارند 
ــود را به  روزهاى  تقاضامنديم ثبت نام خ

آخر موكول نكنند.
ــه داد: حقوق و ــه ادام ــهر و ميم فرماندار شاهين ش
ــن دوره انتخابات مجلس  ــاى دهمي تكاليف نامزده
ــالمى در قالب يك كتابچه  توسط كميته  شوراى اس
ــتان شاهين شهر و  ــتاد انتخاباتى شهرس تبليغات س
ــد  ــه آنها تحويل خواهد ش ــه در زمان ثبت نام ب ميم
چراكه رعايت موارد درج شده در كتابچه كمك شايانى 
ــان انتخابات  ــه مطلوب تر به مجري به برگزارى هر چ
ــرد: داوطلبان بعد ــان ك ــرد.وى خاطرنش خواهد ك
از احراز صالحيت از سوى شوراى محترم نگهبان تنها 
ــط قانون ارائه شده  در فرصتى كه براى تبليغات توس
مى توانند مبادرت به اين عمل كنند در غير اين صورت 

ــا از طريق مجارى  ــده و با آن ه خالف قانون عمل ش
قانونى برخورد به عمل خواهد آمد.

ــات و  ــزارى هرگونه جلس ــرد: برگ بصيرى تأكيد ك
ميتينگ هاى انتخاباتى در سطح روستاها و شهرهاى 
ــهر و ميمه تا زمان  حوزه انتخابيه برخوار، شاهين ش
ــتاد انتخابات كل  ــمى تبليغات از سوى س اعالم رس
كشور تخلف محسوب مى شود و بدون شك اين تخلف 

در احراز صالحيت كانديداها بى تأثير نخواهد بود.
بصيرى با بيان اينكه فرآيند شمارش آراء و اخذ رأى 
ــهر و ميمه به صورت سنتى  ــتان شاهين ش در شهرس
ــت يازدهم حامى  ــرد: دول ــود، عنوان ك انجام مى ش
هيچ كانديدا يا جريان خاصى نيست.وى متذكر شد: 

ــانى كه  از تمامى كس
با ما در اجراى فرآيند 
ــكارى  ــات هم انتخاب
ــه اعضا  ــد، چ مى كنن
ــات  هي و  ــى  بازرس
نظارت و چه عزيزانى 
ــوان  ــت عن ــه تح ك
نمايندگان فرماندار يا 
ــفارش مى كنم  ناظر هستند، به جد س
ــارهاى سياسى يا  از خود در مقابل فش
وابسته بودن به جناح يا كانديدا صيانت 
ــاهده  ــورت مش ــه در ص ــد چراك كنن
ــاس  ــوى آنها بر اس هرگونه تخلف از س
ــدت با آنها برخورد خواهيم  قانون به  ش

كرد.
ــه با بيان  ــهر و ميم فرماندار شاهين ش
ــوزه انتخابيه   ــات ح ــتاد تخلف اينكه س
برخوار، شاهين شهر و ميمه از چند ماه 
ــت،  پيش فعاليت خود را آغاز كرده اس
بيان داشت: هرگونه استفاده از امكانات 
ــازمان ها و نهادهاى دولتى و  ادارات، س
موسسات وابسته به دولت و شهردارى ها 
كه از بودجه عمومى به هر مقدار استفاده 
ــط هر كانديدايى جرم است و در زمان  مى كنند توس
ــى فرماندارى  ــهردارى ها با هماهنگ تبليغات نيز ش
ــهرى را در اختيار  ــاى ش ــورت عادالنه بايد فض به ص

كانديداهاى تاييد شده قرار دهند.
ــى ادارات و كاركنان نهادهاى  وى با بيان اينكه تمام
ــهر و ميمه ــوزه انتخابيه برخوار، شاهين ش دولتى ح
ــا  ــان ي ــار جري ــى را در اختي ــد امكانات ــق ندارن ح
ــد كرد: كاركنان  ــدا ى خاصى قرار دهند، تأكي كاندي
ــته به دولت حق ندارند در زمان  مراكز دولتى يا وابس
ساعت ادارى براى يا عليه كانديدا خاصى تبليغ كنند 
چراكه بر اساس قانون تخلف محسوب مى شود و بدون 

شك با قاطعيت با آن برخورد خواهيم كرد.

اجراييه 
پرونــده:  شــماره   9410420361700381 اجراييــه: شــماره   9 /561
9409980361700203 شــماره بايگانى شــعبه:940228 بموجب درخواســت
 اجراي حكــم مربوطــه بــه شــماره 9410090361702979 و شــماره دادنامه 
غيابــى مربوطــه 9409970361701047 محكوم عليــه اميد توانپور به نشــانى 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلــغ 100/000/000 ريــال بابت اصل 
خواسته (به استناد سفته 528469) و نيز مبلغ 3/225/000 ريال به عنوان خسارات 
دادرســى مرحله بدوى طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از زمــان تاريخ تقديم 
دادخواست (94/03/18) لغايت هنگام پرداخت براساس شاخص اعالمى از سوى 
بانك مركزى در حق خواهان احمدرضا اميرى ماربينى فرزند حســن به نشــانى 
اصفهان – خيابان آذربهرام – كوچه شــهيد تورانى – بن بســت آخر – پالك آخر 
– ســمت چپ – پالك73- درب آبى نفتى –منزل اميرى و نيز پرداخت حق االجراى 
دولتى به مبلغ 5/161/250 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهــد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم 
و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى 
خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بر موارد باال كه قســمتى 
از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشــد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين 
دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى 
مالى مصوب 10آبــان 1377 توجه نمائيد.م الف:25917 شــعبه 28 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه 

پرونــده:  شــماره   9410420351300407 اجراييــه: شــماره   9 /562
9309980351301106 شــماره بايگانى شــعبه:931258 بموجب درخواســت 
اجراي حكــم مربوطــه بــه شــماره 9410090351303066 و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9409970351300581 محكــوم عليهــم 1- حميدرضا عامــرى زاده 
فرزند محمودرضا 2- عباســعلى مهاجر فرزندجواد 3- محمد بابايى فرزند حسن 
4- ناصر عامرى زاده فرزند محمودرضا همگى به نشانى مجهول المكان محكومند 
خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 375/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
11/250/000 ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت حــق الوكاله وكيل و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد چك 93/11/7 تا زمان تاديه آن در حق 
خواهان بانك مهر اقتصاد به نشــانى اصفهان – پل آذر – ابتداى خ.توحيد- پ3 با 
وكالت زهرا سعادت فرزند اسماعيل به نشــانى اصفهان – خ.حكيم نظامى – جنب 
خ.شهيد قندى (مهرداد سابق) – ساختمان كيميا – ط2- واحد4 ضمنا حق االجرا از 
ماخذ محكوم به بر عهده محكوم عليه مى باشــد(حكم در خصوص محمد بابايى و 
عباســعلى مهاجر حضورى و در خصوص بقيه غيابى).  محكوم عليه مكلف است 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده34 قانون 
اجراى احكام مدنى).2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند 
كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميســر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت 
همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه 
مشــخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضايى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت 
مى شود(مواد8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 4 – خوددارى محكوم 
عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم حبس تعزيرى درجه 
هفت رادر پى دارد(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 

قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 5- انتقال مــال به ديگرى به هر نحو با 
انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو 
مجازات مى شــود(ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394).م الف:25905 شعبه 13 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه 

پرونــده:  شــماره   9410420350600402 اجراييــه: شــماره   9 /563
9409980350600825 شماره بايگانى شعبه:940933 بموجب درخواست اجراي 
حكم محكوم عليه حسن حاج اسمعيل زنجانى فرزند خليل به نشانى مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ 71/544 دالر امريكا به عنوان اصل خواسته و همچنين 
پرداخت مبلغ 10/428 دالر به عنوان به عنوان برگشــت وجــه و پرداخت مبلغ يك 
درصد جريمه ديركرد روزانه و پرداخت 17/5 درصد جريمه ديركرد ســاليانه در 
حق محكوم له مهدى كرباســى زاده فرزند احمد به نشانى اصفهان – سعادت آباد 
– جنب اتومبيل ستايش – ساختمان71- طبقه2- كدپستى8163933885 با وكالت 
ميثم حيدرى فرزند حســين به نشــانى اصفهان – خيابان آيت ا... طيب – خروجى 
پمپ بنزين – ساختمان مهتاب9- طبقه چهارم – واحد27 كدپستى 8136673996 و 
پرداخت حق االجراى مبالغ  مذكور در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده34 قانون 
اجراى احكام مدنى).2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند 
كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميســر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت 
همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه 
مشــخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضايى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت 
مى شود(مواد8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 4 – خوددارى محكوم 
عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم حبس تعزيرى درجه 
هفت رادر پى دارد(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 5- انتقال مــال به ديگرى به هر نحو با 
انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو 
مجازات مى شــود(ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394).م الف:25891 شعبه 6 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه سندمالكيت ششدانگ پالك ثبتي شماره 11411 / 2 واقع دربخش يك 
شهرضاذيل ثبت 71189 در صفحه 31 دفترامالك جلد 426 به نام فريده اسماعيلي 
شــاهزاده علي اكبري تحت شــماره چاپي 851761 ثبت وصادروتسليم گرديده 
است سپس مع الواســطه به موجب سندانتقال شــماره : 115147 – 30 / 5 / 1385 
دفترخانه شماره 4 شهرضا بميزان ســه دانگ ازششدانگ به زهراهمت پور انتقال 
يافته سپس نامبرده باارائه درخواست كتبي به انضمام دو برگ استشهادمحلي كه 
امضاءشهودآن ذيل شماره 39484 مورخ 30 / 8 / 94 به گواهي دفترخانه اصفهان 
رسيده است مدعي اســت كه ســند مالكيت آن مفقودگرديده اســت ودرخواست 
صدورالمثناي ســندمالكيت ملك فوق رانموده اســت لذامراتب به اســتنادتبصره 
يك اصالحي ماده 120آئيــن نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شــود چنانچه 
كســي مدعي انجام معامله نســبت به ملك مرقوم ياوجودســندمالكيت نزد خود 
مي باشــدازتاريخ انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن 

ارائه اصل سندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تســليم ورسيداخذنمايدتامراتب 
صورتمجلس واصل ســندمالكيت به ارائه كننده سندمســتردگردد بديهي اســت 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرســيديادرصورت اعتراض اصل ســند مالكيت 
ياسندمعامله ارائه نشود اقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد.  

محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالك شهرضا
ابالغ وقت رسيدگى

9/585 در خصوص پرونده كالســه 249/94 خواهان محمد رشمانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت 1- مسعود عربيون 2- اصغر درخشان تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخه 94/11/13 ساعت 5/30عصر تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبروى مدرســه نيلى  پور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 
8165756441 شــوراى 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:26754 شعبه 42 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/586 در خصــوص پرونــده كالســه 1558/94 خواهــان آقاى حســين جبلى 
قهجاورســتانى با وكالت خانم شــاهمرادى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به 
طرفيت آقاى غالمرضا فرهادى  تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز يكشنبه 
مورخ 94/11/11 ساعت 11/30صبح 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 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:26753 شعبه 9 حقوقى مجتمع شماره 

2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ تجديدنظرخواهى

9/587 در خصوص پرونده كالسه 195/94 شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان 
تجديدنظرخواه عليرضاحاتميان با وكالت سعيد مهرابى به طرفيت مسعود برومند – 
اميرهمايون برومند – صديقه برومند – مجيد جعفرزاده – حميد جعفرزاده – حبيب 
جعفرزاده – امير جعفرزاده – طوبى(معاذ) جعفرزاده تجديدنظرخواهى نموده است 
لذا با توجه به مجهول المكان بودن تجديدنظرخواندگان برابر ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا تجديدنظرخوانده 10 روز پس از نشر آگهى 
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 دادخواست ابالغ شــده تلقى و پرونده به مراجع تجديدنظر ارسال خواهد 

شد.م الف: 26752 شعبه 8 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
احضار 

9410460363200022 شــماره پرونــده:  9 شــماره درخواســت: /588
9409980363201071 شماره بايگانى شعبه:941093 در پرونده 941093شعبه 
13 داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان خانم زهرا حلوانى فرزند 
امامقلى شــكايتى عليه محمدرضا حلوانى داير بر تهديــد و توهين و ايراد ضرب و 
جرح عمدى مطرح نموده كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع گرديده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان مى باشد حسب ماده 174 آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاريخ نشر 
آگهى ظرف مدت يك ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى كامل خود 
جهت پاسخگويى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
دادســرا تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف:26766 شــعبه 13 داديارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان(مجتمع1) 
احضار 

9410460358300044 شــماره پرونــده:  9 شــماره درخواســت: /589
9409980358300785 شماره بايگانى شعبه:940804 در پرونده 940804 شعبه 
چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى عليرضا زارع شكايتى 

عليه آقاى كمال زارع فرزندمحمد دائر بر تصديق خــالف واقع موضوع ماده 540 
قانون مجازات اســالمى در مورد برگه شماره 903 مورخ 87/02/21 مطرح نموده 
كه جهت رســيدگى به اين شــعبه ارجاع گرديده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مى باشد حسب ماده 174 آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانى كامل خود جهت پاسخگويى به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضى 
را اتخاذ خواهد نمود. م الف:26765 شــعبه 4 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان(مجتمع1) 
ابالغ 

9/590 نظر به اينكه آقاى حجت قاسمى فرزندحسين به اتهام تهديد از طريق ارسال 
پيامك حسب شــكايت خانم مريم مســعودى فرزند رضا از طرف اين دادسرا در 
پرونده كالســه 941214د38 تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوســيله در اجراى مــاده 174 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 38 داديارى دادسراى عمومى اصفهان جهت 
پاسخگوئى به اتهام خويش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از يكماه از 
تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف:26764 شعبه 38 داديارى 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان
ابالغ 

9/591 نظر به اينكه آقاى نعيم مرتضوى به اتهام ترك انفاق نســبت به همســر و 
فرزندان حسب شكايت خانم ســيما عرب زاده فرزند منير از طرف اين دادسرا در 
پرونده كالسه 941037 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوســيله در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه 
از تاريخ انتشــار آگهى در شعبه 40 داديارى دادســراى عمومى اصفهان واقع در 
خ.جابرانصارى – مجتمع شماره3 جهت پاسخگوئى به اتهام خويش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول 

خواهد شد. م الف:26763 شعبه 40 داديارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9410100361708374 ابالغنامــه: شــماره   9 /592
9309980361700960 شماره بايگانى شــعبه:930979 مشخصات ابالغ شونده 
حقيقى: مهرزاد بختيارى فرزند غضنفر به نشانى مجهول المكان مدارك پيوست:در 
خصوص تجديدنظرخواهى سعيد محمد حســينى به طرفيت شما نسبت به دادنامه 
شــماره 9409970361701172 صادره از اين شــعبه به پيوســت نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى شود مقتضى است حسب 
ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه 
پاســخى داريد ظرف ده روز پس ازرويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد يا به 
دادگاه تحويــل دهيد و اال پرونده بــا همين كيفيت به تجديدنظر ارســال مى گردد.

م الف:26706 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9410100350308789 ابالغيــه: شــماره   9 /593
9309980350301552 شــماره بايگانى شــعبه:931559 تجديد نظرخواه سعيد 
نوربهشــت با وكالت آقاى عباس دهقان منشــادى به طرفيت تجديدنظرخواندگان 
مينو جاللى پور – نيكان نوربهشت – نوژن نوربهشت – اصغر ميراحمدى – رسول 
گالبدار نســبت به دادنامه شــماره 9409970350301073 اين دادگاه تجديدنظر 
خواهى نمــوده كه بــه شــماره 94104800350300211 ثبت گرديــده و به علت 
مجهول المكان بــودن تجديدنظرخواندگان مذكور به تجويز مــاده 73  قانون آئين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و با دســتور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى  شــود  تا تجديد نظر خواندگان 
موصوف ظرف ده روز پس از نشــر آگهى و اطالع از مفــاد آن اين دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم تجديدنظر را 
دريافت و در وقت مقرر قانونى چنانچه پاسخى دارند كتبا به اين دادگاه اعالم نمايند.  

م الف:26792 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

به مناسبت گراميداشت سالروز ازدواج پيامبر اكرم(ص):

مسابقه بزرگ خانواده اسالمى ايرانى 
برگزار مى شود

مسدود شدن 10 حلقه چاه با 
دستور قضايى در آران و بيدگل

ــازمان فرهنگى ورزشى شهردارى كاشان،  معاون فرهنگى اجتماعى س
ــالمى ايرانى» بر اساس نرم افزار  از برگزارى مسابقه بزرگ «خانواده اس

چند رسانه اى «خانواده ايرانى» در اين شهرستان خبر داد.
محمدعلى يوسفى گفت: اين نرم افزار كه توسط سازمان فرهنگى ورزشى 
ــمانه تهيه شده است شامل  ــان با همكارى موسسه آس شهردارى كاش
بخش هاى خانة ايرانى، گنجينه و گردشگرى ايرانى، پدر، مادر و فرزند 
ــبك زندگى فاطمى برگرفته از احاديث و  خانواده، كاشان شناسى و س

سخنان گهربار ائمه اطهار(س) است.
وى، با اشاره به اينكه در هربخش از اين نرم افزار، تصاوير جذاب و مطالب 
گويا  طراحى شده است اظهار داشت: خانة ايرانى شامل پدر، مادر و فرزند 
ــبك زندگى، تلنگر، صندوقچة خاطرات، تعمير كار  خانواده است كه س
ــيده  ــتم در اين بخش به تصوير كش خانه، كارگاه مجازى و من كى هس

شده است.
به گفته وى، در بخش گردشگرى نيز راهنماى گردشگرى پيش از سفر، 
ايرانگردى، ثبت خاطره هاى سفر، زيارتى، ميراث گردى، تفريح گردى 

و طبيعت گردى ارائه مى شود.
ــازمان فرهنگى ورزشى شهردارى كاشان،  معاون فرهنگى اجتماعى س
معرفى سيره وسنت حيات اهل بيت(ع)، ترويج نشاط و تقويت همدلى 
ــنايى  ــالم و پايدار، آش ــه الگوهاى زندگى س ــواده، ارائ در اعضاى خان
ــالمى ايرانى، ترويج فرهنگ اخالقى، مذهبى و  ــبك اس خانواده ها با س

خانوادگى را از جمله اهداف برگزارى اين مسابقه بزرگ برشمرد.
ــدن، بازى هاى ميهمانى،  ــد: آداب دور هم جمع ش ــفى يادآور ش يوس
پرونده ويژه، عيدانه و خاطرات دوران قديم از مباحث ارائه شده در بخش 

گنجينه نرم افزار چند رسانه اى «خانواده ايرانى» است.
يوسفى خاطر نشان كرد: سبك زندگى فاطمى، مرورى بر سبك زندگى 
و سيره خانواده پاك حضرت زهرا(س) با عنوان «اسوه زنان» يكى ديگر 

از بخش هاى مهم اين نرم افزار چند رسانه اى است.
ــة جذاب در  ــالمى ايرانى با ارائ ــبك زندگى اس ــزود: آموزش س وى اف
ــتنى ها، روش هاى زندگى، بازى، سرگرمى،  حوزه هاى بى نظير، دانس
ــده در بخش پدر و  ــث ارائه ش ــپزى از جمله مباح مديريت خانه و آش
ــت.معاون فرهنگى اجتماعى سازمان  فرزند خانواده در اين نرم افزار اس
فرهنگى ورزشى شهردارى كاشان اظهار داشت: اين مسابقه به مناسبت 
ــرت خديجه  ــرم(ص) و حض ــر اك ــالروز ازدواج پيامب ــت س گراميداش

كبرى(س) همراه با جوايز ارزنده برگزار خواهد شد.
ــرم افزار  ــوال از ن ــامل 20 س ــابقه ش ــرد: اين مس ــفى تصريح ك يوس
ــت كه توسط واحد هنرى سازمان  چند رسانه اى «خانواده ايرانى» اس

طراحى شده است.
وى افزود: عالقه مندان مى توانند براى شركت در اين مسابقه از 25 آذر 
تا 10 دى ماه به فرهنگسراهاى مهر، معراج، المهدى و فيض مراجعه و 

نرم افزار را به همراه بروشور مسابقه دريافت كنند.

ــون ــارى تاكن ــال ج ــداى س ــت: از ابت ــدگل گف ــدار آران و بي ــاون فرمان مع
10 حلقه چاه با دستور قضايى مسدود شده است. علي محمد يوسفيان در جلسه 
شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان كه در فرمانداري تشكيل شد، اظهاركرد: 
ــت و براى حفاظت از منابع  شوراي حفاظت از منابع آب يك شوراي قانوني اس
ــاره به تاكيد  ــت كه مصوبات آن لزوم اجرايى دارد.وي با اش ــتان اس آب شهرس
ــي منابع آب زيرزميني  استاندار اصفهان در خصوص اجراي طرح تعادل بخش
ــت، افزود: در سال جاري 10 حلقه چاه با  كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي اس
توجه به پيگيري اداره امور منابع آب و با دستور قضايي در اين شهرستان مسدود

شده است.
ــراي چاه هاي  ــمند ب ــب كنتورهاي هوش ــدار آران و بيدگل نص ــاون فرمان مع
ــع  ــي مناب ــادل بخش ــراي تع ــت ب ــت هاي دول ــي از سياس ــاورزي را يك كش
ــتان ــمند در شهرس ــن كنتورهاي هوش ــرد: نصب اي ــت و تصريح ك آب دانس
ــد: اجماع  ــفيان يادآور ش ــري شود.يوس ــا جديت پيگي ــدگل بايد ب  آران و بي
ــوان ابزاري  ــردم مي تواند به عن ــازي م ــودن و فرهنگ س ــووالن، آگاه نم مس
ــازي آن براي نسل هاي آينده ــتفاده بهينه از منابع آب و ذخيره س مهم در اس

 باشد.

ــتان تيران و كرون گفت: مدارس تنها نياز به  مدير آموزش و پرورش شهرس
كمك هاى مردم براى فعاليت عمرانى ندارند.

ــه در شهرستان تيران و  عليرضا مرزبان اظهار داشت: بيش از يكصد مدرس
كرون وجود دارد كه نسبت به جمعيت مدارس، هر مدرسه بين 7 تا 9 نفر از 

خانواده هاى دانش آموزان عضو انجمن اوليا مدارس هستند.
ــوزش و پرورش ــداف آم ــى در تحقق اه ــاركت مردم ــرد: مش وى بيان ك
ــرورش دارد  ــوزش و پ ــداف آم ــبرد اه ــم در پيش ــى و مه ــوع اساس موض
ــرورى ــدارس الزم و ض ــران م ــراى مدي ــاركت ب ــن مش ــب اي ــه جل ك

 است.
مدير آموزش و پرورش شهرستان تيران و كرون افزود: بدون همكارى مردم و 
ساير مسووالن اهداف آموزش و پرورش محقق نمى شود و زمينه هاى جلب 
مشاركت و همكارى مسووالن و خانواده ها بايد از سوى مديران مدرسه فراهم 
و با استفاده از ظرفيت ويژه و خاص آنها مى توان مسير فعاليت را تسهيل كرد.
وى با بيان اينكه همايش اوليا و مربيان مدارس شهرستان برگزار شده است، 
ــا و مربيان مدارس تجليل  گفت: در اين همايش از اعضاى انجمن هاى اولي
ــد و نياز به همكارى خانواده ها در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش  ش

تبيين و تشريح شد.
ــردم براى فعاليت  ــاز به كمك هاى م ــان اينكه مدارس تنها ني مرزبان با بي
عمرانى ندارند، افزود: مشاركت مردمى براى فعاليت هاى فرهنگى و پرورشى 

نيز نياز است.

مدير داخلى معدن آهن بند نرگس بادرود گفت: 
به علت كاهش شديد قيمت جهانى سنگ  آهن، 
ــادرود تعطيل  ــنگ  آهن بند نرگس ب معدن س
ــد.حميدرضا حقانى فر اظهار كرد: با توجه به  ش
ــنگ  آهن در بازارهاى  كاهش شديد قيمت س
ــن محصول،  ــاالى توليد اي ــى و هزينه ب جهان
مسووالن تصميم به تعطيلى اين واحد معدنى 
ــنگ  بزرگ گرفتند.وى با بيان اينكه قيمت س
ــه 60 دالر در هر تن  ــته ب ــال گذش آهن در س
ــال  ــن واحد معدنى در س ــيد، افزود: اي مى رس
ــته روزانه حدود 700 تن محصول توليد  گذش

ــتقيم و 2 هزار  ــر به  صورت مس و براى 250 نف
ــغل مى كرد، ولى در  ــتقيم ايجاد ش نفر غيرمس
ــنگ  ــال جارى با توجه به كاهش قيمت س س
ــد محصول روز  ــا 6 دالر در هر تن، تولي آهن ت
ــدن آهن  ــد.مدير داخلى مع ــر ش ــه  روز كمت ب
ــه اين  ــرد: البت ــادرود تصريح ك ــس ب بند نرگ
ــد  ــروع  ش ــال جارى ش كاهش قيمت از اول س
ــد به نصف  ــش قيمت تولي ــا توجه به كاه اما ب
ــته ميزان توليد به حدود  ــال گذش نسبت به س
ــود.وى بيان  ــيده ب ــن توليد در روز رس 300 ت
ــاه اخير ماهانه بين  كرد: اين مجتمع در چند م

ــد و به  ــارد ريال متضرر مى ش يك تا پنج ميلي
ــتخراج، فرآورى، فروش  همين خاطر بخش اس
ــاه تعطيل  ــن مجتمع اول دى م ــى اي و بازرگان

مى شود.
ــن زمينه  ــه دولت در اي ــا بيان اينك حقانى فر ب
كمكى نكرد خاطر نشان كرد: بالغ  بر 20 ميليارد 
ريال در اين مجتمع سرمايه گذارى شده است. 

ــس كه عليرضا  ــن معروف به بند نرگ معدن آه
حيدرى كشتى گير سابق كشورمان مديرعاملى 
آن را بر عهده دارد، در فاصله 55 كيلومترى شهر 

بادرود قرار دارد.

در پى كاهش شديد قيمت جهانى

فرماندار شاهين شهر و ميمه:

فرآيند اخذ رأى در حوزه انتخابيه  برخوار، 
شاهين شهر و ميمه سنتى است

معدن سنگ آهن بند نرگس بادرود تعطيل شد
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 میل شدید و ناگهانی به ادرار کردن که هش��ت بار یا بیشتر در طول روز 
 و دو بار یا بیش��تر در طول ش��ب اتفاق می افتد و گاهی غیرقابل کنترل 

می شود، به بیش فعالی مثانه مرتبط است.
نشت ادرار به دالیلی نظیر خنده، سرفه، ورزش، استرس و بیماری اتفاق 
می افتد و اغلب افراد درگیر با این مشکل در مکالمات و تعامالت خود با 

دیگران دچار مشکل هستند.
نیاز چندباره به تخلیه مثانه در تمام سنین طبیعی است

 نی��از ب��ه تخلی��ه چندب��اره ادرار در ط��ول روز در تم��ام س��نین 
امری طبیعی اس��ت، اما عمال برخی افراد به دلیل نشت متعدد ادرار که 
ناش��ی از بیش فعالی مثانه اس��ت، ناچار به اس��تحمام زیاد در طول روز 

هستند.
هیچ گاه از مراجعه به پزشک و صحبت درباره ی بیش فعالی مثانه خجالت 

نکشید. 
راه های درمان و کنترل زیادی برای رفع این موضوع وجود دارد، نباید این 
مشکل را به افراد مسن و بازنشستگان محدود کرد، بلکه جوانان و کودکان 

نیز به بیش فعالی مثانه دچار می شوند.
بی اختیاری ادرار تنها یک مشکل زنانه نیست

مشکالت زنان در این مورد بیشتر است، اما مردان نیز دچار این بیماری 
می شوند. در واقع بیش فعالی مثانه به جنسیت ربطی ندارد. 

درسنین شصت سال به باال این مردان هس��تند که بیشتر از این موضوع 
رنج می برند.

انقباضات غیر ارادی مثانه سبب بی اختیاری ادرار می شود
 میل ش��دید و ناگهانی به ادرار کردن معم��وال با انقباض��ات غیر ارادی 
 مثان��ه ایجاد م��ی ش��ود. در م��ردان، بزرگ ش��دن پروس��تات ممکن 
 اس��ت به مثانه بی��ش فعال کمک کن��د. در اف��راد مبتال ب��ه اختالالت 
 عصب��ی از جمله اس��کلروزیس و یا س��کته مغ��زی اختالل در ارس��ال 

سیگنال های مغزی به سمت مثانه مسبب بی اختیاری ادرار می شود.
محدود کردن مصرف آب روزانه غلط است

برخی افراد مبتال به بی اختیاری ادرار برای جلوگیری از نیاز شدید به ادرار 
کردن، مصرف مایعاتی نظیر آب را محدود می کنند. شاید به ظاهر تعداد 
دفعات تخلیه ی ادرار کم ش��ود، اما آنها ادراری تیره رنگ )بسیار زرد( و 
بد بو خواهند داشت. به هیچ عنوان مصرف شش تا هشت لیوان مایعات 

را در روز کاهش ندهید.
درمان بیش فعالی مثانه ممکن است

هیچ گاه از مراجعه به پزشک و صحبت درباره ی این مشکل خجالت زده 
نشوید. راه های درمان و کنترل زیادی برای رفع این موضوع وجود دارد، 
روش هایی نظیر تغییر در برنامه غذایی، ورزش دادن ماهیچه های لگن، 

بازآموزی مثانه و مصرف دارو.
داروهای مربوطه

داروهای زیادی برای حل مش��کل بی اختیاری ادرار موجود اس��ت که 
البته مورد تایید س��ازمان غذا و دارو قرار گرفته اند، ام��ا برخی از آنها در 
 بعضی افراد ایجاد مشکالتی نظیر خش��کی دهان، یبوست و یا تاری دید

می کنند. 
شاید الزم باش��د چند دارو را امتحان کنید تا به مناسب ترین آن دست 

بیابید.

هرچند که مصرف قطره آهن ممکن است، رنگ دندان های کودک را سیاه کند 
اما با راهکاری ساده می توان از این امر جلوگیری کرد.

دکتر رکنی دندانپزشک کودکان گفت: کودکان برای رشد از ۴ تا ۶ ماهگی به 
آهن نیاز دارند که این آهن در شیر مادر یافت می شود اما زمانی که کودک رشد 
می کند، به طور دقیق تر می توان گفت از زمان ۶ ماهگی به بعد میزان مصرف 
آهن بدن کودک افزایش پیدا می کند، به همین دلیل باید در کنار شیر مادر از 
غذاها یا مکمل ها، ابتدا با مشورت پزش��ک اطفال، که در آنها این ماده معدنی 

موجود باشد استفاده شود.
 وی ادام��ه داد: اگر ک��ودک به تنهایی از ش��یر مادر اس��تفاده کن��د، به دلیل 
اینکه میزان مصرف آهن بدن کودک افزایش پیدا کرده است، دچار کم خونی 

می شود.
دکتر رکنی بیان کرد: از جمله مکمل هایی که کودکان با مشورت دندان پزشک 
اطفال می توانند مصرف کنند، قطره یا شربت آن است. البته مصرف این مواد 
می تواند مشکالتی مانند طعم نامناسب آن برای کودکان و همچنین تغییر رنگ 

دندان ها بر اثر آن را به وجود آورد.
وی در پاسخ به این س��ؤال که آیا قطره آهن باعث پوسیدگی دندان می شود، 
اظهار داش��ت: این قطره ب��ه خودی خود باعث پوس��یدگی دن��دان کودکان 
نمی ش��ود، حتی گاهی این تغییر رنگ دندان باعث نگرانی والدین می ش��ود 
 و ممکن اس��ت به اش��تباه تصور کنند که قطره آهن باعث پوس��یدگی دندان 
کودک شان شده است. علت این موضوع آن است که شیردهی شبانه و طوالنی 
مدت به کودک و رژیم غذایی نامناسب و رعایت نکردن بهداشت دهان کودک 
باعث پوسیدگی دندان آنها می شود و رنگ دانه های سیاه رنگ قطره به داخل 
خلل و فرج ایجاد ش��ده در دندان نفوذ کرده و باعث س��یاه شدن رنگ دندان 

کودک می شود.
این دندان پزش��ک کودک در پایان خاطرنش��ان کرد: والدین اگر قطره را در 
قسمت عقب دندان های کودکان بریزند یا اینکه بهتر است دندان های کودک 
را قبل و به خصوص بعد از مدت مصرف قط��ره تمیز کنند. با رعایت این نکات 
می توان از تغییر رنگ دندان کودکان جلوگیری کرد ولی الزم است که حداقل 

۶ ماه یکبار دندان های کودکان توسط دندانپزشک اطفال کنترل شود.

 روغن زیت��ون دارای اثرات محافظت��ی در برابر بس��یاری از عوامل خطرس��از 
بیماری های قلبی- عروقی از جمله دیابت، فشارخون باال، کلسترول باال و چاقی 
 می باشد. روغن زیتون دارای اثرات محافظتی در برابر بسیاری از عوامل خطرساز 
بیماری های قلبی- عروقی از جمله دیابت، فشارخون باال، کلسترول باال و چاقی 

می باشد، و این روغن در سالمندان از سکته مغزی جلوگیری می کند. 
 نتایج مطالعه ای که در مجله نورولوژی آمریکا به چاپ رس��یده اس��ت، نش��ان 
می دهد که مصرف روغن زیتون از سکته مغزی در افراد مسن پیشگیری می کند. 
 سرپرس��ت این تیم تحقیق که در فرانس��ه انجام شده اس��ت، معتقد است باید 
توصیه های تغذیه ای جدیدی برای پیشگیری از سکته مغزی در افراد ۶5 سال 

و باالتر تدوین گردد. 
او اضافه می کند که سکته مغزی در افراد سالمند بسیار شایع است و استفاده از 
روغن زیتون یک روش آسان و کم هزینه برای پیشگیری از این اتفاق می باشد. 

برای انجام این مطالعه، پرونده پزشکی 7۶25 فرد ۶5 سال و باالتر در سه شهر 
فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. افراد شرکت کننده هیچ گونه سابقه سکته مغزی 
نداشتند. میزان مصرف روغن زیتون در این افراد در سه گروه طبقه بندی شد: 
عدم مصرف، مصرف متوسط و مصرف باال. این افراد از روغن زیتون تصفیه نشده 
 و خالص اس��تفاده می نمودند. بعد از 5 سال، 1۴8 مورد س��کته مغزی به ثبت 

رسید. 
بعد از بررس��ی رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی، ش��اخص توده بدن و سایر عوامل 
 خطرس��از س��کته، نتایج نش��ان داد در افرادی که به ط��ور منظم و م��داوم از 
روغن زیتون برای آشپزی و همچنین به عنوان س��س ساالد استفاده کرده اند، 
خطر سکته مغزی در مقایسه با عدم مصرف کنندگان این روغن، ۴1 درصد کمتر 
 اس��ت. روغن زیتون دارای اثرات محافظتی در برابر بسیاری از عوامل خطرساز 
بیماری های قلبی- عروقی از جمله دیابت، فشارخون باال، کلسترول باال و چاقی 

می باشد. 
 محققان معتقدند اینکه کدام ماده موجود در ای��ن روغن دارای این اثرات مفید 
می باشد، تاکنون به درستی مشخص نشده است، اما می توان اثرات غیر مستقیم 
این روغن همچون ایجاد طعم بهتر در غذاهای سالم مثل ساالد سبزیجات را نیز 

در بروز اثرات سودمند آن موثر دانست.

بیش فعالی مثانه و درمان آن

سالمندان روغن زیتون مصرف کنندقطره ای که دندان کودک را سیاه می کند

زبان خوراکی ها

گل ختمی عالوه بر آنکه به دلیل داشتن گل های رنگی 
و بزرگش در تزئین خانه یا باغچه اس��تفاده می ش��ود، 
کاربردهای پزش��کی و درمان��ی ه��م دارد. برگ ها و 
گلبرگ های گل ختمی را می توان به شکل دم نوش و 
عرقیات مصرف کرد که برای درمان انواعی از بیماری ها 

مفید است.
گل ختمی در فرهنگ های مختلف

به لحاظ تاریخی گل ختم��ی در فرهنگ های مختلف 
به عنوان گزینه ای برای درمان چندین بیماری کاربرد 

داشته است.
 در مص��ر باس��تان از دم ن��وش گل ختمی برای 
کاهش دمای بدن، درمان بیماری های عصبی و قلبی و 

افزایش دهنده ادرار استفاده می کردند.
در کشورهای آفریقایی نیز دم نوش گل ختمی را 
برای درمان یبوس��ت، س��رطان، بیماری کبد و عالئم 
سرماخوردگی تجویز می کردند. همچنین خمیر تولید 
ش��ده از برگ های این گیاه برای درمان جراحت روی 

پوست قرار داده می شد.
در ایران این دم نوش به عنوان روش درمانی برای 
کاهش فش��ار خون ب��اال مورد اس��تفاده بوده اس��ت. 
مطالعات جدید هم حاکی از آن اس��ت که گل ختمی 
می تواند در کاهش فش��ارخون و کلس��ترول باال موثر 
 باش��د. هرچن��د الزم اس��ت بررس��ی های بیش��تری 

در این باره انجام گیرد.
در یون��ان باس��تان، گل ختم��ی را ب��ا عس��ل 
 می جوش��اندند و برای درمان زخم ها، اس��هال خونی، 

درد سیاتیک و دندان درد استفاده می کردند.
خواص گیاه ختمی

قسمت های مختلف این گیاه از جمله گلبرگ ها، 
برگ، ریش��ه و س��اقه خواص دارویی متفاوتی دارند. 
بیشترین کاربرد ختمی برای درمان مشکالت تنفسی 

و برونشیت است.
 اس��تفاده از ریش��ه گی��اه ختم��ی ب��ه عن��وان 
داروی گیاهی برای درمان س��رماخوردگی، گلودرد و 
دیگر مشکالت تنفسی سابقه ای چند هزار ساله دارد که 
این خاصیت درمانی فوق العاده حاص��ل لعاب زیادی 
است که از خیس کردن گلبرگ ها و ریشه  این گیاه به 

دست می آید.
همچنی��ن برگ ه��ای این گی��اه ب��رای درمان 

گازگرفتگی و سوختگی شفابخش است.
همچنی��ن گل ختم��ی در درمان مش��کالت مرتبط 
با التهاب دس��تگاه گوارش موثر اس��ت و می تواند در 

کاهش التهاب لثه نوزادان در زم��ان دندان درآوردن 
آنها مفید باشد.

می توان عصاره ریش��ه و س��اقه ختم��ی را برای 
درمان سوختگی ها و زخم های پوستی استفاده کرد و 
درمانی موثر برای کاهش قرمزی و س��وزش ناش��ی از 

اگزماست.
استفاده از ریش��ه گیاه ختمی به عنوان داروی گیاهی 
برای درمان س��رماخوردگی، گلودرد و دیگر مشکالت 

تنفسی سابقه ای چند هزار ساله دارد.
اخیرا، گل ختمی در درمان مشکالت گوارشی از 
جمله سوزش معده، سوء هاضمه، کولیت زخمی و زخم 
معده استفاده می شود. همچنین محققان در نظر دارند 
تا کارآی��ی ختمی را به عن��وان درم��ان طبیعی برای 
 کنت��رل قندخ��ون در دیابتی ه��ا م��ورد بررس��ی 

قرار دهند.
این گیاه دارای خواصی است که می توان از آن در   
درمان سرطان و کاهش وزن استفاده کرد. در نتایج یک 
مطالع��ه دیگر آم��ده اس��ت عص��اره گل ختمی روی 
متابولیسم اثر می گذارد و از چاقی و تشکیل چربی در 

کبد جلوگیری می کند.
این گیاه اس��توایی به عنوان ترکیبی دارویی در 

درمان شپش سر نیز تاثیرگذار است.
مراقب باشید

با این ح��ال در برخ��ی از مطالعات آمده اس��ت 
گل ختمی می تواند در فرآیندی که بدن استامینوفن 
را ف��رآوری می کن��د تاثی��ر بگ��ذارد؛ هرچن��د ای��ن 

تاثیرگذاری احتماال بسیار ضعیف است.
زنان باردار و مادران شیرده باید از زیاد خوردن آن 

پرهیز کنند.
کسانی که س��رد مزاج هس��تند باید ختمی را با 

عسل بخورند.
طرز تهیه

 ی��ک قاش��ق غذاخ��وری گل ختم��ی را در ق��وری 
 بریزی��د و روی آن آب ب��ا دم��ای 7۰ ی��ا 8۰ درج��ه 
ریخته و اجازه دهید که به مدت 15 دقیقه دم بکش��د. 
در صورت تمایل می توانید آن را با کمی عسل شیرین 

کنید.
برای دم کردن ریش��ه این گیاه ابتدا ریشه آن را تمیز 
کرده و در یک لیتر آب جوش ریخته و اجازه دهید که 
به مدت ۳۰ دقیقه دم بکش��د پس از سرد شدن آن را 
از صافی عبور داده و در صورت تمایل با عسل شیرین 

کنید.

در شب یلدا مصرف آجیل یا میوه باید یک س��اعت و نیم پس از شام باشد. 
همچنین هندوانه و آجیل همزمان مصرف نشود.

مهدی برهانی در رابطه با بایدها و نبایدهای مصرف مواد غذایی در شب یلدا 
اظهار داشت: یکی از مناس��بت های اصیل ایرانیان شب یلدا بوده که طبق 

عادت بس��یاری از خانواده های ایرانی تغذیه مخصوص این شب هندوانه، 
آجیل، انار، خرمالو و غذاهایی همچون مرغ و ماهی است و باید به این مساله 
توجه داش��ت که پرخوری و همه چیزخوری س��بب ابتال ب��ه بیماری های 

مختلف می شود.
وی افزود: از دیدگاه طب س��نتی خوردن انواع غذاها همچون آجیل، میوه 
 و س��بزیجات، نان و غ��الت و ... همزمان با هم س��بب اخت��الل در هضم و 

فساد غذایی در معده می شود.
متخصص طب سنتی با بیان اینکه مسمومیت، اسهال و استفراغ از عوارض 
 پرخوری به ش��مار می روند، تأکید ک��رد: نباید فریب س��فره های رنگین 
در شب چله را خورد و طی مدت زمان محدود انواع مواد غذایی را در فاصله 

کوتاه همزمان با هم مصرف کرد.
برهانی اظهار داش��ت: کس��انی ک��ه در اثر پرخ��وری و هم��ه چیز خوری 
دچار مش��کل نش��وند قطع��ا تأثی��ر ای��ن مس��اله در درازم��دت در بدن 
 آنه��ا ایج��اد ش��ده و مع��ده، کب��د و روده ه��ا را دچار ع��وارض ف��راوان 

می کند.
وی با اش��اره به اینکه افرادی که معده ضعیف تری داش��ته باش��ند با همه 
چیز خوری زودتر بیمار می شوند، گفت: متأسفانه ما ایرانی ها در زمان کنونی 
به س��مت همه چیزخوری و پرخوری پیش رفته ایم و این سبب بروز انواع 

بیماری ها در میان ما شده است.
متخصص طب س��نتی توصیه کرد: نیم س��اعت قبل از مص��رف غذا و یک 
س��اعت و نیم پس از آن به هیچ عنوان نباید آب یا س��ایر مایعات را مصرف 

 کرد چرا که این موض��وع فرآیند هضم غ��ذا در معده را ب��ا اختالل مواجه 
می سازد.

برهان��ی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه باید ه��ر لقم��ه غذای��ی ح��دود ۳۰ تا ۴۰ 
بار جویده ش��وند، گفت: کس��انی که لقمه را س��ریع می بلعند احس��اس 
 می کنند که غ��ذا در گلوی آنه��ا گیر کرده اس��ت و س��عی می کنند این 
مساله را با مصرف آب و نوشیدنی ها رفع کنند در حالی که اگر هضم دهانی 
از طریق جویدن به خوبی انجام ش��ود هضم در معده نی��ز به خوبی پیش 

می رود.
وی با اش��اره به اینکه برخالف تص��ور عموم مواد غذایی بر اس��اس ترتیب 
بلعیدن در معده طبقه بندی شده و هضم می شوند، افزود: بنابراین اگر مواد 
غذایی مختلف را همزمان مصرف کنیم مع��ده نیاز به حرارت های مختلف 
برای هض��م آن دارد و پرخوری و همه  چیزخوری س��بب اختالل در هضم 

می شود.
متخصص طب سنتی تأکید کرد: در ش��ب یلدا مصرف آجیل یا میوه باید 
یک ساعت و نیم پس از ش��ام باش��د. همچنین هندوانه و آجیل همزمان 

مصرف نشود.
برهانی در پایان خاطرنشان کرد: در گذشته مردم انواع غذاها را با هم مصرف 
نمی کردند و بخش��ی از آن مربوط به نبود صنع��ت و وجود غذاهای رنگین 
از شهرهای مختلف بود ولی امروزه صنعتی ش��دن و ورود میوه و غذاهای 
مختلف به شهرها سبب پرخوری، همه چیزخوری و ابتال به انواع بیماری ها 

شده است.

نکته ها

آشنایی با خواص گل ختمی

بخور و نخورهای شب یلدا

»پارکینسون« بیماري 
اس��تحاله اي اس��ت که 
س��بب مرگ آهس��ته و 
تدریج��ي نورون ه��اي 

مغز مي شود.
 از آنج��ا ک��ه قس��مت 
آس��یب دی��ده ب��ر اثر 
بیم��اري تأثی��ر مهمي 
در کنترل حرکات بدن 
دارد، افراد مبتال کم کم 
حرکات خشک، نامنظم 
 و غیر قابل کنترلي نشان 
مي دهن��د. ب��ه عنوان 
مثال بردن فنجان چاي 
به س��مت دهان مشکل 
مي ش��ود. درمان هاي 
ام��روز تنها م��ي توانند 
نشانه ها را کاهش دهند 
و روند پیشرفت بیماري 

را آهس��ته تر کنند، اما علم پزش��کي هنوز نتوانسته علت 
دقیق و درمان قطعي آن را بیابد.

علل زمینه ساز پارکینسون  
در بیشتر موارد بیماري بین 5۰ تا 7۰ سالگي و عموما در 
مردان بروز مي کند. افرادي که یکي از والدین آنها مبتال به 
این بیماري است، بیش از دیگران در معرض خطر هستند.

در ابتدا ممکن اس��ت نش��انه ه��اي آن با پی��ري طبیعي 
 اش��تباه گرفت��ه ش��ود، ام��ا ب��ه تدری��ج و ب��ا تش��دید 
 نش��انه ه��ا، بیم��اري کام��ال مش��خص م��ي ش��ود. 
به ط��ور متوس��ط بیم��اري طي 5 تا 1۰ س��ال ب��ه طور 
خاموش پیشرفت مي کند و زماني که به مرحله برگشت 
 ناپذی��ري میرس��د، تش��خیص داده مي ش��ود. ب��ه نظر 
م��ي رس��د ۶۰ ت��ا 8۰ درصد س��لول ه��اي عصب��ي در 
مراحل اولیه بیم��اري از بی��ن رفته اند. ژن ه��اي مبتال 
به بیماري پارکینس��ون معموالً در ش��رایط افس��ردگي 
 زندگي میکنند. در نتیجه محقق��ان این فرضیه را مطرح 
مي کنند که افس��ردگي یکي از عوامل ابت��ال به بیماري 
اس��ت.  قرار گرفتن طوالني مدت یا از س��نین  پایین در 
معرض آالینده هاي شیمیایي یا آفتکش ها و مسمومیت 
با مونواکس��ید کربن و منگنز ش��رایط نامطل��وب جامعه 
مدرن امروز هس��تند که در ابتال به بیماري پارکینس��ون 

تاثیرگذار هستند.
  نشانه هاي ابتال به بیماري

متأسفانه در حال حاضر بسیاري از افراد شناختي نسبت 
به نشانه هاي هشدار دهنده بیماري ندارند؛ زیرا مبهم بوده 
و مشابه دیگر مشکالت رایج س��المتي است. در حالي که  

توجه به آنها و تشخیص زود هنگام بیماري مي تواند مانع 
از عوارض جدي شود.

تغییرات در نوشتن
همه ما شیوه خاصي در نوشتن داریم که در طول زندگي 
چندان تغییري نمي کند. زماني که نوشتن به نظر مشکل 
بیاید و به خصوص کلمات خیلي کوچک و ظریف نوشته 
شود، ممکن است نشانه اي از ابتال به  بیماري پارکینسون 

باشد.
بیماران مبتال حروف را بس��یار ریز مي نویس��ند، فش��ار 
کمي روز کاغذ ایجاد م��ي کنند و ممکن اس��ت احتیاج 
 ب��ه زمان��ي دو براب��ر حال��ت معمول داش��ته باش��ند تا 

جمله اي را کامل کنند.
همچنین اگ��ر چندی��ن روز قادر ب��ه درک بوه��اي تند 
نباش��ید، حتما به متخص��ص مراجعه کنی��د. گرچه این 
حال��ت در م��ورد بیم��اري س��ینوزیت نیز وج��ود دارد، 
 اما بعضي از پزش��کان معتقدن��د، کاهش ح��س بویایي 

نشانه اي از بیماري پارکینسون است.
علل متع��ددي زمینه س��از اختالل هاي خواب هس��تند 
که از جمله باید به پارکینس��ون نیز اشاره کرد. از مراحل 
 اول تا پیش��رفته، بیمار دچار مش��کل در به خواب رفتن 
مي شود و تمایل دارد تا در زمان خواب مرتب تکان بخورد. 
افزون بر مضراتي که بي خوابي براي س��المتي دارد، الزم 
است براي پیشگیري از مش��کالت جدي تر نیز با پزشک 

مشورت شود.
تغییر حالت هاي صورت    

یک��ي از مهم ترین نش��انه ه��اي هش��داردهنده ابتال به 

پارکینسون، ایجاد تغییراتي 
در چهره اس��ت که حالتي 
افس��رده، عصبي یا جدي را 
نشان مي دهد، در حالي که 
این فرد چنین احساس��اتي 
را ندارد.  در مراحل ابتدایي 
ممکن اس��ت فرد به خوبي 
نتواند این تغییرات جسمي 
را بشناسد، اما ابراز این نکته 
توسط اطرافیان، او را متوجه 

خواهد کرد.
   تغییر در صدا

اگ��ر ص��دا ناگه��ان خیلي 
 ضعی��ف ش��ود ی��ا کلمات 
به خوبي تلفظ نشود، نشانه 
اي از این اس��ت که یکي از 
عملکردهاي بدن بدرستي 
انجام نمي ش��ود. تغییر در 
ص��دا و لکن��ت در مراحل 

بسیار پیشرفته بیماري رایج است.
  افسردگي

 در بیش��تر م��وارد، پ��س از تش��خیص پارکینس��ون 
نش��انه ه��اي افس��ردگي نیز دی��ده مي ش��ود. ب��ا این 
 ح��ال، ارتب��اط طبیع��ي می��ان ای��ن مش��کل روح��ي 
 و وخام��ت ناش��ي از بیم��اري وج��ود دارد. ب��ا توجه به

 بعضي از فرضیه ها، ابتال به این بیماري تولید سروتونین 
 و دوپامی��ن ) هورم��ون ه��اي خوش��حالي( را کاه��ش 
مي دهد که در نتیجه س��بب ایجاد تغیی��ر در  خلق و خو 

مي شود.
لرزش دست ها    

لرزش در اندام هاي بدن رایج ترین نشانه این بیماري است. 
گرچه لرزش حالتي طبیعي پس از انجام تمرینات ورزشي 
شدید یا در زمان امتحان است، اما نباید بي اهمیت تلقي 
شود و به عنوان یک مش��کل اورژانس سالمتي به پزشک 

مراجعه شود.  
لرزش هاي خفیف انگشتان، دست ها، چانه و لب ها نشانه 
جدي بیماري است. بیش از 7۰ درصد بیماران این حالت 
ها را احس��اس کرده اند که با پیش��رفت بیماري یا دوران 
استرس و اضطراب تشدید مي شود.  البته در بعضي موارد 
این بیماري با نش��انه هاي دیگري نیز همراه اس��ت که از 

جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اختالل در بلع غذا

- س��ردرگمي، تحلیل حافظ��ه و دیگر ب��ي نظمي هاي 
ذهني نس��بتا مهم که معموال پس از پیش��رفت بیماري 

ظاهر مي شود.

۷ زنگ خطر ابتال به بيماري پارکينسون

بیشتر بدانیم

دریچهدریچه



دريچه

ــر  ــام عص ــت ام ــتين روز امام ــا نخس ــه تنه ــع االول، ن ــم ربي نه
عليه السالم است، بلكه آغاز دوره اى حياتى و مهم در تاريخ شيعه نيز 
به شمار مى آيد. در سال روز نهم ربيع االول كه يادمان آغاز امامت 
ولى عصر عليه السالم است، تصميم گرفتيم در چند سطر كوتاه به 
رخ دادهايى كه پس از شهادت امام حسن عسكرى عليه السالم در 

سامرا روى داد، اشاره كنيم.
روز جمعه، هشتم ربيع االول سال 260 هـ.ق، امام حسن عسكرى 
ــر اثر زهرى كه  ــالم پس از اينكه نماز صبح را خواندند، ب عليه الس
ــان خورانده بود، به شهادت رسيد.  ــت روز قبل معتمد به ايش هش
ــزون بر اين كه  ــرايطى روى داد كه امام يازدهم اف اين حادثه در ش
مانند پدران خود زمينه را براى غيبت آماده كرده بود، شب پيش از 
ــم مأموران خليفه، نامه هاى بسيارى به  ــان، دور از چش شهادت ش
شهرهاى شيعه نشين فرستادند. خبر شهادت امام در سراسر شهر 
سامرا پيچيد و مردم به احترام او عزادارى كردند. به گفته مورخان، 

در روز شهادت امام، سامرا به صحراى قيامت تبديل شده بود.
ــن عليه  ــعيد عمرى، به نمايندگى از حجت بن الحس عثمان بن س
ــد و بر اساس گفته  السالم متصدى غسل و كفن و دفن حضرت ش
شيخ صدوق، خود امام زمان عليه السالم با كنار زدن عمويش جعفر 

كه قصد نمازگزاردن داشت، بر بدن پدر بزرگوارش نماز خواند.
ــول اهللا  ــخن رس ــاس س ــى از مدت ها پيش بر اس حكومت عباس
ــالم مبنى بر اين كه  صلى اهللا عليه و آله و امامان معصوم عليهم الس
ــالم است، امام يازدهم  مهدى فرزند امام حسن عسكرى عليه الس
ــان نماند، ولى  ــدى از ايش ــب بود تا فرزن ــت و مراق را زير نظر داش
ــه  ــتن خبر والدت فرزندش اين نقش امام يازدهم با پنهان نگه داش
ــر فرزندى به نام  ــهادت امام كم كم خب را باطل كرده بود. پس از ش
مهدى عليه السالم پخش شد و تالش چند باره خليفه عباسى براى 

يافتن امام مهدى عليه السالم به نتيجه نرسيد.
ــت ولى عصر  ــا آغاز غيب ــب اول امام بود و ب ــعيد، نائ عثمان بن س
ــاند.  ــيعيان مى رس ــه ش ــرت را ب ــات حض ــالم توقيع ــه الس علي
ــار طعم غيبت را  ــتين ب ــيعيان براى نخس از همين زمان بود كه ش
ــاز امامت حضرت مهدى  ــيدند. آغاز غيبت صغرا مصادف با آغ چش
عليه السالم بود تا مردم آرام آرام با مفهوم تلخ و دردناك غيبت آشنا 
ــتباه خود پى مى برند و به وظايف  شده، بتوانند تا آن زمان كه به اش
خود در برابر امامان آگاه مى شوند، همچنان ديندار بمانند. در دوران 
غيبت صغرا چهار نايب خاص، امر وساطت ميان امام عليه السالم و 
شيعيان را به عهده داشته و چنان كه خواهيم ديد، همه آنها معروف و 
سرشناس بوده اند. آنان احكام دين را از وجود اقدس امام زمان عليه 
ــيعيان مى گذاشتند. سؤاالت (كتبى و  السالم گرفته و در اختيار ش
شفاهى) ايشان را به حضور امام زمان عليه السالم برده و سپس پاسخ 
ــانيدند و همچنين، وجوه شرعى شيعيان را با  را به شيعيان مى رس
وكالتى، كه از امام داشتند، مى گرفتند [و به حضرت تحويل مى دادند 
يا با اجازة ايشان مصرف مى كردند] آنان جمعى بودند كه امام حسن 
عسكرى عليه السالم در زمان حيات خود عدالت شان را تأييد فرمود 
ــالم معرفى كرد و بعد از  و همه را به عنوان امين امام زمان عليه الس
خود، ناظر امالك و متصدى كارهاى خويش گردانيد، و آنها را با نام 

و نسب به مردم معرفى نمود.

سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) گروگان گيري وزيران نفت اوپك 
در جريان نشست اين سازمان در وين 

تأسيس «سازمان آزادي بخش فلسطين» 
توسط مبارزان فلسطيني 

توافق شوروي براي ارسال تسليحات 
پيشرفته به عراق در جريان جنگ تحميلي 

ــورهاي  ــرائيل، كش ــگ اكتبر 1973م بين اعراب و اس بعد از وقوع جن
ــد. در نتيجه  ــش قيمت نفت گرفتن ــم به افزاي صادركننده نفت تصمي
ــورهاي مصرف كننده نفت  ــت زيادي در ميان كش ــوك نفتي، وحش ش

ايجاد نمود. 
ــال 1975م، كنفرانس  ــر س ــت، در اواخ ــن وضعي ــد از اي ــدي بع چن
ــال،  ــامبر همين س وزراي نفت اوپك در وين برگزار گرديد. در 21 دس
ــتي كه در رأس آنها، كارلوس، تروريست معروف اهل  يك گروه تروريس
ونزوئال قرار داشت به مقر اين سازمان حمله نموده و ضمن كشتن 3 نفر و 
ــروگان گرفتند. در ميان  ــاير حضار را به گ زخمي كردن 6 نفر ديگر، س
81 گروگان، 11 وزير از كشورهاي عضو اوپك حضور داشتند. مهاجمان 
ــپس به همراه گروگان ها با يك هواپيماي جت مسافربري از اتريش  س
به مقصد الجزاير پرواز كردند و پس از مذاكراتي كه تا روزهاي پاياني سال 
ــت كردند كه در ازاي آزادي گروگان ها،  1975م به طول انجاميد، موافق
پناهندگي سياسي به دست آورند. با پايان اين حادثه كه وقايع تا چندين 
ــعاع خود قرار داده بود، مسائل پشت پرده  روز و اخبار جهان را تحت الش
ــد ميليون دالر باج و  ــا نگرديد. وجود ابهاماتي پيرامون دريافت چن افش
اين كه آيا اين اقدام در راستاي حمايت از فلسطين بود يا اين كه آن گونه 
كه بعضي معتقدند، دسيسه اي بود تا ميان اعضاي اوپك اختالف ايجاد 
ــامبر 1975م را به  ــته شود، حادثه دس كنند و اين غول اقتصادي شكس

سياسي ترين حوادث مربوط به سازمان اقتصادي اوپك تبديل نمود.

ــازمان آزادي بخش فلسطين موسوم به ساف  در 21 دسامبر 1964م س
ــي،  ــادي نهادهاي آموزش ــت گروه چريكي وتعداد زي ــكل از هش متش
اجتماعي، پزشكي، فرهنگي و مالي، با هدف مبارزه با رژيم صهيونيستي 
و آزادي سرزمين هاي اشغالي فلسطين اعالم موجوديت كرد. يك سال 
ــطين به نام فتح با حدود  ــازمان آزادي بخش فلس بعد، شاخه نظامي س

ده هزار عضو، فعاليت خود را آغاز نمود.
 در سال 1974م اين سازمان به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل پذيرفته 
ــمي پيدا كرد. در  ــال 1982م با بيش از صد كشور، رابطه رس شد و تا س
ــطين به دليل حمله  ــازمان آزادي بخش فلس اين سال، چريك هاي س
ــيني از اين كشور  ــتي به لبنان مجبور به عقب نش ارتش رژيم صهيونيس

شدند. 
ــلحانه را  ــيوه مبارزه مس ــازمان، به تدريج، ش از آن زمان به بعد، اين س
كنار گذارد، به طوري كه در سپتامبر 1993م، ياسر عرفات، رييس اين 
سازمان، با امضاي معاهده اُسلو در نروژ، رژيم صهيونيستي را به رسميت 
شناخت. در مقابل، رژيم صهيونيستي نيز متعهد به دادن خودمختاري به 

فلسطيني ها در مناطق اشغالي كرانه باختري و نوار غزه شد.
ــلو نظير ساير تعهدات خود پاي بند   اما رژيم صهيونيستي به معاهده اس
نمانْد و تاكنون به مفاد آن عمل نكرده است. در اين حال، دادن امتيازهاي 
متعددي به اين رژيم توسط رهبري سازمان، همواره با اعتراض بسياري 

از مردم و سازمان هاي مبارز فلسطيني روبه رو بوده است.

ــابق در جريان  ــوروي س ــراق و ش ــه ع ــبات همه جانب ــترش مناس گس
جنگ تحميلي، اين امكان را فراهم ساخت تا روس ها اهداف جديد سياست 
خارجي خود را در منطقه و در برابر ايران پي گيري كرده و در مقابل، عراقي ها 
نيز با برخورداري از حمايت سياسي - نظامي شوروي، تجهيزات نظامي و 
كمك هاي مستشاري دريافت كنند. بر اين اساس بود كه روس ها عالوه بر 
ــاختاري ارتش آن كشور  ارسال سالح به عراق، با ارزيابي از ضعف هاي س
ــلح عراق و طرح ريزي  ــعه نيروهاي مس در وضعيت دفاع و حمله، در توس
ــتند. كمك هاي  ــتراتژي تهاجمي عراق نيز نقش فعال و محوري داش اس
شوروي سابق به عراق در اين مرحله در مقايسه با كمك ساير كشورها بسيار 
ــته تر و نمايان تر بود و تا اندازه اي، تاثيرات سرنوشت سازي بر روند  برجس
ــت. اين كمك ها تا اندازه اي بود كه شوروي در حدود  تحوالت جنگ داش

شصت درصد از تجهيزات نظامي عراق را تامين مي كرد.

ــرم » پس از  ــت  ب ــه « دش ــتان كازرون و در منطق ــرى شهرس در 35 كيلومت
ــرزن » با  ــل  پي ــوى« كت ــام و حركت به س ــن ن ــا همي ــتايى ب ــه روس ورود ب
ــه نام  ــرايى زيبا ب ــاى كاروانس ــه بقاي ــر ب ــدودا 5 كيلومت ــافتى ح ــى مس ط
ــراى « شاه  عباسى » نيز  ــيم كه در بين مردم به كاروانس « ميان  كتل » مى  رس

معروف است . 
ــرف به  ــت و بر روى تپه  اى مش اين بنا از بقاياى آثار دوره  ى قاجارى متاخر اس
دشت سرسبز و زيباى برم ، قرار گرفته است . كاروانسراى ميان  كتل در مسير 
ــاه افشار به علت رونق  جاده قديم كازرون  ـ  شيراز قرار دارد كه از زمان نادر ش
ــتفاده قرار مى  گرفته  ــهر به عنوان يك بندر نظامى ، بسيار مورد اس بندر بوش

است. 
ــتطيل و يا ذوزنقه با ابعادى متفاوت است كه در  ــكل مس بنا داراى پالنى به ش
ــر مربع زير بناى  ــعت دارد و از اين مقدار2500 مت حدود 3500 متر مربع وس
ــزى آن  ــاط مرك ــراف حي ــه در اط ــت ك ــى اس ــش  هاي ــا و بخ ــاق  ه اط

قرار دارند . 
اين بنا به مانند بسيارى از كاروانسرا هاى كوهستانى ديگر به دليل ايجاد امنيت 
باال تنها داراى يك در ورودى مى  باشد كه در ضلع جنوبى آن قرارگرفته است. 
ــاور درب ورودى ، برجك نگهبانى  ــمت جنوب  غربى و در مج همچنين در قس

وجود دارد كه مشرف به دشت بوده است .
ــده  ــاخته ش ــورت چهار ايوانى با حياط مركزى س ــاظ معمارى به ص بنا از لح
ــرقى و غربى دو حجره ى بزرگ و همچنين 2 حجره  ى  است.در مركز اضالع ش

ــمت  ها قرار دارد ( داراى 2 حجره  ى كوچك  ــوى اين قس كوچك در هر دو س
و 2 حجره  ى بزرگ ) .

در اضالع شمالى و جنوبى نيز چهار حجره ى كوچك وجود دارد . 
ــراردارد كه از طريق  ــام نيز در بخش جنوب  غربى آن ق اصطبل نگهدارى احش
ــيع به محل درب ورودى مكان متصل مى  شود . آب  انبار اين بنا نيز  داالنى وس
ــمت نيز با حوضچه  اى تمام سنگى  در ضلع شمالى آن قرار داردكه در اين قس

برخورد مى  كنيم .
ــرقى نيز مكانى قرار دارد كه ديواره  هاى آن تماما از سنگ  در قسمت جنوب  ش

مالون است و متاسفانه بخش  هاى زيادى از آن فرو ريخته است. 
از آنجا كه اين بخش داراى تزئينات و مصالح خاص خود بوده و همچنين ديدى 
ــته به احتمال زياد به عنوان بهار  بسيار زيبا نسبت به منطقه  ى دشت  برم داش

خواب مورد استفاده قرار مى  گرفته است .
ــرا مى  توان به استفاده از سنگ مارن  از نكات قابل توجه ديگر در اين كاروانس
ــيارى همچون  ــوارد تزيينى بس ــى و م ــى و داخل ــاى بيرون ــون ) در نم ( مال
طاقچه  هاى گچبرى شده ى متعدد ، ناودان  هاى سنگى ، سنگبرى  هاى تزيينى ، 

طاقچه هاى سنگى و ... اشاره نمود . 
ــكل نوع خاصى از « ترنج  ايرانى »  ــنگبرى زيبايى به ش در باالى در ورودى ، س

نيز جلوه  گر است .
كاروانسراى ميان  كتل پانزدهمين اثر شهرستان كازرون بود كه در سال 1379 

و با شماره  ى 3668 در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيد .
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در چنين روزى

ــع ديگر، در  ــيارى از جوام ــت كه مردمان ايرانى و بس دير زمانى اس
ــن مى گيرند كه در ميان اقوام  ــتان مراسمى  را جش آغاز فصل زمس
گوناگون، نام ها و انگيزه هاى متفاوتى دارد. در ايران و سرزمين هاى 
ــب چله» يا  ــا نام «ش ــتان ب ــب آغاز زمس هم فرهنگ مجاور، از ش
ــب يلدا» نام مى برند كه همزمان با شب انقالب زمستانى است.  «ش
به علت دقت گاه شمارى ايرانى و انطباق كامل آن با تقويم طبيعى، 
همواره و در همه سال ها، انقالب زمستانى برابر با شامگاه سى ام آذر 

و بامداد يكم دى  است.
ــتباه بر اين گمانند كه مراسم شب چله  هر چند امروزه برخى به اش
براى رفع نحوست بلندترين شب سال برگزار مى شود؛ اما مى دانيم 
كه در باورهاى كهن ايرانى هيچ روز و شبى، نحس و بد يوم شناخته 
نمى شده است. جشن شب چله، همچون بسيارى از آيين هاى ايرانى، 

ريشه در رويدادى كيهانى دارد.
ــاالنه خود، در آخر پاييز به پايين ترين نقطه  خورشيد در حركت س
افق جنوب شرقى مى رسد كه موجب كوتاه شدن طول روز و افزايش 
ــود. اما از آغاز زمستان يا انقالب زمستانى،  زمان تاريكى شب مى ش
ــرقى باز مى گردد كه نتيجه  ــمال ش ــيد دگربار به سوى ش خورش
ــارت ديگر،  ــت. به عب ــب اس ــنايى روز و كاهش ش آن افزايش روش
در شش ماهه آغاز تابستان تا آغاز زمستان، در هر شبانه روز خورشيد 
اندكى پايين تر از محل پيشين خود در افق طلوع مى كند تا در نهايت 
در آغاز زمستان به پايين ترين حد جنوبى خود با فاصله 23/5 درجه 

از شرق يا نقطه اعتدالين برسد.
 از اين روز به بعد، مسير جابه جايى هاى طلوع خورشيد معكوس شده و 
دوباره به سوى باال و نقطه انقالب تابستانى باز مى  گردد. آغاز بازگشتن 
ــرقى و افزايش طول روز، در انديشه و  ــوى شمال ش خورشيد به س
باورهاى مردم باستان به عنوان زمان زايش يا تولد ديگرباره خورشيد 

دانسته مى شد به طورى كه آن را گرامى  و فرخنده مى داشتند.  
در گذشته، آيين هايى در اين هنگام برگزار مى شده است كه يكى از 
آنها جشنى شبانه و بيدارى تا بامداد و تماشاى طلوع خورشيد تازه 
متولد شده، بوده است. جشنى كه از الزمه هاى آن، حضور كهنساالن 
و بزرگان خانواده، به نماد كهنسالى خورشيد در پايان پاييز بوده است، 
و همچنين خوراكى هاى فراوان براى بيدارى درازمدت كه همچون 

انار و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ خورشيد باشند.
بسيارى از اديان نيز به شب چله مفهومى  دينى دادند. در آيين ميتـرا 
(و بعدها با نام كيش مهر)، نخستين روز زمستان به نام «خوره روز» 
(خورشيد روز)، روز تولد مهر و نخستين روز سال نو به شمار مى آمده 
است و امروزه كاركرد خود را در تقويم ميالدى كه ادامه گاهشمارى 
ــال پس از مبدأ ميالدى به وجود  ميترايى است و حدود چهارصد س
آمده؛ ادامه مى دهد. فرقه هاى گوناگون عيسوى، با تفاوت هايى، زادروز 
ــيح را در يكى از روزهاى نزديك به انقالب زمستانى مى دانند و  مس
همچنين جشن سال نو و كريسمس را همچون تقويم كهن سيستانى 

در همين هنگام برگزار مى كنند.
ــتانى از آغاز  ــمارى تقويم كهن سيس به روايت بيرونى، مبدأ سالش
زمستان بوده و جالب اينكه نام نخستين ماه سال آنان نيز «كريست» 
بوده است. منسوب داشتن ميالد به ميالد مسيح، به قرون متأخرتر 
باز مى گردد و پيش از آن، آن گونه كه ابوريحان بيرونى در آثارالباقيه 
نقل كرده است، منظور از ميالد، ميالد مهر يا خورشيد است. نامگذارى 
نخستين ماه زمستان و سال نو با نام «دى» به معناى دادارـ  خداوند 

از همان باورهاى ميترايى سرچشمه مى گيرد.
ــتان در نزد خرمدينانى كه پيرو مزدك، قهرمان  نخستين روز زمس
بزرگ ملى ايران بوده اند، سخت گرامى  و بزرگ دانسته مى شد و از آن 
با نام «خرم روز» ياد مى كرده و آيين هايى ويژه داشته اند. اين مراسم و 
نيز سالشمارى آغاز زمستانى هنوز در ميان برخى اقوام ديده مى شود 
ــان (در شمال افغانستان و  كه نمونه آن تقويم محلى پامير و بدخش
ــت. همچنين در تقويم كهن ارمنيان نيز از  جنوب تاجيكستان) اس
نخستين ماه سال نو با نام «ناواسارد» ياد شده است كه با واژه اوستايى 

«نوسرذه» به معناى «سال نو» در پيوند است.
هر چند برگزارى مراسم شب چله و ميالد خورشيد در سنت دينى 
ــبختانه اخيرا آنان نيز  ــت؛ اما خوش ــده اس زرتشتيان پذيرفته نش
مى كوشند تا اين مراسم را همچون ديگر ايرانيان برگزار كنند. البته 
در شبه تقويم نوظهورى كه برخى زرتشتيان از آن استفاده مى كنند 
و داراى سابقه تاريخى در ايران نيست، زمان شب چله با 24 آذرماه 
مصادف مى شود كه نه با تقويم طبيعى انطباق دارد و نه با گاهشمارى 
ــب چله با نام  ــان بيرونى كه از ش ــه با گفتار ابوريح دقيق ايرانى و ن
ــه با نوروز،  ــب چل «عيد نود روز» ياد مى كند. از آن رو كه فاصله ش

نود روز است.
ــينيان ما به نظاره  ــيد را آنگونه كه پيش امروزه مى توان تولد خورش

ــا كرد. در دوران باستان بناهايى براى سنجش  مى نشسته اند، تماش
رسيدن خورشيد به مواضع ساالنه و استخراج تقويم ساخته مى شده 
ــان است. پژوهش ها  كه يكى از مهم ترين آنها چارتاقى نياسر كاش
نشان مى دهد كه اين بنا به گونه اى طراحى و ساخته شده است كه 
مى توان زمان رسيدن خورشيد به برخى از مواضع ساالنه و نيز نقطه 
انقالب زمستانى و آغاز سال نو ميترايى را با دقت تماشا و تشخيص 
داد. چارتاقى نياسر بنايى است كه تولد خورشيد به گونه اى ملموس 
و قابل تماشا در آن ديده مى شود. اين ويژگى را چارتاقى «بازه هور» 
در راه نيشابور به تربت حيدريه و در نزديكى روستاى رباط سفيد، نيز 
داراست كه البته فعال ديوارى نوساخته و الحاقى مانع از ديدار پرتوهاى 
ــم ديدار طلوع و تولد خورشيد در  خورشيد مى شود. هر ساله مراس
چارتاقى نياسر ه با حضور دوستداران باستان ستاره شناسى ايرانى و 

ديگر عالقه مندان، در شهر نياسر كاشان برگزار مى  شود.
حافظ در شب يلدا

معموال در شب يلدا رسم بر اين است كه صاحب خانه، ديوان حافظ 
را به بزرگ تر فاميل مى دهد. سپس هر يك از ميهمانان نيت كرده و 
بزرِگ مجلس، اين جمله را مى گويد و تفعلى به گنجينه حافظ مى زند: 
«اى حافِظ شيرازى، تو محرم هر رازى، بر ما نظر اندازى، قسم به قرآن 
ــبيه به اين. اين رسم  مجيدى كه در سينه دارى...» يا هر چيزى ش

ــت كه امروزه با فن آورى روز نيز  يكى از رسوم پرطرفدار شب يلداس
به روز شده. به طورى كه در بعضى خانواده ها به جاى كتاب حافظ، از 
فال نامه، نرم افزار تفعل مجازى در رايانه، پايگاه هاى اينترنتى ويژه فال، 
ــامانه پيام كوتاه يا پيامك و... براى  نرم افزارهاى ويژه تلفن همراه، س
انجام اين رسم استفاده مى كنند كه سرگرمى  خوبى براى خانواده ها 

در اين شب بلند سال است. 
پبشينه جشن يلدا

يلدا و جشن هايى كه در اين شب برگزار مى شود، يك سنت باستانى 
است و پيروان ميتراييسم آن را از هزاران سال پيش در ايران برگزار 
مى كرده اند. در اين باور يلدا روز تولد خورشيد و بعدها تولد ميترا يا 
مهر است. اين جشن در ماه پارسى «دى» قرار دارد كه نام آفريننده 
در زمان پيش از زرتشتيان بوده است كه بعدها او به نام آفريننده نور 
ــانه هايى از آفريدگار  معروف شد. نور، روز و روشنايى خورشيد،  نش
بود، در حالى كه شب، تاريكى و سرما نشانه هايى از اهريمن. مشاهده 
تغييرات مداوم شب و روز مردم را به اين باور رسانده بود كه شب و روز 
يا روشنايى و تاريكى در يك جنگ هميشگى به سر مى برند. روزهاى 
بلندتر روزهاى پيروزى روشنايى بود، در حالى كه روزهاى كوتاه تر 

نشانه اى از غلبه تاريكى.
يلدا برگرفته از واژه اى سريانى است و مفهوم آن « ميالد» است (زيرا 

ــب به دنيا آمد). ايرانيان باستان  برخى معتقدند كه مسيح در اين ش
ــتند و به همين  ــب تولد الهه مهر «ميترا» مى  پنداش اين شب را ش
ــن مى گرفتند و گرد آتش جمع مى شدند و  ــب را جش علت اين ش
ــتردند و  ــد. آن گاه خوانى الوان مى گس ــادمانه پايكوبى مى كردن ش
« ميزد» نثار مى كردند. «ميزد» نذرى يا وليمه اى بود غير نوشيدنى، 
ــيرينى و حلوا، و در آيين هاى ايران باستان  مانند گوشت و نان و ش
براى هر مراسم جشن و سرور آيينى، خوانى مى گستردند كه بر آن 
ــدان، عطردان، بخوردان،  افزون بر آالت و ادوات نيايش، مانند آتش
برسم و غيره، برآورده ها و فرآورده هاى خوردنى فصل و خوراك هاى 
گوناگون، همچون خوراك مقدس و آيينى ويژه اى كه آن را « ميزد» 

مى ناميدند، بر سفره جشن مى نهادند.
ــب يلدا، قارون  ــردم رايج بود كه در ش  باورى بر اين مبنا نيز بين م
(ثروتمند افسانه اى)، در جامه كهنه هيزم شكنان به در خانه ها مى آيد 
و به مردم هيزم مى دهد، و اين هيزم ها در صبح روز بعد از شب يلدا، به 
شمش زر تبديل مى شود، بنابراين، باورمندان به اين باور، شب يلدا را 
تا صبح به انتظار از راه رسيدن هيزم شكن زربخش و هديه هيزمين 
خود بيدار مى ماندند و مراسم جشن و سرور و شادمانى بر پا مى كردند.

جشن يلدا در ايران امروز
ــن يلدا در ايران امروز نيز با گرد هم آمدن و شب نشينى اعضاى  جش
ــب يلدا يا  ــود. آيين ش خانواده و اقوام در كنار يكديگر برگزار مى ش
شب چله، خوردن آجيل مخصوص، هندوانه، انار و شيرينى و ميوه هاى 
گوناگون است كه همه جنبه نمادى دارند و نشانه بركت، تندرستى، 
ــب هم مثل جشن تيرگان،  ــتند. در اين ش فراوانى و شادكامى  هس
فال گرفتن از كتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و شكستن 

گردو از روى پوكى و يا پرى آن، آينده گويى مى كنند.
يلداى ايرانى، شبى كه خورشيد از نو زاده مى شود. يلدا در افسانه ها 
ــال در  ــت كه هر س ــق اس ــطوره هاى ايرانى حديث ميالد عش و اس
ــت و اين هر دو سر بر  «خرم روز» مكرر مى شود.  ماه دلداده مهر اس
كار خود دارند كه زمان كار ماه شب است و مهر روزها بر مى آيد. ماه 
بر آن است كه سحرگاه، راه بر مهر ببندد و با او در آميزد، اما هميشه در 

خواب مى ماند و روز فرا مى رسد كه ماه را در آن راهى نيست. 
ــر مى كند،  ــتاره اى را اجي ــد و س ــرانجام ماه تدبيرى مى انديش س
ــه كنار ماه قرار دارد و  ــتاره اى كه اگر به آسمان نگاه كنى هميش س
ــتاره، ماه را بيدار مى كند و خبر نزديك شدن  عاقبت نيمه شبى س
خورشيد را به او مى دهد. ماه به استقبال مهر مى رود و راز دل مى گويد 
و دلبرى مى كند و مهر را از رفتن باز مى دارد. در چنين زمانى است كه 
خورشيد و ماه كار خود را فراموش مى كنند و عاشقى پيشه مى كنند و 
مهر دير بر مى آيد و اين شب، «يلدا» نام مى گيرد. از آن زمان هر سال 
مهر و ماه تنها يك شب به ديدار يكديگر مى رسند و هر سال را فقط 

يك شب بلند و سياه و طوالنى است كه همانا شب يلداست.
در زمان ابوريحان بيرونى به دى ماه، «خور ماه» (خورشيد ماه) نيز 
ــت و ماهى بود كه  ــتين روز آن خرم روز نام داش مى گفتند كه نخس

آيين هاى بسيارى در آن برگزار مى شد.
ــب سال  ــتين روز دى ماه، بلندترين ش  از آن جا كه خرم روز، نخس
ــيد معنايى ژرف مى يابد. از پس  را پشت سر دارد پيوند آن با خورش
ــيد از نو زاده  ــال كه يلدا ناميده مى شود خورش ــب س بلندترين ش
مى شود و طبيعت دوباره آهنگ زندگى ساز مى كند و خرمى  جهان 

را فرا مى گيرد.

كاروانسراى ميان كتل

تـاريخچه و فلسفـه شب يلـدا



خبر خبر 

مدیرعام��ل ش��رکت آبف��ا اس��تان اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه 
ض��رب االج��ل 3 ماه��ه اس��تاندار ب��ه تمام��ی دس��تگاه ها در 
جلس��ه بررس��ی می��زان تحق��ق ط��رح جام��ع مص��رف بهینه 
 آب گف��ت : از اواخ��ر دی م��اه س��ال گذش��ته ک��ه اج��رای 
طرح جامع مصرف بهینه آب در دس��تور کار قرار گرفت آبفا استان 
اصفهان از تاریخ 12/12 سال گذشته نظارت بر چگونگی اجرای این 

طرح اعمال نموده است .
مهندس هاش��م امینی اع��ام کرد : ناظرین ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفهان پیمایش و بررس��ی ادارات و دس��تگاه ها را از لحاظ نصب 
مخازن اس��تراتژیک و نصب تجهیزات کاهنده از س��ال گذش��ته 
تاکنون ب��ه طور ج��دی دنب��ال کردند به ط��وری ک��ه از ابتدای 
س��ال ج��اری تاکن��ون پیمای��ش 290 اداره در ش��هر اصفه��ان 
 به لح��اظ نصب مخ��ازن و تجهی��زات کاهنده مورد بررس��ی قرار 

گرفت .
وی اعام کرد : به دنبال نظارت بر چگونگی اجرای این طرح از 290 
اداره در اصفهان تنها 150 اداره اقدام به نصب لوازم کاهنده نمودند 
این درحالی اس��ت که نصب مخازن اس��تراتژیک آنچنان از سوی 

ادارات و دستگاه ها مورد استقبال قرار نگرفت . 
در این زمینه می توان گفت هتل ها و بیمارستان ها همکاری بسیار 

مطلوبی داشته اند .
مدیرعام��ل و هیأت مدیره ش��رکت آبفا اس��تان اصفه��ان گفت : 
تمام��ی ادارات ، ارگان ها ، دانش��گاه ها ، بیمارس��تان ها، مدارس 
بزرگ ، پادگان ها و س��ایر نهاده��ای عمومی طبق نظر اس��تاندار 
مکلف هستند نهایت تا 3 ماه آینده نس��بت به نصب منابع ذخیره 
 اس��تراتژیک آب و همچنین تجهیزات کاهنده مص��رف آب اقدام 

نمایند .
مهن��دس امین��ی ب��ه تدوی��ن س��ند جام��ع مدیری��ت تأمین ، 
 توزی��ع و مص��رف آب ش��رب اس��تان اصفه��ان اش��اره ک��رد و 
اظهار داش��ت : این س��ند در راس��تای مدیریت عرضه و تقاضا در 
دس��تور کار قرار گرفته اس��ت چرا که س��االنه با افزایش 4 درصد 
 انشعاب آب اعمال سیاست های کنترل و مدیریت مصرف ضروری 

است .
وی پیرام��ون وضعیت منابع آب ش��رب تصریح کرد : در ش��رایط 
پیک مصرف اس��ت که آبفا اس��تان اصفهان برای تأمین آب شرب 
مشترکین با کاهش 2 مترمکعبی آب در ثانیه مواجه می باشد ولی 
در زمان غیر پیک مصرف مشکلی جهت تأمین آب شرب مشترکین 
وجود ندارد ب��ا این همه اگر دس��تگاه ه��ا و ادارات نصب مخازن و 
نصب تجهیزات کاهنده را در دستور کار قرار دهند می توان از این 
 ظرفیت جهت کمبود آب ش��رب در زمان پیک مصرف بهره گیری 

نمود .

سرپرست بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان اصفهان از اجرای 
طرح سپاس از خانواده ش��هدا و ایثارگران در راستای بیانات رهبر 
معظم انقاب خبر داد و گفت: هر س��ال 40 هزار ماقات و دیدار با 

خانواده های شهید و ایثارگر استان اصفهان انجام می شود.
س��ردار عبداهلل کریمی در دیدار با نماینده ول��ی فقیه و امام جمعه 
کاش��ان با بیان اینکه اولویت این نهاد رس��یدگی به امور جانبازان 
و خانواده معزز شهداس��ت، گفت: مس��ووالن بدون داشتن برنامه 
 جامع و اصولی قادر به حل مش��کل خانواده معزز ش��هدا نخواهند 

شد.
وی افزود: ماقات و سرکشی مسووالن بنیاد شهید و امور ایثارگران 
تنها یک دیدار ساده نیس��ت، بلکه هدف، رسیدگی و برطرف کردن 

مشکات خانواده های ایثارگر و شهداست.
 مش��اور عالی ریاس��ت و سرپرس��ت بنیاد ش��هید و امور ایثارگران

 اس��تان اصفهان گفت: در ای��ن دیدارها پس از بررس��ی های الزم، 
مشکات خانواده ها استخراج می شود و با برنامه ریزی و راهکارهای 

عملی نسبت به برطرف کردن آن اقدام می کنیم.
وی همچنین از اجرای طرح سپاس در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
 خبر داد و خاطرنش��ان ک��رد: این ط��رح در راس��تای بیانات رهبر 

معظم انقاب اجرا می شود.
کریمی با اشاره به رشادت ها، جانفش��انی ها و ایثارگری های شهدا 
 و رزمندگان اس��ام گفت: امنیت و آس��ایش مردم ای��ران مرهون 
خون ش��هدا و فداکاری های رزمندگان اسام در دوران هشت سال 

دفاع مقدس است.
سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان از برنامه های 
دیدار با خانواده شهدای شهرستان های استان اصفهان برای بررسی 
 و رسیدگی به مشکات خانواده شهدا و ایثارگران خبر داد و گفت:  
هر س��ال 40 هزار ماقات و دیدار با خانواده های ش��هید و ایثارگر 

استان اصفهان انجام می شود.
نماینده ولی فقی��ه و امام جمعه کاش��ان نیز در ای��ن دیدار گفت: 
آزادگان و ایثارگران نباید دغدغه خدمات درمانی، مسکن و اشتغال 

فرزندان خود را داشته باشند.
آی��ت اهلل نمازی با اش��اره به فرمایش��ات امام راح��ل )ره( مبنی بر 
اینک��ه »نگذارید جانب��ازان و ایثارگران در پی��چ و خم های زندگی 
س��رگردان ش��وند«، گف��ت: آزادگان و ایثارگ��ران نبای��د دغدغه 
خدمات درمانی، مس��کن و اش��تغال فرزندان خود را داشته باشند 
 و از همه لح��اظ دغدغه های آنها باید با حمایت مس��ووالن برطرف 

شود.
استان اصفهان حدود 24 هزار ش��هید، 49 هزار جانباز و سه هزار و 
500 آزاده دارد، این استان بیش از 10 درصد جمعیت ایثارگر کشور 

را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان :

الزام دستگاه های اجرایی استان 
به نصب مخازن استراتژیک آب

 سرپرست بنیاد شهید اصفهان:

ساالنه از ۴۰ هزار خانواده شهید و 
ایثارگر اصفهان دیدار می شود

فضای سیاس��ی اصفهان  که چندان ب��ه ظاهر گرم 
نبود، آهسته آهس��ته یخ هایش آب می شود ورنگ 
انتخاباتیش پررنگ و رقاب��ت و بازی های انتخاباتی 
خودش��ان را نش��ان می دهند.  به خصوص پس از 
 آغاز ثبت نام ها انتخابات شکل علنی  تر و جدی تری 

به خود گرفت.
ده روز گذشته در اصفهان  فضای پر تاطمی بود؛ با 
آنکه فضای ظاهری شهر از لحاظ انتخاباتی به نظر 
سرد می رسد اما در زیر پوست شهر فعل و انفعاالت 
سیاسی به ش��دت در جریان بود حضور سیاسیون 
در دانشگاه به عنوان موتور محرک جامعه در زمان 
انتخابات، فض��ای دانش��گاه ها را انتخاباتی تر کرده 
است. در کنار آن برگزاری نشست ها در سطح شهر 
از سوی تشکل ها و احزاب سیاس��ی به پس زمینه 
انتخاباتی نیز از دیگر رویدادها بود اما شاید بیشترین 
بازخورد خبری و تحرک، زمانی ش��کل گرفت که 
هیات اجرایی اصفهان معرفی شد و این معرفی در 

فضای مجازی بازخوردهای فراوانی داشت. 
رییس س��تاد انتخابات گفت: افراد معرفی شده در 
قالب هیات های اجرایی هیچ کدام به تند بودن در 
امور سیاسی شهرت نداشته اند و اگرچه روند بررسی 
افراد در لیست های معرفی ش��ده در شهرستان ها 
خوب ب��ود، اما برای مرکز اس��تان ب��ه دلیل وجود 
 برخی ارتباطات مطابق با توقعات عمل نشده است؛ 
در هر حال از مجموع 30 نفر معرفی ش��ده 21 نفر 
تأیید صاحیت شدند که به دلیل وجود اصل قبول 
دو سوم افراد، لیست هیأت اجرایی اکنون کامل شده 
و قرار است هش��ت نفر در قالب اعضای اصلی و پنج 

نفر علی البدل وظیفه اجرایی در شورای شهرستان 
را برعهده بگیرند. 

در ادامه با ثبت نام ها روند رس��می انتخابات شروع 
شد هرچند که خبرنگاران اصفهان نتوانستند مانند 
خبرنگاران تهران در فرمانداری مس��تقر شوند اما 
بر اساس آمار وزارت کش��ور در روز اول و دوم برای 
اصفهان 6 نفر ثبت نام کردند که اصفهان را از لحاظ 
ثبت نام در رده سوم پس از تهران و خراسان رضوی 
قرار داد. س��ید محمد علی فقیهی، محمد عمومی، 
محمد گوهری رفعت  وحبیب  اهلل احمدی افرادی 
هس��تند که برای اصفهان در س��تاد وزارت کشور 
ثبت نام کرده اند. ثبت نام نامزدان مجلس ش��ورای 
اسامی نیز راهی فرمانداری ها می شوند تا برای این 

انتخابات ثبت نام کنند .
هش�دار اس�تاندار به برگ�زار کنندگان 

تجمعات غیر قانونی 
یکی از دغدغه ها در اصفهان شکل گیری تجمعات 
غیر قانونی و سیاسی است که  استاندار اصفهان در 
هفتمین جلسه سران احزاب و تشکل های سیاسي 
استان با بیان اینکه طي دو سال گذشته هیچ گونه 
کنسرت و حتي جلسات سیاسي در استان به دلیل 
بلوغ باالي مردم و جریانات سیاسي استان لغو نشده 
اس��ت، گفت: تجمعات غیرقانوني ک��ه به ندرت در 
برخي از مناسبت ها دیده می ش��ود توسط جمعي 
50-60 نفره صورت مي گیرد؛ هیچ جریان سیاسي 
آنها را حمایت نمی کند و تمامي این افراد شناسایي 
ش��ده اند که در صورت مش��اهده تخلف به مراجع 

ذیربط معرفي خواهند شد.

رس��ول زرگرپور با اش��اره ب��ه برگ��زاري پنجمین 
دوره انتخابات مجلس خب��رگان رهبري و دهمین 
دوره انتخاب��ات مجلس ش��وراي اس��امي خطاب 
به آنه��ا اظهارکرد: بای��د افراد ت��راز اول و قانونمند 
را براي کاندیدات��وري در انتخابات تش��ویق کنید 
تا نمایندگاني تراز اول و در ش��ان اس��تان اصفهان 

داشته باشیم.
وی با بی��ان اینکه هیات ه��ای اجرای��ي انتخابات 
باید کاما معتدل، قابل وثوق ب��وده و از میان همه 
جناح های سیاسی انتخاب شوند، افزود: پایه  هیات 
نظارت تعامل اس��ت  بر همین مبن��ا به هیات های 
اجرایي تاکید شده که استعامات خود را به صورت 
چارچوب مدار انجام دهند و در انجام وظایف قانوني 

خود بکوشند.
هیات های نظارت و مسووالن

استاندار اصفهان در جلسه با فرمانداران و معاونانش 
که پیرامون انتخاب��ات پیش رو بود ب��ا بیان اینکه 
اصفهان نیازمن��د نمایندگاني در تراز ملي اس��ت، 
اظهار کرد: شعار اصلی مردم در 24 خرداد سال 92 
اعتدال به معنای دوري از افراط و تفریط و حرکت 
در خط اسام و ملت بود ما نیز به عنوان کارگزاران 
این دولت نه تنها باید اعتدال را سرلوحه فعالیت ها 
واقدامات خود قرار دهیم بلکه باید مبلغ، مبش��ر و 
مجري سیاست هاي دولت تدبیر و امید باشیم و این 

میثاق ما با دولت و ملت است.
رس��ول زرگرپور با تاکید ب��ر اینکه اف��راد برگزیده 
شده برای هیأت هاي اجرایي باید معتدل، متدین، 
والیتمدار،  خوش��نام، متعهد، مورد وثوق و آگاه به 
مصالح کشور باش��ند، افزود: این افرد باید قانون را 
به ش��کل کامل اجرا کنند و انص��اف را مبناي کار 
 خود قرار دهند این در حالی اس��ت ک��ه امیدواریم 
هیأت ه��اي نظارت ه��م قانون، عدال��ت، انصاف و 
مصلحت کش��ور مبن��ا و ماک خود را در بررس��ي 

صاحیت های کاندیداها قرار دهند.
 اس��داهلل بادامچی��ان گفت: کش��ور را تنه��ا قانون 
اداره نمی کن��د، در کن��ار انتخاب��ات، مصلح��ت و 
 ضرورت هم مؤثر اس��ت، اما تش��خیص مصلحت و

 ض��رورت نظام و مس��ائل کان جامعه ب��ا ولی امر 
است، البته تأمین مصلحت با مصلحت اندیشی فرق 
می کند، مصلحت اندیش به کش��ور و نظام آسیب 
می زند و ب��ا کوچک ترین تهدید در مقابل دش��من 

تسلیم می شود.
وی خاطر نشان کرد: حمایت از کاندیدای مورد نظر 
با توهین به دولت و دعوای سیاسی ممکن نیست، 
همه افراد و جناح ها باید بیاموزند در فضایی مؤدبانه 
و بر اساس قانون اصول منطقی سیاسی را رعایت و 

از افراد مورد نظر خود حمایت کنند

این روزها در کوچه پس کوچه های ش��هر و در روزهایی که 
س��وِز س��رما همه جا را فراگرفته، به دیواری می رسی که 
گرمابخش دل ها شده است. دیواری که مردم آن را به دیوار 

مهربانی می شناسند و برپایه مهر و همدلی بنا شده است.
اینکه قصه دیوار مهربانی از کجا شروع شد، شاید آن قدرها 
مهم نباشد. مهم ش��روع یک حرکت خیر و همه گیر شدن 

آن در شهرهای مختلف است.
همین که مردم در پس این همه دغدغه های روزمره شان، 
هنوز هم در گوشه و کنار ذهن شان، به یاد نیازمندان شهر 
هس��تند و با کوچک ترین حرکتی، آستین همت باال زده، 
به میدان آمده و سعی بر مش��ارکت و رونق کار خیر دارند، 

ارزشی دوچندان دارد.
همین که یادشان نرفته، اگر امروز لباس گرمی به تن دارند، 
هستند کسانی که در آرزوی تن پوشی ساده، فارغ از اینکه 
در این سرمای زمس��تان تنی را هم گرم کند، روز خود را 
ش��ب می کنند و حاال چندتایی از این دیوارهای مهربانی 
در اصفهان هم بنا ش��ده اس��ت تا نصف جه��ان نیز از این 
س��فره مهر و عطوفت بی نصیب نمان��د و از قافله مهربانی 

عقب نماند.
»نیاز داری ببر؛ نیاز نداری بزار«

آنچه از دور نگاه هر رهگذری را به خود جلب می کند و حس 
کنجکاوی اش را برمی انگیزد تا جلوتر رفته و بیند دقیقاچه 
خبر اس��ت، دیدن عبارت »نیاز داری ببر؛ نیاز نداری بزار« 
است! از لباس گرم گرفته تا لباس معمولی، کیف و کفش 

و کاه و شال گردن و ... بر روی این 
دیوار ج��ای گرفته اس��ت. عده ای 
لباس به دس��ت می آیند و عده ای 

لباس به دست می روند!
می توان قسمت کرد به جای اینکه 

جنگید!
»نمی دانم شاید مش��کل ما آدم ها 
اینکه فقط به فکر زندگی خودمان 
هس��تیم. به فک��ر این که امش��ب 
چه لباسی بپوش��یم. به فکر اینکه 
فردا کجا برویم. ش��ام کجا باشیم 
و ...! ش��اید خیلی ها را بی رحمانه 
فراموش کردیم و فقط داریم سعی 
می کنیم آدم های خوبی باشیم  یا 
اینکه نشان بدویم آدم های خوبی 
هس��تیم؛ اما آیا واقع��اً این طوری 
اس��ت؟« اینها را زهرا دختری 23 
س��اله می گوید که کنار این دیوار 
ایستاده و نظاره گر معامله مهربانی 
اس��ت. یک��ی م��ی آورد و دیگری 
می برد! یکی که نیازی ندارد و یکی 

که نیازمند است!
وی ادامه می دهد: »دنیای ما آدم ها 
آن قدر سرد و بی روح شده که باید 

خودمان دست به کار شویم و گرمش 
کنیم. زندگ��ی کوتاه تر از آن اس��ت 
که فکرش را می کنی��م. باید تا جای 

ممکن مهربانی کرد«.
خدا کند به دست کس��انی برسد که 

نیازمندند...
آن طرف تر هم مادری در حال آویزان 
کردن یک س��ری لباس به این دیوار 
اس��ت! او می گوید: »دی��وار مهربانی 
یک حرکت دوست داش��تنی است. 
لذت بردم. آفرین به افراد خوش فکر 
و خوش ذوق. خدا کند واقعاً به دست 

کسانی برسد که نیازمندند«.
او هرچن��د ای��ده ای��ن کار مردمی 
و خداپس��ندانه را یک ای��ده خوب و 
قابل تحس��ین می داند، ام��ا از طرف 
دیگر حرف ه��ای دیگری نی��ز برای 
گفتن دارد. او می گوید: »ایده خوبی 
است ولی مش��کلی که وجود دارد و 
س��بب می ش��ود این نوع کارها زیاد 
ادامه دار نش��ود، عدم فرهنگ سازی 
اس��ت. متأس��فانه برخی اف��راد چه 
بخواهیم چه نخواهیم با فرهنگ این 
نوع کارها آشنایی ندارند و به محض 

دیدن این دیوار، تمام لباس ها را جمع می کنند و می روند.«
الزمه تقوی�ت حرکت های مردمی، فرهنگ س�ازی 

است
مدیرکل کمیت��ه امداد امام خمینی )ره( اس��تان اصفهان 
ضمن تقدیر از طرح مردمی دیوار مهربانی می گوید: ظهور 
و بروز چنین حرکات مردمی در جامعه امروزی، نشانی از 

زنده و پویا بودن کمک رسانی به همنوعان است.
مهدی مجل��س آرا بابیان اینکه این ح��رکات نوعی پدیده 
اجتماعی ب��ا تأثیر روانی خاص روی جامعه اس��ت، عنوان 
می کند: فراگیرشدن چنین حرکت هایی در جامعه، حس 
نوع دوستی و انسان دوستی را در جامعه تقویت کرده و در 

بین مردم به خصوص کودکان و نوجوانان رواج می دهد.
وی الزمه تقویت این حرکت زیبا را فرهنگس��ازی می داند 
و معتقد اس��ت: دیوار مهربانی طرحی کامًا مردمی است، 
اما نیازمند نظارت و فرهنگ سازی جدی مردم و مسووالن 

است تا بهتر و زیباتر دیده شود.
مدیرکل کمیت��ه امداد امام خمینی )ره( اس��تان اصفهان 
می گوید: اگر بخواهیم چنین طرحی همیش��گی و پایدار 
باشد، باید فرهنگ سازی را چاشنی آن کنیم به گونه ای که 
مردم بهترین لباس ها و وسایل خود را به این دیوار آویخته و 
از طرف دیگر نیز نیازمندان واقعی به سراغ این دیوار بروند. 
وی تأکید می کند: فراموش نکنیم نیازمندان جامعه فعلی 
ما به غیراز پوش��اک نیازهای مهم تر دیگ��ری نیز دارند که 

متأسفانه مغفول مانده  است.

با رانندگان خاطی 
مقابل پایانه کاوه برخورد شود

پیشنهاد نامور مطلق 
برای رنگ  آمیزی اصفهان

مدیرعامل س��ازمان پایانه هاي مسافربري ش��هرداري اصفهان گفت: 
 برخورد پلی��س راهور ب��ا رانندگان خاط��ی اتوبوس های مس��افربری 
برون شهری که در مقابل پایانه کاوه ترافیک ایجاد می کنند، باید جدی 

تر باشد.
 محمد رض��ا آقاباباگلیان ب��ا اب��راز گای��ه از رانندگان اتوب��وس های 
 مس��افربری ب��رون ش��هری ک��ه ب��رای س��وار ک��ردن مس��افر و ی��ا 
حمل کاال در مقابل پایانه مس��افربری کاوه توقف م��ی کنند، از پلیس 
 راهور اصفهان درخواس��ت کرد برخورد قاطعانه تر ب��ا رانندگان خاطی 

شود.
وی افزود: بر اساس مقررات سوار کردن مسافر فقط بایستی درون پایانه 
مسافربری انجام شود اما متاسفانه بسیاری از رانندگان اقدام به بارگیری 
کاال یا مسافر در روبه روی پایانه کاوه می کنند وحقوق دیگر شهروندان 

در عبور و مرور آسان را تضییع می کنند.
مدیرعامل س��ازمان پایانه های مسافربری ش��هرداری اصفهان تاکید 
کرد: این تخلف های آشکار از نظر ایمنی سفر برای مسافران نیز بسیار 
خطرناک اس��ت، از این رو پلیس راهور باید برخوردهای قاطعانه تری با 

متخلفان داشته باشد.

معاون صنایع دستی کشور گفت: باید بافت تاریخی را با رنگ های خودشان 
حفظ کرد، اما اجازه دهیم بافت های جدید رنگ های جدید به خود بگیرند.

بهمن نامور مطلق با بیان اینکه باید در سطح عمومی به گسترش فرهنگ 
رنگ بپردازیم، اظهار کرد: باید به مردم درک و دریافت رنگ را آموزش داد 

تا بتوانند  با رنگ ها ارتباط برقرار کنند و درک ویژه ای از جهان پیدا کنند.
وی با اشاره به جلس��ات و اقداماتی که در مورد انتخاب رنگ برای اصفهان 
در حال انجام است، افزود: یک بازنگری به هویت رنگ اصفهان باید صورت 
بگیرد و از اینکه هویت رنگی را منجمد کنیم و فقط به گذشته ها برگردانیم 
مخالفم. از اینکه گذشته را نادیده بگیریم و تحوالت بنیادین بدون توجه به 

پیشینیان نیز انجام دهیم، مخالف هستم.
این اسطوره ش��ناس با بیان اینکه باید ضمن پویای��ی و بازتعریف رنگ به 
اصالت ها نیز توجه کرد، ادامه داد: باید اجازه دهیم جوانان رنگ مورد نظر 
خود را در ش��هری که زندگی می کنند انتخاب کنند. همچنین آگاه سازی 
صورت بگیرد ت��ا بدانند رنگ��ی که پدران م��ا انتخاب کرده ان��د تصادفی 
 نبوده، بلک��ه از روی حکمت و نوع ن��گاه پدران ما به جهان انتخاب ش��ده 

است.
نامور مطلق اضافه کرد: باید بافت تاریخی را با رنگ های خودش��ان حفظ 
کرد، اما اجازه دهیم بافت های جدی��د رنگ های جدید نیز به خود بگیرند. 
چون نسبت ما با جهان و شهر تغییر کرده و دیگر آن جهانی که گذشتگان 

در آن زندگی می کردند، نیست.
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دیوارهای اصفهان مهربان شدند

نخستین سینما تئاتر اصفهان در دهه فجر افتتاح می شود

68 روز تا انتخابات؛

یخ سیاسی اصفهان آهسته آهسته باز می شود

مدیر س��ینماهای حوزه هنری اصفه��ان گفت: 
عملیات بازسازی سینما فلسطین روزهای پایانی 
خود را س��پری می کند و پیش بینی  می شود این 
سینما به مناسبت دهه فجر افتتاح شود و همزمان 
با آن کلنگ اولین پردیس اصفه��ان نیز به زمین 

می خورد.
مصطفی حسینی با اش��اره به بازس��ازی سینما 
فلسطین اظهار داشت: این سینما تیرماه امسال 
به حوزه هنری واگذار و عملیات بازس��ازی آن از 
مهرماه شروع ش��د. نس��بت به زمان بندی پایان 
کار جلوتر هستیم و بازس��ازی زودتر از زمانی که 

پیش بینی شده بود به پایان می رسد.
وی با بیان اینکه همه تجهیزاتی که برای بازسازی 
این س��ینما به کار رفته به روز و حرفه ای اس��ت، 
افزود: سینما فلسطین اولین سینما تئاتر اصفهان 
است که 2 منظوره بوده و با بازسازی این مجموعه 
کمک ش��ایانی به بخش س��ینما و تئاتر اصفهان 

می شود.
کلنگ نخس�تین پردی�س اصفهان به 

زمین می خورد

مدیر سینماهای حوزه هنری اصفهان همچنین 
از س��اخت نخس��تین پردیس اصفهان خبر داد و 
گفت: همزمان با افتتاح سینما فلسطین به عنوان 
نخستین سینما تئاتر اصفهان که با حضور اهالی 
س��ینما و تئاتر انجام می ش��ود، کلنگ نخستین 

پردیس اصفهان نیز به زمین می خورد.
 وی اظهار داش��ت: نخس��تین پردی��س اصفهان 
با 3 سالن س��ینمایی ساخته می ش��ود تا بتواند 

سینمای اصفهان را رونق ببخشد.

سینما خانواده رکورد زد
 حس��ینی افزود: از زمانی که س��ینما خانواده به 
حوزه هنری واگذار ش��ده فیلم های سینمایی در 
این سینما فروش خوبی داشته اند، درواقع پیش از 
این به سینما خانواده بها داده نمی شد، به اعتقاد 
من سینما خانواده مخاطب خاص خود را دارد و 
این نش��ان می دهد مردم با سینما آشتی هستند 

فقط باید فیلم خوب اکران شود.
مدیر س��ینماهای حوزه هنری اصفه��ان با بیان 
اینکه از زمانی که سینما خانواده به حوزه هنری 
واگذار ش��ده بالغ بر 270 میلی��ون تومان فروش 
داشته اس��ت، خاطرنشان کرد: س��ینما خانواده 
در 16-17 سال گذشته چنین فروشی نداشته و 
رکورد خوبی از خود به جای گذاشته است، فروش 
4-5 میلیون تومان در روز اتفاق خوبی اس��ت که 

رقم خورده است.
وی به اش��اره به واگذاری س��ینما ایران به حوزه 
هنری گفت: متاسفانه هنوز سینما ایران به حوزه 
هنری واگذار نش��ده  و در ک��ش وقوس واگذاری 

است.
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مس��ووالن باش��گاه اس��تقالل از بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم 
خواستند پاسپورت های خود را تحویل باشگاه بدهند.

مس��ووالن باشگاه استقالل طی برنامه  ریزی هایی که انجام دادند قصد 
دارد در تعطی��الت نوروزی راهی س��وئد ش��وند و در آنج��ا یک دیدار 

دوستانه را هم برگزار کنند.
از همین رو از تمامی بازیکنان استقالل خواسته شد که پاسپورت های 
خ��ود را تحویل باش��گاه بدهند.البت��ه بازیکنان ملی پ��وش تیم امید 
پاس��پورت های خود را تحویل فدراسیون فوتبال داده اند و آنها پس از 
پایان بازی های تیم ملی امید جهت گرفتن روادید اقدام خواهند کرد.

اس��تقاللی ها در حالی در تالش هس��تند تا در تعطی��الت نوروز راهی 
کش��ور س��وئد ش��وند که اکثر بازیکنان این تیم با مش��کل خروجی و 

مالیات مواجه هستند.

تغیی��رات پی در پی مدیران اس��تقالل و پرس��پولیس و عالقه ش��دید 
 آنها به تخریب س��ازه های قبلی و ساختن مجدد همان سازه ها موجب

 عق��ب مان��دن و البت��ه هزینه ه��ای بی مورد ش��ده اس��ت. اتفاقی که 
سال هاست رخ می دهد.

در یک��ی از خبره��ا آمده بود که پرس��پولیس به زودی این فروش��گاه 
آنالی��ن را راه اندازی خواهد ک��رد و این عجیب ترین خبری بود که در 

تمام نیم فصل گذشته شنیده بودیم.
یکی از ملزومات باش��گاه ها فروش اقالم ورزش��ی مث��ل پیراهن، کاله، 
کفش و ... اس��ت با برند خود باش��گاه آن هم برای هواداران تیم. برای 
این کار یک یا چند فروشگاه و یا چندین نمایندگی مردمی الزم است 
و حتی گاهی این هم الزم نیست بلکه یک فروشگاه آنالین اینترنتی و 

البته جایی که بتوان سفارش های مردمی را ثبت کرد.
ام��ا دلی��ل عجیب بودن این خبر آن اس��ت که هم پرس��پولیس و هم 
اس��تقالل در دوره مدیریت ه��ای قبلی خود نه تنها فروش��گاه آنالین 
داش��تند و برای هواداران اجناس خود را ارس��ال می کردند و س��ایت 
خودشان را تبلیغ می کردند، بلکه فروشگاه رسمی هم داشتند و از آن 
باالتر حتی نوشابه انرژی زا و عطر و فروش خبرهای باشگاه به صورت 

پیامک را هم راه اندازی کرده بودند.
حاال این خبر به صورت مژده به هواداران می رسد که پرسپولیس قرار 
است فروش��گاه آنالین داشته باشد! یعنی فروشگاهی که قبال داشت و 

اتفاقا کارش هم گرفته بود.
پرسش��ی که منجر به تعجب می ش��ود این است که: مگر این فروشگاه 
که یکی از راه های درآمدزایی پرس��پولیس و استقالل بوده راه نیافتاده 
بود؟ چرا دوباره باید برود نقطه س��ر خط، با آدرسی جدید و مدیریتی 
جدید؟ فروش��گاه اینترنتی باشگاه اس��تقالل کجاست؟ سازه آن هم از 

بین رفته است؟
به نظر می رسد آن فروشگاه ها که البته متعلق بوده اند به سایت رسمی 
باش��گاه یا منحل شده اند و یا به دلیل عالقمندی فراوان مدیران عامل 
به ایجاد س��ایت جدید با طرح��ی نوین از بین رفته ان��د و یا باز اینکه 

قرارداد ها چون با مدیر قبلی بوده فسخ شده است.
تا جای��ی که ما می دانیم اس��تقالل و پرس��پولیس از فروش خبرهای 
پیامکی و نوشابه های انرژی زا و لباس و کاله تیم خود میلیارد ها تومان 
درآمد زایی کرده بودند و بخش بزرگی از هزینه های باش��گاه را از بین 
برده بودند. اما این را نمی دانیم که چرا باید این همه تغییر مدیریت در 
این باشگاه ها به وجود آید و مدیران جدید هم سازه ای که راه افتاده و 

مسیر خود را پیدا کرده را فسخ و دوباره سازی کنند.
ای��ن کار هم هزین��ه جدید دارد و هم زمان زیادی برای آن از دس��ت 
می رود با این وجود تمامی مدیران سازه های مدیران گذشته را تخریب 
می کنند و می خواهند همان را از اول بس��ازند و تازه برسند به ابتدای 
خط. در اس��تقالل که حت��ی همین خبر هم به گوش نمی رس��د آنها 
ن��ه فروش پیامکی مس��تقل خبر دارند و نه فروش اق��الم تا جایی که 
ما می دانیم همه اینها را مثل پرس��پولیس از دس��ت داده اند. تغییرات 
مدیریتی فراوان در پرسپولیس که به انگشتان دو دست نزدیک می شود 
ای��ن مهم را به تعویق انداخته و در اس��تقالل هم اگ��ر چه مدیر عامل 
 یکی بوده اما واقعیت این اس��ت که اسپانس��رها مدام عوض شده اند و

ب��ه این ترتیب آن ها که باید از این مس��یر درآمدی کس��ب می کردند 
نتوانس��تند و زمین خوردند و جای شان را به یک ثروتمند دیگر دادند 
ت��ا او هم بیاید و پول بدهد و تمام که ش��د، ب��رود.  کاش پس از این 
ریش��ه یابی مدیران باالدست متوجه ش��وند که تغییرات پیاپی مدیران 
چ��ه زخم های عمیقی از خود به ج��ا می گذارد و نهایتا چه پیامدهایی 

دارد.

سرخابی ها 

استقاللی ها پاسپورت بازیکنان
 را جمع کردند

طرح هایی که به سرانجام نمی رسند

صفحه اجتماعی منتس��ب به امیر قلعه نویی پیامی برای سرپرس��ت آبی های تهران 
منتشر کرد. س��رمربی تیم تراکتورس��ازی برای منصور پورحیدری آرزوی سالمتی 
 کرد. او نوشت: »منصورخان عزیز، در اوج سالمتي ات همیشه گفته ام که شما جزو

اسطوره هاي واقعي باشگاه بزرگ استقالل هستید. پدر استقالل بلندشو که فوتبال 
ایران به تو نیازمند است. صمیمانه آرزوی سالمتی براي شما دارم«.

لنز دوربین

پیام قلعه نویی برای سرپرست استقالل

ع��دم مس��وولیت پذیری در فوتب��ال ایران باعث ش��ده 
برخ��ی افراد، اش��تباه های خ��ود را به گ��ردن دیگران 
بیندازن��د؛ اعت��راض برخ��ی مربی��ان ب��ه برنامه ریزی 
لی��گ برتر از این دس��ت اس��ت. فص��ل پانزدهم لیگ 
 برتر فوتبال به نیمه خود رس��ید و تم��ام تیم ها)به جز

نفت تهران و اس��تقالل اهواز که یک بازی معوقه دارند( 
15 ب��ازی انجام دادند و رقابت در ب��اال و پایین جدول 
به خوبی شکل گرفته اس��ت. در کنار همه زیبایی های 
فوتبال و نکات مثبت نیم فصل نخس��ت، برخی مس��ائل 
هم وجود داش��ت که خاطر اهالی فوتبال و عالقه مندان 
به این رشته ورزش��ی را مکدر کرد. انتقادهای مکرر به 
عملکرد داوران و البته اش��تباه های برخی از داوران که 
گاهی آن قدر فاحش ب��وده که همه متفق القول از آنها 
ایراد گرفتند، مش��کالت همیش��گی تیم ها در مس��ائل 
مالی، کیفیت بد برخی زمین ها و مس��ائلی از این دست 
ه��م بودند اما منفی ترین نکته لیگ در نیمه نخس��تش 
اعت��راض بیش از حد برخی مربیان به برنامه ریزی لیگ 
بود. لیگ برتر فوتبال ایران دو س��ال است که با برنامه 
از پیش مشخص ش��ده آغاز می ش��ود و تیم ها می دانند 
که در طول فصل کدام بازی ش��ان در چه زمانی برگزار 
می ش��ود و لیگ در چه برهه هایی تعطیل می ش��ود. با 
این حال فصل پانزدهم بس��تری شد برای اعتراض های 
پیاپ��ی برخ��ی مربی��ان از برنام��ه و تعطیلی های لیگ 
ک��ه به دلی��ل اردوی تیم های ملی بزرگس��االن و امید 
ص��ورت گرفت، دس��تمایه انتق��اد این دس��ته مربیان 
 به س��ازمان لی��گ و کادر فنی تیم های ملی ش��ده بود.

اعت��راض مربیان به تعطیلی های پی درپی و برنامه ریزی 
غلط حق مسلم آنهاست اما این فقط در صورتی پذیرفته 
اس��ت ک��ه مربیان با ع��دم برنامه ری��زی و تصمیم های 

مقطعی و خلق الساعه روبه رو می بودند اما واقعیت این 
است که تمام وقفه های لیگ پانزدهم از قبل از آغازش 
معلوم ب��ود و همه از آن آگاه بودند.بع��د از اتمام لیگ 
چهاردهم، س��ازمان لیگ برنامه لیگ پانزدهم را با هم 
اندیش��ی مربیان تیم های ملی بزرگساالن و امید شکل 
داد و تالش کرد طوری برنامه را تنظیم کند که هم لیگ 
به صورت مرتب برگزار شود و هم تیم های ملی بتوانند 

خود را برای دیدارهای مهم پیش روی شان آماده کنند. 
س��ازمان لیگ پیش از آغ��از فصل جاری برنامه لیگ را 
به باش��گاه ها فرس��تاد تا تمام مدیران باش��گاه ها آن را 
مطالعه کنند. به جز چند باش��گاه که نقطه نظرات شان 
را به س��ازمان لیگ اعالم کردند و نظرش��ان در برنامه 
اعمال ش��د، بیش��تر تیم ها درباره برنامه تنظیم ش��ده 
سازمان لیگ سکوت اختیار کردند؛ سکوتی که نزد هر 

صاحب نظری حکم رضایت را داش��ت. مربیان تیم های 
لیگ برتری و مدیران باش��گاه ها از نحوه چینش بازی ها 
و وقفه ه��ای لیگ مطلع بودند و نظ��ری در مخالفت با 
آن ندادن��د ول��ی اکنون که در میانه فص��ل قرار داریم، 
رس��انه ها از مصاحبه های اعتراضی برخی مربیان نسبت 
به این برنامه پر ش��ده است.در وهله نخست به مربیان 
لیگ برتری که اکنون به برنامه ریزی لیگ برتر اعتراض 
می کنند انتقاد وارد اس��ت که چرا قبل از ش��روع لیگ 
چیزی نگفتند؟ شاید آنها در آن زمان دل مشغولی های 
مهم تری از آماده س��ازی تیم شان و بررسی برنامه لیگ 
داش��تند. از سوی دیگر باید از مدیران باشگاه ها پرسید 
در حالی که خود از ابتدای لیگ و حتی قبل از آغاز آن 
از برنام��ه کامل لیگ آگاه بودند، چرا مربیان غافل خود 
را از آن آگاه نکردن��د و از آن مهم ت��ر چرا امروز جلوی 
 مصاحبه ه��ای آتش��ین و اعتراضی آنه��ا را نمی گیرند؟

هر چه نباش��د، تقصیر بر گردن خود آنهاست ولی حاال 
س��ازمان لیگ را مقصر جلوه می دهند. همچنین از این 
مس��اله مهم تر و تاس��ف برانگیزتر اظهارنظرهای گهگاه 
برخی بازیکنان درباره این موضوع است؛ مساله ای که به 
هیچ وجه با معیارهای فوتبال حرفه ای همخوانی ندارد.
 در ای��ن زمین��ه ه��م مدی��ران باش��گاه ها و مربی��ان

ب��ا تجربه باید نقش آفرینی کنند و جلوی این رفتارهای 
غیرحرفه ای را بگیرند. 

فوتب��ال ای��ران تنها در صورت��ی رنگ پیش��رفت را به 
خ��ود می بیند که دس��ت از رفتار غیرحرف��ه ای بردارد 
و ه��ر کس��ی که اش��تباهی مرتکب ش��د، آن را گردن 
بگی��رد و مس��وولیتش را ب��ه دوش دیگ��ران نیندازد. 
مس��وولیت پذیری، یکی از حلقه های گمش��ده فوتبال 

ایران است.

»فضای ورزش ای��ران هنوز المپیکی نیس��ت« این جمله 
را باره��ا از زبان مس��ووالن مختلف در م��دت زمان اندک 
باقی مانده تا بازی های المپیک 2016 شنیده ایم. واقعیت 
هم چیزی جز این نیس��ت. نکت��ه ای که هم مس��ووالن، 
هم رس��انه ها و هم ورزش��کاران و البته کادر فنی تیم های 
مختلف همواره بر آن تاکید دارند. اما پرس��ش این اس��ت 
که چرا در مدت زمان حدودا 7 ماه باقی مانده تا بازی های 
المپیک 2016 ری��و فضای ورزش ایران هن��وز به صورت 
واقعی، المپیکی نشده است. ش��اید باید علت این امر را در 
میان حاش��یه های مختلفی که ورزش ایران را درگیر خود 

کرده، جستجو کرد.
این روزها مس��ووالن ورزش ایران تاکی��د دارند که فضای 
ورزش هنوز المپیکی نشده و در این میان رسانه ها آن چنان 
که باید فضای المپیکی را به وج��ود نیاورده اند. آن چیزی 
که در این بی��ن مدنظر قرار نمی گیرد ع��دم توجه به انبوه 
حاشیه هایی است که مانع از المپیکی شدن فضای ورزش 
ایران شده است. سوال اصلی این است که چرا باید فضای 
ورزش ایران در مدت زمان ان��دک باقی مانده تا بازی های 

المپیک 2016 درگیر حواشی باشد؟
وقتی حضور یا عدم حضور خزان��ه دار کمیته ملی المپیک 
بحث اول ورزش کشور می ش��ود، باید پرسید چه انتظاری 

در این میان از رسانه ها می رود که به المپیک بپردازند؟
وقتی حکم روس��ا یا دیگر عوامل فدراسیون های ورزشی 
دیر صادر می ش��ود و این دیرکرد در صدور احکام روسای 

فدراس��یون هایی چون دوومیدانی و تنی��س روی میز که 
هردوی آنها نیز از رشته های المپیکی هستند حاشیه ساز 
می ش��ود چه توقعی می توان برای المپیکی ش��دن فضای 

ورزش کشور داشت؟

وقت��ی هن��وز سرپرس��ت کاروان ورزش��ی ای��ران برای 
حض��ور در بازی های المپی��ک 2016 ریو معرفی نش��ده 
و فض��ای س��اماندهی کاروان ای��ران رن��گ المپیک��ی به 
خ��ود نگرفت��ه، چگون��ه بای��د فضای رس��انه ای کش��ور 

المپیکی ش��ود. مواردی از این دس��ت و ن��کات پیرامون 
آن را زی��اد می توان یاف��ت که ای��ن روز ه��ا دغدغه های 
 نخس��ت رس��انه ای ورزش کش��ور را متوجه خ��ود کرده

 است. فضایی که ساخته دست مدیران ورزش کشور است 
و رس��انه ها تنها آن را دنبال می کند. واقعا وقتی که فضای 
ورزش ایران بیش از آنکه متاثر از حضور ورزشکارانی باشد 
که س��همیه مهم ترین رویداد ورزش��ی جهان را به دست 
آورده اند، به س��ویی دیگر رفته، نباید چن��دان هم انتظار 
المپیکی ش��دن فضای کشور را داش��ت. البته در روز های 
اخیر یکی از فراوان حاش��یه های دامن گیر ورزش باالخره 
پایان یافت تا شاید یکی از رش��ته های المپیکی بتواند به 
دور از حاشیه ها فعالیت خود را دنبال کند. جودو که ماه ها 
درگیر حاش��یه های رنگارنگی بود و در هفته های اخیر هم 
اختالفات میان رییس و نایب رییس سبب اوج گرفتن این 
حواشی شده بود، س��رانجام با قبول استعفای محمدعلی 
رستگار از ریاست فدراسیون این حواشی تا حدود زیادی 
پایان یافت. در مجموع آن که حواشی ریز و درشت ورزش 
ایران سبب شده تا در مدت زمان باقی مانده تا المپیک بیش 
از آنکه فضا متاثر از مهم ترین رویداد ورزشی جهان باشد، 
متاثر از اتفاقاتی باشد که حل کردن آن در بسیاری از موارد 
بسیارراحت و بی دردسر است. امید است با پایان یافتن همه 
این حواشی فضای ورزش ایران رنگ و بوی کامال المپیکی 
به خود بگیرد و ش��اهد آمادگ��ی و پیش��رفت روز افزون 

ورزشکاران پیش از اعزام به المپیک باشیم.

نگاهی به علت انتقاد مشترک برخی مربیان لیگ برتری؛

فصـلفراموشـیاشتباههـا

اولین فینالیست جام حذفی مقابل پرافتخارترین تیم این رقابت ها قرار می گیرد.
در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کش��ور تیم تراکتورسازی تبریز میزبان تیم 
استقالل تهران است.تراکتورس��ازی اولین فینالیست جام حذفی کشور است 
که در س��ال 1355 به دیدار نهایی این رقابت ها صعود ک��رده بود، اما در بازی 
 پایانی با نتیج��ه 4 بر 1 مغلوب ملوان بندرانزلی ش��ده بود.تراکتورس��ازی در

س��ال 73 بار دیگر به دیدار پایانی راه یافت، اما در دو بازی رفت و برگش��ت با 
نتیجه 2 ب��ر 1 مغلوب بهمن کرج ش��د و برای بار دوم از کس��ب جام قهرمانی 
بازماند.تراکتورسازی در سال 92 برای سومین بار فینالیست این رقابت ها شده 
و در دیدار نهایی با یک گل از سد مس کرمان گذشته و نخستین قهرمانی خود 
را در جام حذفی جشن گرفت.تراکتورسازی تبریز در هر سه مرحله ای که در 
نیمه نهایی جام حذفی حضور داشته برابر حریفان خود به برتری دست یافته 

و فینالیست شده بود.
تیم استقالل تهران با 6 بار قهرمانی، پرافتخارترین تیم در این رقابت ها به شمار می رود. 

رییس سازمان لیگ در برنامه زنده تلویزیونی اعالم کرد که استقالل خوزستان در جدول هزینه 
خرید بازیکن از آخر دوم است. مهدی تاج درباره صدرنشینی استقالل خوزستان 
در پایان نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر اظهار داش��ت: استقالل خوزستان 
 یک تیم بی حاشیه است که با کمترین هزینه در لیگ شرکت دارد. وی با اشاره به

ریز ارقام هزینه شده برای بستن قرار داد با بازیکنان در لیگ جاری برتر ادامه داد: 
در لیگ برتر این فصل 169 میلیارد تومان مبلغ قراردادهای بازیکنان بوده است 
 که پیش بینی می شود تا پایان فصل این رقم به 197 تا 200 میلیارد تومان برسد. 
رییس س��ازمان لیگ پس از آن به مبلغ پرداختی باالترین و کمترین تیم ها به 
بازیکنان شان گفت: استقالل با 17 میلیارد و 600 میلیون تومان بیشترین هزینه 
را برای خرید بازیکن داشته، سپاهان با 17 میلیارد و 500 میلیون تومان در رده 
دوم قرار دارد و پرسپولیس با 16 میلیارد تومان در رده سوم است در انتهای جدول 
استقالل اهواز با 5 میلیارد و 800 میلیون تومان و استقالل خوزستان با 5 میلیارد 

و 900 میلیون تومان کم هزینه ترین تیم ها در زمینه خرید بازیکن بوده اند.            

جدال اولین فینالیست با پرافتخارترین تیم جام حذفی 200 میلیاردتومان هزینه خریدبازیکنان لیگ برتری

رییس فدراسیون بوکس گفت: تالش می کنیم با برگزاری مسابقات برون مرزی 
سهمیه المپیک برای بوکس به دست آوریم.

احمد ناطق نوری در مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی در رده جوانان که در 
سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، گفت: این یکی از مسابقات پایه ای 
ورزش بوکس است و قرار است این ورزش رشد قابل توجهی پیدا کند و بتوانیم 

پرچم جمهوری اسالمی را در سکوی مسابقات جهانی به اهتزاز درآوریم.
رییس فدراس��یون بوکس کش��ور تصریح کرد: فدراس��یون بوکس از نونهاالن 
مس��ابقات را ش��روع کرده و هر فصل در کش��ور مس��ابقاتی را ب��رای آمادگی 
بیش��تر قهرمانان برگزار می کند.وی ادامه داد: امیدواریم با این مس��ابقات برای 
ورزش��کاران رشته بوکس انگیزه ایجاد کنیم و عالقمندان بیشتری را به حضور 
در این رش��ته تش��ویق کنیم. نوری با بیان اینکه در سال گذشته 4 سهمیه در 
المپیک داشتیم و در حق ما ناحقی شد، اظهار کرد: در آینده نزدیک مسابقات 
برون مرزی داریم و سعی داریم بتوانیم برای مسابقات المپیک سهمیه بگیریم.

وی افزود: ورزش��کاران خوش اس��تعدادی در مازندران داریم و کس��انی داریم 
ک��ه می توانند قهرمان��ی ورزش بوکس را در رده بزرگس��االن و جوانان تثبیت 
 کنند.ریی��س هیأت بوکس مازندران با بیان اینکه در حد توانایی کمک هایی به

هیات بوکس مازندران ش��د و در آینده کمک خواهیم ک��رد، گفت: امیدواریم 
مس��ابقات خوبی داشته باشیم و مردم ساری از این مسابقات خوشحال شوند و 

دیگر جوانان نیز به این مسابقات قدم بگذارند.

چـرا فضـای ورزش ایـران هنوز المپیکـی نیست؟

شـرکتمخـابراتاستاناصفهـان

آگهـیمناقصـه94/91   نوبت اول

شرکت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبکه کابل و هوایی شهرستان اردستان با برآورد 1/400/000/000 ریال 
)ی��ک میلیارد و چهارصد میلیون ریال( و با س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبل��غ 56/000/000 ریال را به صورت مناقصه یک 

مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.
 ل��ذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط ک��ه دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 

می باشند دعوت به عمل می آید.
از تاریخ 94/9/30 لغایت 94/10/9 جهت دریافت اس��تعالم ارزیابی و اس��ناد مناقصه با در دس��ت داشتن فیش واریزی به مبلغ 50/000 ریال به 
حساب جاری 1640740762 بانک ملت )شناسه واریزی 13000801127192( به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 
اطاق 216 مدیریت تدارکات و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس سایت اینترنتی شرکت WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعه 
و یا با ش��ماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمایند. متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اس��ناد فرصت دارند پاکتهای 
تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

1-آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شرکت درمناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.

3- پاکت پیشـنهاد قیمت آن دسـته از مناقصه گرانی بازگشایی می شـود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده 
باشند.

4- ارجاع کار به شـرکتهای ایرانی و یا مشـارکت شرکتهای ایرانی – خارجی صرفا به شـرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار 
برای طرف ایرانی میسر خواهد بود.

شرکت مخابرات اصفهان
)سهامی خاص(

ناطق نوری: 
بوکس به دنبال سهمیه المپیک است
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بازی های محلییـلدا

وقتی برگ ریزان پاییز به ایس��تگاه آخر می رس��د و 
مریم 
زمستان برفی برای پوش��یدن لباس سفیدش آماده پدریان

می شود، یلدا میان این رفت و آمد فصل ها، جشنی به 
اندازه طوالنی ترین شب سال بر پا می کند.

سال هاست ش��ب چله یا همان شب یلدا، بهانه ای می ش��ود تا خانواده های 
ایرانی دور همدیگر جمع شوند و طوالنی ترین شب سال را جشن بگیرند.

شب یلدا یا بلندترین شب سال، یکی از زیباترین ش��ب ها در بین ایرانیان 
است، در این شب رسم و رسوم مختلفی انجام می شود، از خوردن هندوانه، 
آجیل، و بسیاری خوراکی های دیگر تا حافظ خوانی و شب شعر. شب یلدا 
بهانه ای برای دور هم بودن اس��ت. در واقع، شب یلدا فقط منحصر به دوره 
ما نمی شود و این طور نیس��ت که گمان کنیم شب چله فقط در زمان ما به 
عنوان جشنی عمومی مطرح شده باشد، بلکه این آیین ملی، تاریخ دیرینه 

ای را هم با خود به دوش می کشد.
البته شاید عنوان شود چند دقیقه اضافه تر یا کمتر که دلیلی برای برپایی 
یک جشن ملی نمی شود، اما در گذشته هم مرسوم بوده که ایرانی ها برای 
طبیعت، گردش ایام و هر تغییر طبیعی در محیط پیرامون شان، احترام و 

ارزش خاصی قائل بودند.
یلدا به معنای تولد است و ایرانیان باس��تان معتقد بودند پس از شب یلدا، 

خورشید دوباره متولد می شود و با تابش بیشتری بر زمین می تابد.
بسیاری از خانواده های ایرانی در شب یلدا، تفألی به دیوان حافظ می زنند و 
همچنان این سنت دیرینه در شب یلدای بسیاری از ایرانیان مشهود است.

ایرانی ها برای بسیاری از نعمت هایی که در اطراف شان بود، همچون باد و 
باران و ماه الهه هایی داشتند و با توجه به اینکه سرآمد نعمت های پیرامون 
انسان، خورشید است که به حیات آدمی، گرما و هستی می بخشد، الهه مهر 
در نزد ایرانی ها مقام بسیار واالیی داشته است و به طور طبیعی، باید تصور 
کرد همان ش��بی هم که در ذهن ایرانیان باستان، الهه مهر متولد می شود، 
باید شبی بزرگ و مهم باش��د. به هر حال، اگر به تاریخچه شب یلدا نگاهی 
گذرا بیندازیم، متوجه می شویم این شب نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری 
از کش��ورها با مفاهیم صلح، دوستی و ش��ادی همراه بوده است و به دلیل 
 همین پتانسیل های باالست که می گوییم فرهنگ ایرانی شب یلدا می تواند

به عنوان یک آیین بشردوستانه و حافظ صلح، در بستری از شادی و سرور 
در اقصی نقاط جهان تکثیر شود.

دو شاهزاده در مصر بودند ، یکی علم اندوخت و دیگری مال اندوخت. 
مه عصر گش��ت و این یکی س��لطان مصر   عاقبت االمر آن یکی علاّ

شد.
 پس آن توانگر با چش��م حقارت در فقیه نظر ک��رد و گفت : من به 

سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسِکنت بماندی .
گفت: ای برادر، شکر نعمت حضرت باری تعالی بر من واجب است که 

میراث پیغمبران یافتم و تو میراث فرعون و هامون. 
که در حدیث نبوی )ص( آمده : العلماء ورث�ه االنبیاء.

من آن مورم که در پایَم بمالند        نه زنبورم که از دستم بنالند
کجا خود شکر این نعمت گزارم      که زور مردم آزاری ندارم ؟

می به خانه درآمد ، یکی مرد غریبه را دید که با زن او  نشس��ته  منجاّ
است . فریاد و فغان کرد و دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب به پا 

خاست . حکیمی که در حال گذر بود گفت :
 تو ب��ر اوج فل��ک چه دان��ی چیس��ت     که ندان��ی که در س��رایت

 کیست ؟

 یکی از حکما را شنیدم که می گفت : هرگز کسی به جهل خویش 
اقرار نکرده اس��ت مگر آن کس��ی که چون دیگری در سخن باشد 

همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند .
سخن را سر است ای خداوند و بن            میاور سخن در میان سخن

 خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش             نگوید سخن تا نبیند خموش

شعر شب یلداحکایت

شب یلدا ز راه آمد دوباره
بگیر ای دوست! از غم ها کناره

شب شادی و شور و مهربانی است
زمان همدلی و همزبانی است
در آن دیدارها تا تازه گردد
محبت نیز بی اندازه گردد

به هرجا محفلی گرم و صمیمی است
که مهمانی درآن رسمی قدیمی است

به دور هم تمام اهل فامیل
شده بر پا بساط میوه – آجیل
ز خوردن خوردِن این شام چلاّه
شود مهمان حسابی چاق و چلاّه!

همه با انتظاری عاشقانه
نظر دارند سوی هندوانه!

نشسته با تفاخر توی سینی
کنارش چاقویی را هم ببینی
چو گردد قاچ قاچ آن هندوانه
شود آب از لب و لوچه روانه!
بساط خنده و شادی فراهم

اس ام اس می رسد پشت سر هم
جوانان آن طرف تر جوک بگویند

دل از گرد و غبار غم بشویند
کسی را گر صدایی نیم دانگ است
در این محفل پی تولید بانگ است!

زند با »ای دل ای دل« زیر آواز
ز بعد آن »هاهاها«یی کند ساز!
ببندد چشم و جنباند سرش را

بخواند شعرهای از برش را!
چنین با شور و نغمه – شعر و دستان

خرامان می رسد از ره زمستان
شمردم من ز چلاّه تا به نوروز

نمانده هیچ؛ جز هشتاد و نه روز!
کنون معکوس بشمارید یاران
که در راه است فصل نوبهاران

کاریکاتور )یلدا(

جواب سودوکو  شماره 1756سودوکو  شماره 1757

جواب معما 1756 معما 1757

 موش��ی به نام فلفلی در دش��ت ب��رای خودش
النه ای درس��ت ک��رد و خیالش راح��ت بود که 

زمستان را به خوبی سپری می کند .
یک روز گاوی برای علف خوردن به دشت آمد و 
روی النه آقا موشه نشس��ت و مشغول استراحت 

شد .
موش آمد و از آق��ای گاو خواهش کرد که از روی 
النه اش بلند ش��ود تا خراب نشود . ولی گاو هیچ 
توجه��ی به موش نک��رد و گفت : ت��و نیم وجبی 
 به من دس��تور می دهی که از اینجا بلند ش��وم . 
می دانی من کی هستم؟ می دانی من چقدر قوی 

و پر زورم؟ حاال برو پی کارت و بگذار اس��تراحت 
کنم . موش دوباره خواه��ش و التماس کرد ولی 
فایده ای نداشت و گوش آقا گاوه به این حرف ها 
بدهکار نبود . م��وش پیش خودش فکر کرد حاال 
که با خواهش کردن مشکلش حل نشده باید کار 

دیگری بکند .
بعد یک دفعه روی آقا گاوه پری��د . گاو از خواب 
بیدار شد و خودش را تکان داد . موش روی گوش 
گاو پرید و یک گاز محکم از گوش او گرفت . گاو 
از جایش بلند شد و ش��روع به تکان دادن سرش 
کرد . ولی موش روی زمین پرید و در یک سوراخ 

پنهان شد و گاو نتوانست کاری کند.

وقتی گاو دوب��اره خوابش برد، م��وش دم گاو را 
گاز گرفت و روی درخت پری��د . گاو از درد بیدار 
شد . خیلی عصبانی بود، س��عی کرد که باال بپرد 
و موش را بگیرد تا ادبش کند ولی دس��تش به او 

نمی رسید .
موش گفت : » اگه بازه��م روی النه من بخوابی، 

گازت می گیرم «.
گاو دید چاره ای ندارد جز اینک��ه از آنجا برود و 
جای دیگری بخوابد. پس پی��ش خودش گفت: 
» فلفل نبین چه ریزه ، بش��کن ببین چه تیزه . با 
 این قد و قواره فسقلی اش چه جوری حریف من 

شد .

 ع��دد 30 را ب��ه نی��م تقس��یم کنید و 
عدد 10 را به حاصل آن اضافه کنید، 

 چ�����ه ع����ددی ب���ه دس�����ت 
می آید؟ 

ش��یب یک طرف پشت بام ش��یروانی 
شکلی، 60 درجه است و طرف دیگر 30 

درجه است. 
خروس��ی روی ای��ن پش��ت ب��ام تخم 

گذاشته است... 
پ��رت  س��مت  ک��دام  ب��ه   تخ��م 

می شود؟

سوال اول: اگر ش��ما از نفر دوم سبقت 
بگیرید، جای او را می گیرید و نفر دوم 

خواهید بود. 
س��وال دوم: وقت��ی خودت��ان نفر آخر 
هس��تید، نمی توانی��د از نف��ر آخر که 
خودتان هستید س��بقت بگیرید، و باز 

هم نفر آخر باقی می مانید.
به احتمال خیلی زیاد شما هم در همان 
بار اول به ع��دد 5000 رس��یدید. ولی 

جواب صحیح عدد 4100 است...!!! 

معما
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فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه

داستان

دستمال پشتی

بازی برای تقویت فکر!

تنها وسیله مورد نیاز در این بازی یک دستمال است. هرچه تعداد بازیکنان در این 
 بازی از چهار نفر بیشتر باش��د بازی جذاب تر می شود. همه افراد به شکل دایره و 
رو به داخل روی زمین می  نشینند. یکی از بچه  ها به عنوان گرگ مشخص شده 

و در حالی  که دستمال را در دست دارد دور دایره پشت افراد دیگر می  چرخد.
 او باید بدون این که افراد متوجه شوند دس��تمال را به پشت سر یکی از بازیکنان 
بیندازد. آن بازیکن باید دس��تمال را برداشته و دور بازیکنان دیگر به دنبال گرگ 
بدود تا او را بگیرد. نوع حرکت او باید دقیقا مانند حرکت گرگ باش��د. اگر گرگ 

مسیرش را از بین بچه  ها انتخاب می کند او نیز همان مسیر را برود.
 اگر موفق به گرفتن گرگ شد گرگ در جای او می  نشیند و او گرگ می  شود اما اگر 
بازیکنی که دستمال به پشت سرش افتاده متوجه نشود و گرگ یک دور کامل دور 
بچه  ها بچرخد بچه  ها همه با هم می خوانند: »تخم مرغ گندیده یکی ز ما رنجیده«. 
 در این صورت کس��ی که متوجه دس��تمال نش��ده برمی  خیزد و در وسط دایره 

می  نشیند. این روند تا تمام شدن افراد ادامه می  یابد تا برنده مشخص شود.

برای انجام این بازی » در دامن سنگ گذاشتن« باید بیش از پنج نفر بازیکن 
حضور داشته باشند. این بازی تحرک بدنی ندارد ولی باعث تقویت فکر می 
شود برای شروع بازی، بازیکنان کنار هم به ردیف می نشینند، یک نفر به 
عنوان شاگرد و یک نفر دیگر از بازیکنان به عنوان اوستا انتخاب می شوند 
اوستا با سنگ کوچکی که در دست دارد در برابر آنها می ایستد و شاگرد هم 
مقابل اوستا می ایستد آن گاه بازیکنان نشسته بر روی زین هایی دنج را در 
میان دامن خود معین می کنند و اوستا ناگهان بدون آنکه شاگرد متوجه 
شود، سنگ را در دامن یکی از بازیکنان می گذارد و سپس نوبت شاگرد می 

شود تا حدس بزند سنگ در دامن چه کسی است.
اگر حدس وی درست باشد به جای اوس��تا می ایستد ولی اگر حدسش 
اشتباه باشد به جای یکی از بازیکنان نشسته و یکی از آنها به عنوان شاگرد 

می آید.
 بازی به همین ترتیب و تا هر زمانی که بازیکنان مایل به انجام آن باشند 
ادامه می یابد. این بازی تحرک بدنی ندارد و مخصوص هوای برفی و بارانی 

و داخل اتاق است و باعث تقویت فکر کودکان می شود .

راز شب یلدا

دزد باورها 

چگونه می گذرانی؟ 

طالب علم و طالب ثروت 

شازده کوچولو – قسمت بیست و چهارم

ایستگاه ضرب المثل

– و خاطرت که تس��ل پی��دا کرد از آش��نایی با من 
خوشحال می ش��وی. دوست همیش��گی من باقی 
می مانی و دلت می خواهد با م��ن بخندی و پاره ای 
وقت هام واسه تفریح پنجره ی اتاقت را وا می کنی.. 
دوس��تانت از این ک��ه می بینند تو به آس��مان نگاه 
 می کن��ی و می خندی حس��ابی تعج��ب می کنند

 آن وقت تو به شان می گویی: »آره، ستاره ها همیشه 
مرا خنده می اندازن��د!« و آن وقت آنها یقین ش��ان 
می شود که تو پاک عقلت را از دست داده ای. جان! 

می بینی چه َکلَکی به ات زده ام..
و باز زد زیر خنده.

– به آن می ماند که عوِض ستاره یک مشت زنگوله 
بت داده باشم که بلدند بخندند.

دوباره خندید و بعد حالتی جدی به خودش گرفت:
– نه، من تنهات نمی گذارم.

– ظاهر آدمی را پیدا می کنم که دارد درد می کشد. 
 یک خ��رده ه��م مث��ل آدمی می ش��وم ک��ه دارد

 جان می کند. رو هم رفته این جوری ها است. نیا که 
این را نبینی. چه زحمتی است بی خود؟

– تنهات نمی گذارم. 
اندوه زده بود.

– این را بیشتر از بابت ماره می گویم که، نکند یک هو 
تو را هم بگزد. مارها خیلی خبیثند. حتا واسه خنده 

هم ممکن است آدم را نیش بزنند.
– تنهات نمی گذارم.

منتها یک چیز باعث خاطر جمعیش شد:
– گر چه، بار دوم که بخواهند بگزند دیگر زهر ندارند.

ش��ب متوجه راه افتادنش نش��دم. بی س��ر و صدا 
گریخت.

وقتی خودم را به اش رس��اندم ب��ا قیافه ی مصمم و 
قدم های محکم پیش می رفت. همین قدر گفت: – ! 

این جایی؟
و دستم را گرفت.

اما باز بی قرار شد وگفت: – اشتباه کردی آمدی. رنج 
می بری. گرچه حقیقت این نیس��ت، اما ظاهِر یک 

مرده را پیدا می کنم.
من ساکت ماندم.

– خ��ودت درک می کن��ی. راه خیلی دور اس��ت. 
نمی توانم این جسم را با خودم ببرم. خیلی سنگین 

است.
من ساکت ماندم.

– گیرم عیِن پوس��ِت کهنه ای می ش��ود که دورش 
انداخته باشند؛ پوست کهنه که غصه ندارد، ها؟

من ساکت ماندم.
کمی دل سرد شد اما باز هم سعی کرد:

– خیلی با مزه می شود، نه؟ من هم به ستاره ها نگاه 

می کنم. همش��ان به صورت چاه هایی در می آیند 
با قرقره ه��ای زن��گ زده. همه ی س��تاره ها بم آب 

می دهند بخورم..
من ساکت ماندم.

– خیلی با مزه می ش��ود. نه؟ تو صاحب هزار کرور 
زنگوله می شوی من صاحب هزار کرور فواره.

او هم ساکت شد، چرا که داشت گریه می کرد.
– خب، همین جاست. بگذار چند قدم خودم تنهایی 

بروم. و گرفت نشست، چرا که می ترسید.
می دانی؟.. گل��م را می گویم.. آخر من مسوولش��م. 
تازه چه قدر هم لطیف اس��ت و چه قدر هم س��اده 
و بی ش��یله پیله. ب��رای آن که جلو هم��ه ی عالم از 
خودش دفاع کند همه اش چ��ی دارد مگر؟ چهارتا 
خار پِرپَِرک! گفت: – همین.. همه اش همین و بس..

من هم گرفتم نشس��تم. دیگر نمی توانس��تم سر پا 
بند بشوم.

ب��از ه��م کم��ی دودل��ی نش��ان داد ام��ا باالخره 
 پا ش��د و قدمی به جل��و رفت. من ق��ادر به حرکت 

نبودم.
کنار قوزِک پایش جرقه ی زردی جس��ت و... فقط 
همین! یک دم بی حرکت ماند. فری��ادی نزد. مثل 
درختی که بیفتد آرام آرام به زمین افتاد که با وجود 

شن از آن هم صدایی بلند نشد.

ش��ب س��ردی بود … پیرزن بیرون میوه فروش��ی زل 
 زده بود ب��ه مردمی که می��وه می خریدن … ش��اگرد 
میوه فروش تن��د تند پاکت های میوه رو توی ماش��ین 

مش��تری ها می ذاش��ت و انعام می گرف��ت … پیرزن 
باخودش فکر می کرد چی می شد اونم می تونست میوه 
بخره ببره خونه … رفت نزدیک تر … چشمش افتاد به 
جعبه چوبی بیرون مغازه که میوه های خراب و گندیده 
داخلش بود … با خودش گفت چه خوبه سالم ترهاشو 
ببره خونه … می تونست قس��مت های خراب میوه ها 
 رو جدا کنه وبقی��ه رو بده به بچه هاش … هم اس��راف 
نمی شد هم بچه هاش شاد می شدن … برق خوشحالی 

توی چشماش دوید ..دیگه سردش نبود !
 پیرزن رفت جلو نشست پای جعبه میوه …. تا دستش رو

 برد داخل جعبه شاگرد میوه فروش گفت : دست نزن نِنه 
! َوخه برو ُدنبال کارت ! پیرزن زود بلند شد …خجالت 
کشید ! چند تا از مشتری ها نگاهش کردند ! صورتش رو 
قرص گرفت … دوباره سردش ش��د ! راهش رو کشید 
رفت … چند قدم دور شده بود که یه خانمی صداش زد: 

مادر جان …مادر جان !
پیرزن ایستاد … برگشت و به زن نگاه کرد ! زن مانتویی 

لبخندی زد و بهش گفت اینارو برای شما گرفتم ! سه تا 
پلستیک دستش بود پر از میوه … موز و پرتغال و انار 
…پیرزن گفت : دس��ِتت َدرد نُِکنه نِنه….. ُمو ُمسَتحق 
نیسُتم! زن گفت: اما من مستحقم مادر من … مستحق 
دعای خیر …اگه اینارو نگیری دلمو شکستی ! جون بچه 
هات بگیر! زن منتظر جواب پیرزن نموند … میوه هارو 
داد دست پیرزن و سریع دور شد … پیرزن هنوز ایستاده 
بود و رفتن زن رو نگاه می کرد … قطره اش��کی که تو 
چشمش جمع شده بود غلتید روی صورتش … دوباره 
گرمش شده بود … با صدای لرزانی گفت : پیر شی ننه 
…. پیر شی ! الهی خیر بیبینی ای ش��ب چله مادر!بله 
دوستان ، ش��ب یلدا همه دور هم در طوالنی ترین شب 
سال سرگرم خوردن آجیل و میوه و گرم گفتگوی های 
خودمون هستیم ، و دوست داریم که این شب تموم نشه !

آیا تا به حال فکر کردید کسانی هستن که توی این سرما 
بدون خونه و سرپناه با شکم گرسنه از خدا می خواد. این 

شب سرد هرچه زودتر تموم بشه . . . ؟

میوه ی شب یلدا
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خبر

اعضاى باند سارقان مسلح، طال و فرش هاى گران قيمت سرقتى را به همسران خود 
هديه مى كردند. متهمان در جريان سرقت كيف يك تبعه عراقى دستگير شدند.

يكى از اتباع عراق با مراجعه به كالنترى ستارخان، از سرقت كيف پول و مداركش 
توسط دو سارق موتور سوار خبر داد.

مرد عراقى در شكايتش گفت: در حال عبور از خيابان ستارخان بودم كه يك موتور 
آپاچى مشكى با دو سرنشين نقابدار به من نزديك شده و پس از پاشيدن گاز اشك آور 
به صورتم، كيفم را كه حاوى 3500 دالر، 800 دينار و دو ميليون تومان پول نقد و 

پنج پاسپورت عراقى بود، سرقت كردند.
با ارسال پرونده به پليس آگاهى،مرد عراقى راننده اش را به عنوان طراح اصلى سرقت 
معرفى كرد و گفت: در اين مدت پسر جوانى به نام جمشيد به عنوان راننده همراهم 

بود. روز سرقت او مدام پيامك بازى مى كرد و از محتويات كيفم خبر داشت.
با اظهارات مرد عراقى، ماموران سراغ جمشيد رفته اما او همزمان با سرقت متوارى 
ــر راننده ادامه داشت تا اينكه وى اوايل آذر  شده بود. تحقيقات براى دستگيرى پس
ــرقت كيف مرد عراقى ــد. متهم 28ساله در بازجويى به س شناسايى و دستگير ش

ــتانم به نام هاى پيمان و رضا دست به اين   اعتراف كرد و گفت: من و دو نفر از دوس
سرقت زديم.

كارآگاهان سپس رضا را در مخفيگاهش در يك ويال در لواسان شناسايى و دستگير 
كردند. او پس از انتقال به پليس آگاهى به جرمش اعتراف و عنوان كرد: چند روز قبل 
از سرقت جمشيد با من و پيمان تماس گرفت و مدعى شد با مردى آشنا شده كه پول 
و دالر زيادى دارد. او از ما خواست در سرقت كيف مرد عراقى با او همكارى كنيم. به 
آدرسى كه جمشيد پيامك كرده بود رفتيم و پيمان كيف مالباخته را دزديد.سال 92 

با پيمان به يك طالفروشى در مهرآباد دستبرد زده بوديم.
ــت ديگرم عضو باند پيمان بوديم.  متهم 33 ساله اضافه كرد: من همراه چهار دوس
ــلحانه سرقت كرديم.  ــال 92 يك خودروى 206 را در غرب تهران مس شهريور س
فرداى آن روز دو نفرى به يك طالفروشى در خيابان مهرآباد جنوبى رفتيم و پيمان 
با شكستن شيشه ويترين، طالهاراسرقت و مرد طال فروش را تهديد به قتل كرد و 

توانستيم فرار كنيم.
با اظهارات پسر جوان و شناسايى مخفيگاه چهار عضو ديگر باند سرقت مسلحانه، 
ــتگير كردند. با انتقال متهمان  25 آذر ماموران در عمليات همزمان متهمان را دس
به دادسراى ويژه سرقت پيمان 35 ساله به سرقت از مرد عراقى و سرقت مسلحانه 
خودروى پژو و طال فروشى اعتراف كرد و گفت: بعد از سرقت طالها، سهم خود را به 
عنوان هديه به همسرم دادم. بعد از چند ماه به بهانه مشكل مالى از همسرم خواستم 

طالها را بفروشد و پول آن را به من بدهد.
در ادامه ميالد يكى ديگر از اعضاى باند با اعتراف به همكارى با متهمان گفت: سه ماه 
قبل با جاويد ديگر عضو باند در حال پرسه زنى در خيابان انقالب بوديم كه متوجه 
شدم يك مغازه فرش فروشى خالى است. وارد آنجا شدم و با سرقت يك تابلو فرش 
نفيس فرار كردم. تابلو را به پيمان دادم تا بفروشد اما او موفق به اين كار نشد من هم 

تابلو فرش قيمتى را در مراسم عقدم، به همسرم هديه دادم.
با اعترافات اعضاى باند سرقت مسلحانه به جرايم متعدد، آنها با دستور على وسيله 
ــرقت بازداشت شده و در اختيار  ايزد موسى بازپرس شعبه پنجم دادسراى ويژه س

كارآگاهان پليس آگاهى قرار گرفتند.

فرش و طالى سرقتى
 هديه دزدان به همسران شان

چند زن مسافر در نقش ماما يك 
ــالمتى كامل به  نوزاد پسر را با س

دنيا آوردند.
مسوول روابط عمومى بيمارستان 
امام جعفر صادق(ع) سعادت شهر 
ــاردارى كه دراتوبوس  گفت: زن ب
ــيراز در  ــمت ش ــان به س از اصفه
ــرى  ــود در10 كيلومت ــت ب حرك
ــهر دچار درد شديد  ــعادت ش س
شد و پس ازتماس راننده اتوبوس 
ــهر پاسارگاد،  با اورژانس 115 ش

ــرايط مادر با  ــل وخامت ش به دلي
ــافر زايمان  همراهى چند زن مس
در داخل اتوبوس انجام شد و نوزاد 
پسر با وزن 2 كيلو و 500 گرم به 

دنيا آمد.
ــزود: مادر و  على اصغر مهرآور اف
ــرايط غيرعادى  نوزاد با وجود ش
ــا  ــل ب ــالمت كام ــان، در س زايم
آمبوالنس اورژانس به بيمارستان 
ــهر  ــر صادق(ع) اين ش امام جعف

منتقل شدند.

رييس پليس آگاهي اصفهان اعالم كرد: 
با تالش كارآگاهان پليس آگاهي اصفهان 
ــهر  يك كيف قاپ حرفه اي در جنوب ش
اصفهان دستگير شد و به 40 فقره سرقت 
ــتار خسروي  ــرهنگ س اعتراف كرد. س
گفت: در پي وقوع چندين فقره كيف قاپي 
در محدوده جنوب شهر اصفهان رسيدگي 
به موضوع در دستور كار كارآگاهان پايگاه 
ــرار گرفت .وي  ــس آگاهى ق جنوب پلي
اظهار كرد: با تالش كارآگاهان و راه اندازي 
گشت هاي پنهان و آشكار سرانجام فرد 
ــرقت دستگير شد.  كيف قاپ هنگام س

ــتان اصفهان  ــس آگاهى اس رييس پلي
تصريح كرد: اين سارق در بازجويي هاي 
ــف قاپي  ــه 40 فقره كي ــل آمده ب به عم
ــروى خاطرنشان كرد:  اعتراف كرد.خس
ــكيل و متهم  ــه پرونده تش در اين زمين
براى سير مراحل قانوني به مراجع قضايي 
تحويل داده شد.وى به شهروندان توصيه 
كرد: هنگام عبور از پياده روها و خيابان ها 
مراقب افراد ناشناس كه به بهانه پرسيدن 
آدرس يا هر سوال ديگري به شما نزديك 
مي شوند باشيد و تا حد امكان از تردد در 

مكان هاي خلوت پرهيز كنيد.

ــتان شهرضا  فرمانده انتظامي شهرس
ــت  ــرد: با تالش ماموران ايس اعالم ك
ــهيد امامي شهرستان  ــي ش و بازرس
ــتان اصفهان مقدار 69  شهرضاى اس
ــي  كيلو و 500 گرم ترياك در بازرس
ــف  ــتگاه وانت پيكان كش از يك دس
ــد اميرخاني  ــرهنگ حمي ــد. س ش
ــتگاه  ــتقر در ايس گفت: ماموران مس
ــي   ــهيد امام ــي ش ــت و بازرس ايس
ــهرضا هنگام كنترل  ــتان ش شهرس
ــتگاه  خودروهاي عبوري به يك دس

ــدند و آن را  وانت پيكان مشكوك ش
ــرد: در  ــد. وي اظهار ك متوقف كردن
ــدار 69  ــودرو مق ــي از اين خ بازرس
ــاك كه به طرز  كيلو و 500  گرم تري
ماهرانه اي در قوطي هاي نوشابه جاساز 
و در كپسول سي ان جي خودرو قرار 
ــف شد.فرمانده  داده شده بودند، كش
ــهرضا تصريح  انتظامي شهرستان ش
ــتگير  كرد: در اين زمينه يك نفر دس
ــير مراحل قانوني به مراجع  و براى س

قضائي تحويل داده شد.

زايمان مادر 20 ساله در اتوبوس 
مسافربرى

كيف قاپ حرفه اي
 جنوب شهر اصفهان دستگير شد

69كيلوگرم ترياك در قوطي هاي 
نوشابه كشف شد

ــهرضا از كشف يك  ــتان ش فرمانده انتظامي شهرس
ــك ميليارد و 500  محموله المپ قاچاق به ارزش ي

ميليون ريال خبر داد . 
ــده انتظامي  ــي» فرمان ــرهنگ «حميد امير خان س
شهرستان شهرضا گفت: ماموران مستقر در ايستگاه 
ــهيد امامي اين شهرستان حين  ايست و بازرسي ش
ــتگاه كاميون  كنترل خودروهاي عبوري به يك دس

دانگ فنگ مشكوك و آن را متوقف كردند.
ــودرو يك  ــي از اين خ ــت: در بازرس وي اظهار داش
محموله المپ خارجي قاچاق فاقد هر گونه مدارك 

مثبته گمركي كشف شد.
سرهنگ اميرخاني ارزش اين محموله را يك ميليارد 
و 500 ميليون ريال عنوان كرد و بيان داشت: در اين 
زمينه راننده دستگير و جهت سير مراحل قانوني به 

مراجع قضائي تحويل داده شد.

فرمانده انتظامي شهرضا در پايان خاطر نشان كرد: 
ــا قاچاقچيان كاال  ــتاي وظايف خود ب پليس در راس
ــازه جوالن به  ــع و قانوني مي كند و اج برخورد قاط

آنها نمي دهد.

فرمانده انتظامي شهرستان شاهين شهر اعالم كرد: 
ــي و پارچه قاچاق به ارزش  يك محموله چرخ خياط
800 ميليون ريال از يك دستگاه كاميونت ايسوزو در 

اصفهان كشف و توقيف شد.
ــت: ماموران پليس  ــرهنگ رجبعلي مختاري گف س
ــهر در راستاي اجراي  ــتان شاهين ش آگاهي شهرس
طرح مبارزه با قاچاق كاال و كنترل خودروهاي عبوري 
ــتان به  ــي از محورهاى مواصالتى اين شهرس در يك
ــوزو مشكوك شدند و آن  يك دستگاه كاميونت ايس

را متوقف كردند.
ــش از ــودرو بي ــن خ ــي از اي ــزود: در بازرس وي اف

ــرخ خياطي  ــتگاه چ ــه هزار متر پارچه و 98 دس  س
خارجي قاچاق فاقد هرگونه مدارك مثبته گمركي 

كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان شاهين شهر ارزش اين 

محموله را 800 ميليون ريال عنوان و تصريح كرد: در 
اين زمينه محموله كشف شده به اداره گمرك منتقل 
و راننده نيز براى سير مراحل قانوني به مراجع قضايي 

تحويل داده شد.

كشف يك ميليارد و 500 ميليون ريال المپ قاچاق توقيف محموله پارچه قاچاق در اصفهان

حصر وراثت
9/565 آقاى بهنام نيك پور داراى شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به كالسة 
379/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمد نيك پور بشناسنامه 1188 در تاريخ 94/8/25 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- بهنام نيك پور 
ش.ش 19 نسبت با متوفى فرزند 2- بهزاد نيك پور ش.ش 84 نسبت با متوفى فرزند 
3- حميدرضا نيك پور ش.ش 144 نســبت با متوفى فرزند 4- حميد نيك پور ش.ش 
109 نســبت با متوفى فرزند 5- بهروز نيك پور ش.ش 45 نســبت با متوفى فرزند 
6- محمود نيك پور ش.ش 44 نسبت با متوفى فرزند 7- حسين نيك پور ش.ش 235 
نسبت با متوفى فرزند 8- مهين نيك پور ش.ش 10 نسبت با متوفى فرزند 9- فاطمه 
آشنا ش.ش 376 نسبت با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:282 شــعبه دوم حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل 

اختالف نطنز  
ابالغ راى 

9/594 كالســه:879/94 شــماره دادنامه:1309-94/8/20 مرجع رسيدگى: شعبه 
يازدهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد مســتاجران بــا وكالت على 
شيرزاده نشانى اصفهان – نبش سه راه ســيمين – طبقه سوم – داروخانه سالمت 
خوانده: محمد احمدوند نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه فاكتور با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شــورا ختم رسيدگى را اعالم و 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد.راى قاضى شــوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى محمد مستاجران با وكالت آقاى على شيرزاده به طرفيت محمد 
احمدوند به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه فاكتور شماره 9820 مورخ 
92/10/7 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات در يد 
خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى و 
مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت تشخيص داده لذا به اســتناد مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ

 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و همچنين خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ تقديم دادخواست 94/6/16 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى احكام مى باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيســت روز پس از انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجديد نظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.

م الف:25846 شعبه يازدهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

9/595 كالسه پرونده:93-1465 شماره دادنامه:1840-93/11/2 مرجع رسيدگى: 
شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حســين مهرعلى نشانى اصفهان – 
خ.امام خمينى – دهنو – روبروى شركت پيروزى – بن بست مهر – پ162 خوانده: 
سميرا كاشانى راد نشانى مجهول المكان خواســته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشــريفات قانونى و اخذ نظريه 
مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى حســين مهرعلى به 
طرفيت سميرا كاشانى راد به خواســته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال به انضمام 
مطلق خســارات بدين توضيح كه خواهان مبلغ فوق را به اشتباه به حساب خوانده 
واريز نموده اســت شــورا با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات خواهان و كپى 
پرينت از بانك صادرات دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص مستندا به ماده 
198 ق.آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 15/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه و 155/000 ريال هزينه دادرسى در 

حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد.م الف:25837 شعبه پنجم حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/597 كالسه پرونده:94-925 شــماره دادنامه:1528-94/8/30 مرجع رسيدگى: 
شــعبه 45 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: غالمرضا قربانى نشانى خمينى 
شهر – دستگرد قداده – روبروى الكتريكى فتحيان – مركز جمع آورى شير قربانى 
وكيل: پگاه پرهيزگار نشانى اصفهان – خيابان شيخ صدوق شمالى – خيابان شيخ 
مفيد – ساختمان عقيق – طبقه اول – واحد1 خوانده: مجيد حيدرى برنجگانى نشانى 
اصفهان – شهرك اميرحمزه – خيابان 7- پالك129 (مجهول المكان) خواسته: مطالبه 
وجه يك فقره چك با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا 
ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى غالمرضا قربانى با وكالت خانم پگاه پرهيزگار به 
طرفيت آقاى مجيد حيدرى برنجگانى به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال وجه 
يك فقره به شماره 537366 به عهده بانك صادرات ايران به انضمام مطلق خسارت 
قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و صدور 
گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلســه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننمــوده لذا دعوى خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه مســتندا به مواد 313و314 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانــون آ.د.م حكم بــر محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
10/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چكهاى 
موصوف (1393/3/3) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــى در همين مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد.م الف:25830 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ راى 
9/597 كالسه پرونده:94-740 شــماره دادنامه:1194-94/7/12 مرجع رسيدگى: 
شعبه 45 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى عباسى نشانى اصفهان – 
خ.الله شمالى – ايستگاه پل ســودان – كوچه شهيد عباس پور وكيل: رسول رحمتى 
حبيب آبادى نشــانى اصفهان – خيابان طيب - نبــش خ.ميرداماد – مجتمع مهتاب7 
خوانده: محمدرضا مولوى وردنجانى نشــانى اصفهان – خ.سروش – جنب بستنى 
مخصوص – كبابى مولوى خواســته: مطالبه با عنايت به محتويــات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مينمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى مهدى عباسى به طرفيت 
آقاى محمدرضا مولوى وردنجانى به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه 
يك فقره چك به شماره 873384 به عهده بانك ملى ايران به انضمام مطلق خسارت 
قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و صدور 
گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلســه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننمــوده لذا دعوى خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه مســتندا به مواد 313و314 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانــون آ.د.م حكم بــر محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
40/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرســى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت در تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
چكهاى موصــوف (93/4/25) تا تاريخ اجراى حكم درحــق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همين 
مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكــم محترم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشــد.م الف:25827 شــعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف اصفهان

ابالغ راى 
9/598 شــماره پرونده:544/94 شــماره دادنامــه:1004-94/6/24 خواهان: نويد 
دردشتيان نشانى مشتاق دوم – خ.مهر – بن شــهيد على رضايى – پ251 خوانده: 
حسين زرگرزاده نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: شورا 
با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى نويد دردشتيان به طرفيت 
آقاى حسين زرگرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال وجه يك فقره چك 
به شــماره 411167/50 عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه 
به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه حضور ندارد و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى 
در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايــه ننموده لذا دعوى 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه مستندا به مواد198و515و519و522 
قانون آ.د.م حكم بر محكوميــت خوانده به پرداخت مبلــغ 25/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و 240/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد تا تاريخ اجراى حكم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايــد راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاكم 
محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف:25818 شعبه 32 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/604 در خصوص پرونده كالســه 987/94 خواهان غالمحسين ترحمى –صديقه 
صادقى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت پژمان معين تقديم نموده است وقت 
رســيدگى براى مورخه 94/10/30 ســاعت 5عصر تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – 
روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 
شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:26630 شــعبه 23 حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
احضار

9/605 چون آقاى رضا بهاءلو هوره فرزند فرهاد شكايتى عليه 1- رحمان سلطانى
 2- اصغر ســلطانى مبنى بر جعل و اســتفاده از ســند مجعول و تحصيل از طريق 
نامشــروع مطرح نموده كه پرونده آن به كالســه 940947ك112 ايــن دادگاه ثبت 
وقت رســيدگى براى 94/10/30 ساعت 9/30 صبح تعيين شــده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان  ميباشد لذا حســب ماده 180 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى طبع و نشــر مى شود و از متهم 
مذكور دعوت بعمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:26773  شعبه 112 كيفرى دو اصفهان 
احضار

9/606 چون آقــاى احمدرضا صفائــى فرزند مرتضى شــكايتى عليــه آقاى على 
دهدارى مبنى بر ايراد ضــرب و جرح عمدى مطرح نموده كه پرونده آن به كالســه 
940855ك112 ايــن دادگاه ثبت وقت رســيدگى براى 94/10/30 ســاعت 9صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان  ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى طبع 
و نشر مى شــود و از متهم مذكور دعوت بعمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر 
حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم 
مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف:26772 شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
9/607 در خصوص پرونده كالسه 1437/94 خواهان كمال مالك دادخواستى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 13/000/000 ريال به طرفيت حميدرضا حميدى تقديم نموده اســت 

وقت رسيدگى براى مورخه 94/10/30 ساعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى 
مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف:26660 شعبه 32 حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/607 در خصــوص پرونــده كالســه 885/94 خواهان افســانه على عســگرى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت فرشــيد فرشــى زاده تقديم نموده اســت 
وقت رســيدگى براى مورخه 94/10/30 ساعت 4 تعيين گرديده اســت با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى 
مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف:26742 شعبه 28 حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9410100352804144 ابالغنامــه: شــماره   9 /608
9309980364601551 شــماره بايگانــى شــعبه:941058  ابالغ شــونده حقيقى: 
غالمحسين يزدچى نشــانى مجهول المكان تاريخ حضور: 1394/10/30 چهارشنبه 
ساعت: 08:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهيد نيكبخت-ساختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان-طبقه2-اتاق شماره216 علت حضور: در خصوص 
شكايت سيد حجت ا... موسوى زاهد عليه شما مبنى بر خيانت در امانت در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.م الف:26769 شعبه 102 دادگاه كيفرى 

دو شهر اصفهان(102 جزايى سابق) 
حصر وراثت

9/609 خانم شــوكت صالحى داراى شناسنامه شماره 5 به شــرح دادخواست به 
كالسة 372/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان امير آكاهى زاده نيه بشناســنامه 331 در تاريخ 9 مهر 1394 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- شوكت صالحى فرزند غالمحسين شماره شناسنامه 5 نسبت با متوفى زوجه 
2-سكينه آگاهى زاده نيه فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 5 نسبت با متوفى خواهر 
3- حبيب ا... آكاهى زاده نيه فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 519 نسبت با متوفى 
برادر. 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 شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:283 

شعبه دوم حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف نطنز
حصر وراثت

9/610 خانم زهرا رحيمى ريسه داراى شناسنامه شــماره 64 به شرح دادخواست 
به كالسة 367/94ش2 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان صفورا رشائى بشناســنامه 66 در تاريخ 1393/4/19 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- عليرضا رحيمى ريسه شناسنامه شماره 61 نسبت با متوفى فرزند 2- سعيد 
رحيمى ريسه شناسنامه شماره 303 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه رحيمى ريسه 
شناسنامه شــماره 411 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا رحيمى ريسه شناسنامه 
شماره 64 نســبت با متوفى فرزند 5- رمضان رحيمى ريســه شناسنامه شماره 5 
نسبت با متوفى همسر. 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:288 شعبه دوم حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف نطنز 

زن 44 ساله بندر امامى پس از زايمان سزارين به دليل 
دردهاى شديد به پزشك مراجعه كرد و متوجه شد كادر 
پزشكى و اتاق عمل درمانگاه گاز استريلى را درون شكم 
ــته اند. رييس كميسيون بهداشت شوراى  وى جا گذاش
ــهر بندر امام با تأييد اين خبر اظهار كرد: همسر اين  ش
زن روز انجام عمل جراحى به شوراى شهر مراجعه كرد 
ــكى اين درمانگاه شكايت داشت. و از عملكرد تيم پزش

ــخص مدعى بود كه در  بيژن يوسفى اظهار كرد: اين ش
اين درمانگاه خيلى دير به وضعيت همسرش رسيدگى 

ــاوره  ــكان ديگر مش ــد و هنگام عمل نيز از پزش كرده ان
خواسته اند.وى ادامه داد: اين زن پس از زايمان سزارين 
ــوز پس از  ــاس مى كرد و هن ــديدى را احس دردهاى ش
ــت.رييس  ــاه از زايمان همچنان تحت درمان اس يك م
ــهر بندر امام تصريح  ــوراى ش ــيون بهداشت ش كميس
ــد ــخص ش كرد: پس از انجام آزمايش هاى متعدد مش

تيم پزشكى درمانگاه اين شهر گاز استريلى را درون شكم 
اين زن به جاى گذاشته اند.

يوسفى افزود: متأسفانه با وجود جمعيت حدود 80 هزار 
نفرى بندر امام خمينى اين شهر فاقد امكانات درمانى و 
ــأله تاكنون قربانيان  پزشكى مناسب است و همين مس
ــان كرد: بيماران زيادى  زيادى داده است.وى خاطرنش

بوده اند كه به دليل نبود امكانات الزم در بندر امام خمينى 
ــتان پشت ترافيك  ــهر و مركز اس هنگام اعزام به ماهش
ــير ورود و خروج اين  سنگينى كه به طور مرتب در مس

شهر شكل مى گيرد جان خود را از دست  داده اند.
ــهر بندر امام در  ــيون بهداشت شوراى ش رييس كميس
پايان متذكر شد: اين شهر نيازمند احداث يك بيمارستان 
مجهز با كادر درمانى متخصص و كارآمد است و اميدواريم 
مسووالن صداى ما را شنيده و نسبت به اين موضوع اقدام 

الزم را انجام دهند.

جا ماندن گاز استريل در شكم زن بيمار



 رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله :
هر كس رحم نكند به او رحم نشود، هر كس نبخشد 

بخشيده نشود .
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آیین شب یلـدا
ایرانیان قدیم شادی و نشاط را از موهبت های خدایی و غم و اندوه و تیره دلی 

را از پدیده های اهریمنی می پنداشتند . مراسم نوروز ، جشن مهرگان، جشن سده ، 
چهارشنبه سوری و شب یلدا و سنت های دیگر در واقع بیانگر این حقیقت است که ایرانیان 

پس از رهایی از بیدادگری و ستم به شکرانه بازیافتن آزادی، جشن برپا می ساختند و پیروزی 
نیکی بر بدی و روشنایی بر تاریکی و داد بر ستم را گرامی می داشتند .

شب یلدا در شهرهای مختلف کشور به »شب چله« معروف است ، این شب در ایران پیشینه دیرینه ای دارد و مردم 
در این شب با شرکت در شب نشینی های طوالنی و خوردن انواع میوه و تنقالت سعی در بهتر گذراندن طوالنی ترین 

شب سال دارند . با این وجود مردم در شهرهای مختلف برای استقبال نخستین روز از سردترین فصل سال میراث دار آیین 
های مختلف هستند و این شب کهن را با رسم و رسوم خاص خود پاس می دارند و چله برای شان نمادی از شادی و سرور می 

شود.
........................................................................................................................

شب یلدا در اصفهان
 در استان اصفهان نیز از قدیم االیام آیین های ویژه ای وجود داشته که کم و بیش هنوز هم ادامه دارد . به باور اصفهانی های 

 قدیم ، زمستان به دو بخش »چله« و »چله کوچیکه« تقسیم می شد که موعد چله از اول دی ماه تا ۱۰بهمن بود اما   
»چله کوچیکه« از دهم بهمن آغاز می شد و تا سی بهمن ادامه داشت . البته آیین برگزاری شب چله در اصفهان به دو نام »چله 

زری« )ماده( و»عمو چله«)نر( تقسیم می شود زیرا از گذشته تاکنون همه موجودات و اشیاء را بر اساس جنس مذکر و 
مونث تقسیم می کردند . اصفهانی ها دوشب را به عنوان شب چله برپا می کردند و آیین های مخصوص به این شب را به 

جا می آوردند. آیین شب چله در شهر اصفهان خانوادگی برگزار می شده است و خانواده های اصفهانی با پهن کردن 
سفره یی با عنوان »سفره شب چله«، این شب را گرامی می داشتند.

هندوانه به عنوان نمادی کروی که برونش سبز و درونش قرمز است و سمبل خورشید محسوب 
می شود ، به  عنوان مهم ترین میوه بر سر سفره چله قرار می گیرد . از دیگر بخش های این 

آیین در اصفهان قدیم،  پهن کردن تمام البسه و رخت خواب ها در هوای آزاد به 
ویژه در مقابل خورشید با هدف خوش آمدگویی به »عمو چله« و 

»چله زری« بوده است. 
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