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اعـاده حیثیت 
به سبک

 قهـرمـانـان

قرارداد
فـروش نفت به توتـال

 امضـا شد

اگر مدافعان حرم نبودند
 باید در کرمانشاه و همدان 

می جنگیدیم
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مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
اصفهان گفــت: در دوره ای قــرار گرفته ایم که اگر 

سیاست انبساطی در کشور در نظر گرفته نشود...

دولت کانــادا اعالم کرد کــه در پی اجــرای توافق 
هسته ای ایران و تایید سازمان ملل متحد، بخشی از 

تحریم های خود علیه ایران را لغو می کند و...

وزیر نیــرو اعالم کــرده »تونل انتقال آب بهشــت 
 آباد مطلقا اجــرا نخواهد شــد«، اما کارشناســان 

محیط زیست می گویند: عملیات اجرایی...

 نماینده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری و
 امام جمعــه شــهرکرد تاکیــد کرد:بایــد در امر 

انتخابات،به جریان انقالبی بها داد...

دولت برای فعال سازی واحدهای 
صنعتی تدبیری بیندیشد

صرفه جویی در دستور کار شهرداری قرار گیرد؛

پای » رکود «  به شورای شهر اصفهـان باز شد

 کانادا تحریم ها علیه ایران
 را لغو کرد

پروژه بهشت آباد متوقف 
نشده است

 باید در انتخابات به 
جریان انقالبی بها  داد

دخل و خرج فرودگاه اصفهان 
به هم نمی خورد

رییس جمهور:
باید »برجام 2« را برای 
توسعه کشور آغاز کنیم
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علی قاســم زاده، در خصوص آمادگی فرودگاه اصفهان 
برای پذیرش گردشــگران خارجی در پسابرجام، بیان 

کرد: با توجه به مسایل...

رییس جمهوری در مراســم آغاز عملیات اجرایی برقی 
شــدن راه آهن تهران- مشــهد، هماهنگی قوا و نهادها 
را برای سرعت بخشیدن به روند توسعه کشور ضروری 
دانســت و تاکید کرد: باید »برجام 2« را برای توســعه 

کشور آغاز کنیم.
 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در مراسمی 
که همزمان بــا بهره بــرداری از چندین پــروژه  ریلی، 
عمرانی، صنعتی و بهداشــتی در استان خراسان رضوی 
 نیز آغاز شــد، ابراز امیــدواری کرد تا اربعیــن آینده، 
مشــهد و کربال از طریق راه آهن متصل شوند. روحانی، 
توســعه ریلی را یکی از اهداف مهم دولت تدبیر و امید 
برشــمرد و گفت: توســعه خطوط ریلی، محیط زیست 
ســالم، آرامش روحی و روانــی، نقل و انتقــال ارزان، 

صرفه جویی در مصرف سوخت و...
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رییس جمهــوری در مراســم آغاز عملیــات اجرایی 
برقی شــدن راه آهن تهران- مشــهد، هماهنگی قوا 
و نهادها را برای ســرعت بخشــیدن به روند توســعه 
کشور ضروری دانســت و تاکید کرد: باید »برجام 2« 
را برای توسعه کشــور آغاز کنیم. به گزارش خبرنگار 
خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(- منطقه خراسان، 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در مراسمی 
که همزمان با بهره بــرداری از چندین پــروژه  ریلی، 
عمرانی، صنعتی و بهداشتی در استان خراسان رضوی 
نیز آغاز شد، ابراز امیدواری کرد تا اربعین آینده، مشهد 

و کربال از طریق راه آهن متصل شوند.
روحانی، توسعه ریلی را یکی از اهداف مهم دولت تدبیر 
و امید برشمرد و گفت: توســعه خطوط ریلی، محیط 
زیست سالم، آرامش روحی و روانی، نقل و انتقال ارزان، 
صرفه جویی در مصرف سوخت و لذت سفری با مسیر و 
زمان کوتاه برای مردم عزیز ایران به ارمغان خواهد آورد.

رییس  جمهــوری با اشــاره به آغاز عملیــات اجرایی 
قطار سریع الســیر تهران – قم – اصفهان و همچنین 
قطار سریع السیر مشهد – تهران تأکید کرد: باید همه 
قطارهای کشور را به بنادر اصلی و مرزهای کشور برای 

افزایش ارتباطات با همسایگان متصل کنیم.
روحانی ادامه داد: خط راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
در آینده به کشورهای آذربایجان و عراق متصل خواهد 
شد و با اتصال راه آهن کشور به شــهر بصره در عراق ، 
امیدوارم مردم عزیز و زائران اباعبداهلل الحسین )ع( در 
اربعین سال آینده با قطار به زیارت مرقد مطهر امام سوم 
شیعیان شرفیاب شــوند.  رییس  جمهوری همچنین 

پروژه اتصال راه آهن مشهد به تهران با قطار سریع السیر 
را به لحاظ این که پایتخت معنوی به پایتخت سیاسی 

کشور متصل می شود، حائز اهمیت دانست.
روحانی با اشاره به اجرای رســمی برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( گفت: امروز کشــورهای مختلف، 
بخش خصوصــی و ایرانیان خارج از کشــور متقاضی 
فعالیت در کشــور هستند و کشور در مســیر آبادانی 
بیشتر قرار گرفته اســت. رییس  جمهوری با بیان این 
 که فضای کشور برای حرکتی سریع به سمت توسعه و

 اشتغال زایی جوانان فراهم شده است، گفت: شرط آن 
وحدت، همدلی، همزبانی، جهاد، فداکاری، حضور در 
صحنه و اتحاد همه قوا خواهد بود. روحانی با اشاره به 
تالش های گســترده  دولت برای توسعه ناوگان هوایی 
و ســفرهای بهتر و مطمئن تر زیارتی و ضروری، اظهار 
داشــت: قرارداد خرید هواپیماهای جدید مسافربری، 
تحولی بزرگ در ناوگان هوایی کشــور خواهد بود و در 
زمینه توسعه ریلی و جاده ای نیز دولت اقدامات مناسبی 
اتخاذ خواهد کرد.رییس  جمهــوری تأکید کرد: باید با 
نوسازی ناوگان حمل و نقل کشــور سال های تحریم 
را جبــران کنیم.روحانی همچنیــن از وزارتخانه راه و 
شهرسازی و همه دســت اندرکاران پروژه برقی سازی 

راه آهن مشهد – تهران قدردانی و تشکر کرد.
رییس  جمهوری در ابتدای سخنان خود نیز با تبریک 
ایام اهلل دهــه مبارک فجــر به ملت و مردم خراســان 
رضوی به ویژه شــهر مقدس مشهد گفت: مشهد یکی 
از مراکز اصلی حرکت و طوفان انقالب در ســال 56 و 
 57 بود و مقام معظم رهبری، آیت اهلل واعظ طبســی و 

شهید هاشــمی نژاد از ارکان آغاز و هدایت انقالب در 
مشهد بودند.

روحانی ادامه داد: بانوان مشهدی نیز در نهضت اسالمی 
حضوری فعال و پررنگ داشتند.

رییس  جمهوری تصریح کرد:  مردم ایران کماکان بعد 
از 37 سال مســیر انقالب و راه امام را به خوبی حفظ 
کرده اند و با بیعت با خلف صالح بنیان گذار کبیر انقالب 

اسالمی همان راه را ادامه می دهند.
دکتر روحانی با اشاره به تقارن دهه فجر و پیروزی های 
ملت غیور ایران در مذاکرات هســته ای با قدرت های 
جهانی و برجام یک، تاکید کرد: باید »برجام 2« را برای 

توسعه کشور آغاز کنیم.
رییس  جمهوری خاطرنشان کرد: باید از امروز به دنبال 
این باشــیم که تا از فرصت برجام برای توسعه کشور 

استفاده کنیم.
روحانی در ادامه با بیان این که مجلس خبرگان رهبری 
مهم ترین نهاد حکومتی بوده و مجلس شورای اسالمی 
نیز از لحاظ قانون گــذاری و ایفای نقش در توســعه، 
اخالق، مادیات و معنویت کشــور حائز اهمیت است، 
اظهار داشــت: هر چه نمایندگان عالم تــر، با تجربه تر 
و کاردان تــر، در کنار دولــت و قوه قضاییــه و تحت 
رهبری های مقام معظم رهبری باشند، به نفع ملت ایران 
خواهد بود.رییس  جمهوری با اشــاره به استعدادهای 
فراوان داخلی برای توســعه و پیشــرفت کشور گفت: 
هر چه هماهنگی بین دســتگاه های کشور و نیروهای 
مسلح افزایش یابد ، سرعت رسیدن به اهداف نیز بیشتر 

خواهد شد. 

روزنامه انگلیســی گاردین نوشــت: ســفر »محمد جــواد ظریف« 
وزیرامورخارجه ایران به انگلیس, موید گرم شدن روابط دو کشور ایران 

و انگلیس است.
گاردین در این گزارش به قلم »سعید کمالی دهقان« می نویسد: سفر 
وزیر امور خارجه ایــران به انگلیس ، پس از چند دهــه بی اعتمادی و 
اختالفات رو به رشــد دو کشور بر ســر موضوعات منطقه ای و حقوق 
بشر، به فال نیک گرفته شده است و نشانه »گرم شدن روابط دو کشور« 

ارزیابی می شود.
»محمدجواد ظریف« رییس دســتگاه دیپلماســی ایران که به دنبال 
مجاهدت وصف ناپذیرش در حصول توافق هسته ای ایران، شخصیتی 
بین المللی به دست آورده است،هفته گذشته در سفری دو روزه عازم 

لندن شد.
شش دهه از کودتای سرویس اطالعات مخفی انگلیس » MI6 « علیه 
 نخســت وزیر وقت ایران که با انتخاباتی دموکراتیک روی کارآمده بود

 می گذرد. 
این کودتا برای حفظ منافع نفتی انگلیس در ایران انجام شد.

خاطره این کودتا همچنان در ذهن برخی ایرانی ها باقی مانده است و 
همچنان انگلیس را »شیطان کوچک« و » روباه پیر« می شناسند که 

»هرگز دست از حیله گری و خدعه برنداشته است «.
اولین ثمره سفر ظریف به لندن این بود که سفارت انگلیس در تهران و 
هیئت نمایندگی ایران در لندن از ماه آینده کار صدور ویزا برای اتباع دو 

کشور را آغاز خواهند کرد. 
انگلیس و ایران از ماه اوت گذشته ســفارتخانه هایشان را در دو کشور 

بازگشایی کردند.
روابط دو کشــور در نوامبر 2011 به دنبال تعرض برخی از جوانان به 

سفارت انگلیس در تهران، به پایین ترین سطح کاهش یافت.
 ســفر ظریف به لندن بعد از آن صورت گرفت کــه »دیوید کامرون«

 نخست وزیر انگلیس در یک تماس تلفنی با »حسن روحانی« رییس 
جمهوری ایران به طور رسمی از تهران برای شرکت در کنفرانس صلح 

سوریه دعوت به عمل آورد .
ظریــف در دو مرکز بزرگ مطالعاتی در لندن حاضر شــد و ســخنان 

مبسوطی را بیان کرد.
وی در اندیشکده »چتم هاوس« اشــاره کرد که خارج ماندن ایران از 
گفت و گوهای صلح سوریه در سال های آغازین بحران سوریه در سال 

2011، هیچ کمکی به حل مشکل و بهبود اوضاع نکرد.
ظریف در کاخ »وست مینســتر« هم با گروهی از نمایندگان پارلمان 
انگلیس دیدار و گفــت و گو کرد و مباحثی را پیرامــون ایران و اوضاع 

سوریه و منطقه مطرح نمود.
 وی در جمع گروهــی از نماینــدگان مجلس و بازرگانان انگلیســی 
گفت: ما باید مســئله تهدید را بازتعریف کنیم. فکــر نمی کنم درک 
این تهدید نیاز به استعداد و مهارت داشته باشــد، تهدید مقابل همه 
ما ایســتاده اســت: داعش. تا زمانی که برای مســاعدت و همکاری با 
 یکدیگر تالش نکنیم، نمی توانیم به راه حلی صلح آمیز برای ســوریه 

دست یابیم.

گاردین نوشت: 

سفر ظریف به انگلیس، نشانه گرم شدن 
روابط دو کشور است

محســن رضایی با ارســال مطلبــی در اینســتگرام 
 خود نســبت به اعــزام ارتش عربســتان به ســوریه 

هشدار داد.
به گزارش مهر، ســر لشکر محســن رضایی با انتشار 
مطلبی در صفحه شخصی خود، نسبت به اعزام ارتش 
سعودی به ســوریه هشــدار داد و پیش بینی کرد در 
صورت برخورد روسیه، ترکیه، عربســتان و سوریه با 

یکدیگــر و  ورود آمریکا یــک جنگ بزرگ 
منطقه اي، در منطقه شعله ور شود.

این مطلب که در پی انتشــار خبر موافقت 
آمریکا با ورود نیروی زمینی ارتش عربستان 
به سوریه و هشــدار کرملین نسبت به وقوع 
یک جنگ در منطقه منتشر شده است، بدین 

شرح است:
پس از شکســت داعش و النصــره در عراق 
)الرمــادي( و ســوریه )مخصوصــا حلب(، 
عربســتان و آمریکا تصمیــم گرفته اند که 
سربازان ســعودي را براي نجات باقیمانده 
 تکفیري هــا و درگیري با ارتش ســوریه،

 وارد سوریه کنند.
در چنین شرایطی، برخورد روسیه، ترکیه، 
عربستان و سوریه با یکدیگر و پس از آن هم 
با ورود آمریکا، یک جنگ بــزرگ منطقه اي، محتمل 

است.
بی تردید با چنین حرکتی از سوی دولت سعودی، که 
دیوانه وار به هر اقدامی دســت مي زند،کل منطقه از 
جمله عربستان در آتش خواهد سوخت که البته ایران 

از آن دور خواهد بود.

دولت کانــادا اعالم کرد کــه در پی اجرای 
توافق هســته ای ایران و تایید سازمان ملل 
متحد، بخشــی از تحریم های خــود علیه 
ایران را لغو می کند و به دنبال از ســرگیری 

گفت وگو با ایران است.
 به گزارش ایســنا، در این بیانیه گفته شده 
اســت که کانادا در تحریم هــای یک جانبه 
و گســترده خــود علیــه ایــران بازنگری 
کرده تا اجــازه تجدید کنترل شــده روابط 
 اقتصادی با ایران را بدهد. براساس گزارش

 بی.بی.ســی، این بازنگری شامل برداشته 
شــدن تحریم های فراگیــر در حوزه های 
خدمات مالی، واردات و صــادرات  خواهد 
شــد. دولت کانادا گفته اســت که عالوه بر 
رفع تحریم های سازمان ملل در تحریم های 

یک جانبه خود تحت » قانون تدابیر ویژه اقتصادی« هم 
بازنگری می کند.

کانادا اواخر تابســتان سال 13۹1 ســفارت خود را در 
تهران تعطیل کرد و از دیپلمات های ایرانی هم خواست 

که خاک آن کشور را ترک کنند.
دولت کانادا اعالم کرد: امیدوار است با مقام های ایرانی 

درباره احتمال ازســر گرفتن روابــط دیپلماتیک هم 
گفت وگو کند.

با وجود این دولت کانادا گفته است که همچنان درباره 
» بلندپروازی های هسته ای« ایران نگرانی های جدی 
دارد و به محدودیت های سختگیرانه خود برای صادرات 
کاالهــا، خدمــات و فناوری هایی که از نظــر امنیتی 

حساس خوانده شده، ادامه خواهد داد.

سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مراسم تشییع پیکر شهیدمحسن قاجاریان 
فرمانده تیپ 121 امام رضا)ع( و همرزمانش که در سوریه به 
شهادت رسیدند، ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت 
مدافعان حرم، اظهار داشت: ماجرای شهادت، شهید و داوطلب 
بودن برای تقدیم جان در راه اسالم و انقالب ماجرایی طوالنی 
است که از ابتدای انقالب شاهد آن بوده ایم. وی ادامه داد: نکته 
مهم این است که در هر مقطع از انقالب شهیدان ما با آمادگی 
جانفشانی در راه اسالم خون تازه ای در رگ مقاومت اسالمی 
دمیدند و با درکی عمیق و بصیرتی مثال زدنی این انقالب را 
پیش بردند و باعث پیشرفت اهداف انقالب شدند. فرمانده کل 
سپاه پاسداران با اشــاره به اینکه در دوران دفاع مقدس برای 
دفاع از حریم مقدس جمهوری اسالمی ایران و نظام اسالمی 
و بیرون رفتن متجاوزان اقداماتی صورت گرفت، تصریح کرد: 
دفاع مقدس ابتدای حرکت بزرگ الهی بود و این حماســه 
بزرگ باعث استمرار حرکت مقاومت در منطقه و جهان شده 
است. سرلشــکر جعفری با بیان اینکه در ناامنی های داخلی 
شهدای زیادی را تقدیم کرده ایم، خاطر نشان کرد: ثمره این 
جانفشانی ها امنیت بی نظیر کشور اســت. وی با ابراز اینکه 

تهدیدات زیادی را پشت سرگذاشته ایم، گفت: آمریکایی ها 
در دهه 80 در اطراف کشورمان پایگاه زدند و نوبت ایران بود تا 
به آن تجاوز کنند، اما چه چیزی باعث شد این تهدید به وقوع 
نپیوندد؟ همین آمادگی ها برای جانفشانی  و دفاع و آمادگی 
مردم بود که جلــوی تهدیدات را گرفت. وی بــا بیان اینکه 
دشمنان هر چه رصد کردند تا با مسایل سیاسی و اجتماعی 
داخل کشور ناامنی ایجاد کنند  نتوانستند، خاطرنشان کرد: در 
این مرحله وارد فاز جدید تهدیدات علیه انقالب شدیم و همه 
اقرار می کنند تهدید از مرزهای ما دور شده است. فرمانده کل 
سپاه پاسداران افزود: جنگ هایی که در خاک لبنان صورت 
گرفت و جنگ های فلســطین درس بزرگی بــه آنها داد که 
ارتش های مسلح و مجهز علیه مقاومت اسالمی کارآیی ندارد.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه این مقاومت تا نهضت بیداری 
اسالمی ادامه داشته است، گفت: توطئه های دشمنان وسیع تر 
شده اســت. آنچه دشمنان قســم خورده به آن رسیدند این 
بود که به طور مستقیم با حرکت مقاومت نمی توانند مقابله 
کنند، اما در عین حال نمی توانســتند اصل تهدید و فشار را 

کنار بگذارند.
وی با ابراز اینکه تا انقالب هست توطئه و تهدید وجود خواهد 

داشت، بیان داشــت: خدای متعال مکر آنها را به خودشان بر 
می گرداند. وقتی ما اصول و قواعد الهی و اســالمی را رعایت 

می کنیم پیروز می شویم.
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: مردم و جوانان پای 
این خط ایستاده اند و تا راه جهاد و مقاومت در برابر نظام سلطه 
وجود دارد انقالب اسالمی ادامه دارد و شاهد نزول برکات الهی 
هستیم. سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: آنها وقتی به این 
نتیجه رسیدند که ارتش های کالسیک توانایی مقابله ندارند از 
توان داخلی اسالمی استفاده کردند و حرکت شوم سلفی گری 
و وهابیت همواره جلوی حرکت جریان اسالمی ایستاده است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها از توان ســلفی ها استفاده 
می کنند، گفت: آنها داعش و جریان های معارض انقالب را با 
انگیزه های درون اسالم ایجاد کرده و سرمایه گذاری جدی و 
اساسی کرده اند و مزدورهای منطقه ای مانند آل سعود خائن 
از آنها حمایت کردند و برخی کشورهای غیرعرب این حرکت 

را پشتیبانی کرده اند.
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه این جبهه مقاومت 
و صهیونیستی و ســلفی با انگیزه های اعتقادی در برابر هم 
هستند و این موضوع تمام نشــدنی است، افزود: تا زمانی که 

انقالب ادامه دارد این نوع تهدید که شکل جدیدی است را در 
دهه چهارم انقالب شاهد خواهیم بود، اما هدف دشمن در بین 

همه تهدیدها مشترک است.
سرلشکر جعفری با طرح این موضوع که هدف آنها این است 
که جلوی گسترش انقالب اســالمی را بگیرند، تصریح کرد: 
هر چه انقالب مــا رو به جلو می رود دفــاع از آن در جبهه ها 

پیچیده تر می شود.
فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: خیلی ها ابهام دارند که 
درگیری در ســوریه چه ارتباطی به ما دارد که باید گفت این 
افراد ساده اندیش هستند، اگر در ســوریه مقاومت شکست 
بخورد ناامنی به مرزهای ایران می رسد، اما اینکه عده ای این 
قدر به عمق ماجرا پی برده باشند و برای جانفشانی رقابت کنند 
ایمان و بصیرت باالیی می خواهد که بدانیم جنگیدن در جبهه 

سوریه حفظ مقاومت اسالمی و انقالب است.
سرلشکر جعفری با اعالم اینکه امروز بین یگان های زمینی 
سپاه برای اعزام به سوریه رقابت است، گفت: وقتی می گوییم 
برای اعزام کارشناسان مستشاری محدودیت وجود دارد اشک 

می ریزند و التماس می کنند تا به جبهه بروند.
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه اتفاق بزرگی که امروز 
افتاده یکی شدن دل های مردم ســوریه، یمن، عراق، لبنان 
و فلسطین با ایران است خاطرنشــان کرد: این مسئله همان 
تشــکیل امت واحده اسالمی در برابر دشــمن قسم خورده 

اسالم است.

کانادا تحریم ها علیه ایران را لغو کردارتش عربستان نباید وارد سوریه شود

 هوشنگ یاری در اختتامیه جشــنواره هوانوردی ســیمرغ در سالن 
همایش های دانشگاه مازندران در بابلسر با اشاره به اینکه شهدا با خون 
خود موجب شدند تا آیندگان در راســتای علم و فناوری تالش کنند، 
عنوان کرد: این شهیدان تنها در بحث تخصصی فعالیت نمی کردند بلکه 

به مسایل فرهنگی نیز توجه داشتند.
 یاری این جشــنواره را فرصت خوبی برای ارایه دســتاوردهای حوزه 
هوا فضا دانســت و گفت: تجلیل از فداکاری هــای تیزپروازان اقدامی 

ارزشمند است.
وی تصریح کرد: سیســتم فناوری امروز هوانوردی ایران، در گذشته 
وجــود نداشــت و در حال حاضــر برای دشــمن تهدید محســوب 
می شــود از این رو با اعمــال تحریم ها بــه ایران فشــارمی آورند، اما 
 ما ثابت کردیم که تــوان رزمی و علمــی باالیی در صنعــت هوا فضا 

داریم.
فرمانده هوانیروز جمهوری اسالمی ایران یادآور شد: در سال 57 ایران 
دانشــجویی در حوزه رزمی هوانوردی نداشت اما توان رزمی نیروهای 

ایرانی بسیار باال بود.
وی در خصوص ســاخت بالگرد با اشــاره به اینکه بالگرد و هواپیما از 
قطعات مختلفی تشکیل شده اند، افزود: کارخانه سازنده موظف است 
که قطعات را برای ما بفرســتند، در دوره های تحریــم بعد از انقالب 
 اســتاندارد قطعات مختص خود آنها بود به همین دلیل به دســت ما 

نمی رسید.
یاری اظهار کرد: توانمندی مهندســان ایرانی ویژه است و هیچ قدرتی 
نمی تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد و امروز نیز باید وارثانی باشــیم تا 

انقالب را به سر منزل مقصود برسانند.
فرمانده هوانیروز همچنین در بازدید از نمایشــگاه فن بازار جشنواره 
هوانوردی عنوان کرد: برگزاری این نمایشگاه در سطح یک شهرستان 

نوید آینده خوبی را برای این منطقه دارد.
یاری افزود: در ســال های آینده نیز این نمایشگاه برگزار خواهد شد و 
هر جا یادی از شهدای گرانقدر باشد با آغوش باز استقبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه الزم اســت تا نمایشگاه هایی که در سطح بین المللی 
و کشوری برگزار می شود با حضور مردم و دانش آموزان باشد، تصریح 
کرد: این نمایشگا ها انگیزه ای برای دانشجویان و دانش آموزان برای ورود 

به رشته های ویژه خواهد بود.
یاری یادآور شد: در شهرستان ها کمتر چنین جشنواره هایی برگزار می 
شود. بنابراین دیدن نمایش های پروازی و یا » ایرشو« در این مناطق 

می تواند سبب شود تا دانشجویان بهتر در این زمینه ورد پیدا کنند.
یاری گفت: تالش و زحمت زیادی برای این جشــنواره به دلیل آنکه 
برای نخستین بار برگزار شده بود به کار رفت امیدواریم برای کسانی که 

حضور پیدا کردند دست آوردهای خوبی داشته باشد.

برخی بیانات منتشرنشــده  از رهبــر معظم انقالب دربــاره مدافعان 
 حرم از ســوی پایگاه اطالع رســانی حفظ و نظر آثار رهبری منتشــر

 شد.
به گزارش جام جم آنالین، نوزدهمین شماره هفته نامه خط حزب اهلل با 
روایتی منتشر نشده از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با خانواده های 
 KHAMENEI.IR شــهدای مدافع حرم روی پایگاه اطالع رسانی

قرار گرفت.
در صفحه نخست این شــماره بیانات منتشرنشــده ای از رهبر معظم 

انقالب درباره مدافعان حرم به شرح زیر آمده است :
حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبر انقــالب اخیرا در دیــدار با جمعی از 
خانواده های شــهدای مدافع حرم فرمودند:حقیقتا هم شهدای شما، 
هم خانواده ها،  پدران، مادران و فرزندان آنان، حق بزرگی بر گردن همه  
ملت ایران دارند. این شــهدا امتیازاتی دارند: یکی این است که اینها از 
حریم اهل بیت در عراق و ســوریه دفاع کردند و در این راه به شهادت 

رسیدند... 
امتیاز دوم این شــهدای شــما این اســت که اینها رفتند با دشمنی 
مبارزه کردند کــه اگر اینها مبــارزه نمی کردند این دشــمن می آمد 
داخل کشور... اگر جلویش گرفته نمی شــد ما باید اینجا در کرمانشاه 
 و همــدان و بقیه اســتان ها بــا اینهــا می جنگیدیم و جلویشــان را 

می گرفتیم. 
در واقع این شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور، ملت، 

دین، انقالب اسالمی فدا کردند. 
امتیاز ســوم هم این است که اینها در غربت به شــهادت رسیدند. این 
 هم یک امتیاز بزرگی اســت. ایــن هم پیش خدای متعــال فراموش

 نمی شود.

اخبار خبر

فرمانده هوانیروز خبرداد:

 توان باالی رزمی و علمی 
 صنعت هوا و فضای ایران

 سخنان منتشر نشده رهبر معظم انقالب 
در شماره جدید خط حزب اهلل:

اگر مدافعان حرم نبودند باید در 
کرمانشاه و همدان می جنگیدیم

فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم تشییع شهدای مدافع حرم:

مقاومت در سوریه شکست بخورد، ناامنی به مرزهای ایران می رسد

رییس جمهور:

باید »برجام 2« را برای توسعه کشور آغاز کنیم
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مدیرعامل بانک مسکن از ارایه پیش نویس لیزینگ مسکن به شورای پول و 
اعتبار خبر داد و گفت:  رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان باعث شد تا 

تسهیالت این حوزه از کل تسهیالت بانکی در سال ۹۴ کاهش یابد.
محمدهاشم بت شکن در نشســت خبری اظهار کرد:  امسال10/3 درصد از 
تسهیالت بانکی به بخش مسکن و ساختمان  اختصاص یافت که در مقایسه با 
سال های ۹2 و ۹3 روند کاهشی را داشته است. وی با بیان این که این مسئله 
نشان دهنده رکود حاکم بر مسکن است، افزود: در سال های ۹2 و ۹3 سهم 
بخش مسکن و ساختمان از تســهیالت بانکی به ترتیب 12 و11/8 درصد 
بود. وی با اعالم این که در ۹ ماه ابتدای سال جاری بانک مسکن با 121هزار 
میلیارد ریال سهم ۴3 درصدی از کل تسهیالت مسکن و ساختمان را داشته 
است، تصریح کرد: در 10 ماه امســال مجموعا برای ۴1۹ هزار واحد مسکن 
تأمین مالی شده که 8۹ هزار واحد،  27هزار میلیارد ریال برای احداث  یعنی 
تقویت طرف عرضــه، 83 هزار واحد با تأمین مالی 2۴هــزار میلیارد ریالی 
 برای خرید مسکن،  ۹0 هزار واحد با 8هزار و 67۹ میلیارد ریال برای جعاله و

 232 هزار واحد با 68هزار میلیارد ریال بابت واگذاری سهم الشــرکه بوده 
است.مدیرعامل بانک مســکن با بیان اینکه تاکنون برای 2 میلیون و 375 
هزار و 660 واحد مسکن مهر قرارداد امضا شده است، گفت:  برای این تعداد 
۴۹۹هزار میلیارد ریال قرارداد امضا شــده و تاکنون ۴60هزار میلیارد ریال 
پرداخت شده است. همچنین یک میلیون و 600 هزار واحد به مبلغ 338هزار 

میلیارد ریال فروش اقساطی شده است. 
بت شکن یادآور شد: در دو مرحله ســقف کلی تسهیالت واحدهای مسکن 
مهر به 500هزار میلیارد ریال و پس از آن به حدود 550هزار میلیارد ریال 

افزایش یافت.
وی با تأکید بر این که بانک هرچه می تواند شرایط استفاده از تسهیالت بخش 
مسکن و ساختمان را تسهیل می کند، گفت: برنامه ای برای زوجین داریم که 
به محض تصویب از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اطالع رسانی 

الزم در این رابطه انجام می شود. 
مدیرعامل بانک مســکن اوراق اجاره برای شــرکت عمران پردیس، اوراق 
ســاخت و اوراق رهنی را از جمله برنامه های در دست اجرای بانک مسکن 
برای ســال آینده اعالم کرد و افزود: پیش نویس اعطای لیزینگ مسکن به 
شورای پول و اعتبار رفته که به محض تصویب بانک مسکن اولین بانکی است 

که این برنامه را اجرا می کند. 
وی گفت:  سیاست های بانک مسکن این است که حداقل 50 درصد تسهیالت 
مورد نیاز برای خرید را برای اقشار میان درآمدی تأمین کند. در مرحله اول 
تأکید بانک روی زوج های جوان اســت که در صورت تصویب، اطالع رسانی 

الزم در این رابطه انجام می شود.
بت شــکن با بیان این که 56 درصد از واحدهای معامله شده در تهران طی 
دی ماه امسال زیر 5 سال عمر داشــته اند، افزود:  قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در تهران حدود 38 میلیون ریال بوده و متوسط کل کشور حدود 

20 میلیون ریال در دی ماه بوده است.

بیژن زنگنه با اشاره به اینکه قرارداد فروش 160 هزار بشکه نفت خام 
ایران به شرکت فرانسوی توتال 16 فوریه )سه شنبه، 27 بهمن ماه( 
اجرایی می شود، اظهار کرد: براساس قرارداد امضا شده میان شرکت 
ملی نفت ایران و توتال، این شرکت فرانسوی روزانه 160 هزار بشکه 

نفت خام ایران را راهی قاره سبز می کند.
وزیر نفت بــا تایید این موضوع که آیا افزون بــر قرارداد فروش نفت 
شــرکت ملی نفت ایران و توتال، درباره زمینه حضور این شــرکت 
فرانســوی در پروژه های نفتی نیز توافقی حاصل شده است، گفت: 
توتال برای حضور در میدان نفتی آزادگان جنوبی و ایران ال ان جی 
اظهار عالقه کرده و قرار اســت ایران اطالعات الزم را برای مطالعه 
در اختیار این شرکت فرانســوی قرار دهد تا آنان پیشنهادهای خود 
را ارایه دهند؛ بدان معنا که ما در این باره توافق نکرده ایم که کار به 
آنها واگذار شــود بلکه توافق برای انجام مطالعه از سوی توتال انجام 

شده است.
مدیران انی برای خرید نفت به تهران می آیند

وزیر نفت درباره اینکه آیا در سفر اخیر به ایتالیا با شرکت ایتالیایی انی 
قراردادی امضا شده است، اظهار کرد: در سفر به رم با انی قراردادی 
امضا نشد، اما مقام های این شرکت قرار است به زودی به تهران بیایند 
تا یک قرارداد خرید نفت از ایران را امضا کنند، ضمن اینکه این شرکت 
برای مشارکت در توســعه یکی از میدان های ایران ابراز عالقه کرده 

است که در این باره نیز مانند توتال، تفاهم خواهیم کرد.
زنگنه مقدار درخواست انی برای خرید نفت خام از ایران را روزانه 100 
هزار بشکه عنوان کرد و یادآور شــد: افزون بر این شرکت، پاالیشگر 
ایتالیایی ساراس خواســتار خرید روزانه 60 تا 70 هزار بشکه نفت 

خام از ایران است.
وی با اشــاره به اینکه انی و ســاراس هر دو پیش از لغو تحریم ها از 
مشــتریان اروپایی نفت خام ایران بودند، اظهارداشت: تنها مقصد 
اروپایی نفت خام ایــران در دوران تحریم، ترکیه بود که روزانه 100 
هزار بشــکه نفت از ایران می خرید که با قراردادهای کنونی به این 

میزان بیش از 300 هزار بشکه در روز اضافه خواهد شد.
وصول بدهی امارات تا چند روز آینده

وزیرنفت درباره دریافت بدهی نفتی ایران بــا بیان اینکه هم اکنون 
فرآیند بازکردن حساب برای پرداخت مطالبات ایران در حال انجام 
است و آنها مشــکلی برای پرداخت بدهی ندارند، تصریح کرد: همه 
شــرکت های معتبری که از آنها طلب داریم، حتی شــرکت اینوک 
امارات ) 5.3 میلیارد دالر( منتظر باز شدن فرآیند حساب هاست که 

چند روزی طول می کشد تا بدهی آنها پرداخت شود.
آخرین وضعیت تسویه بدهی نفتی یونانی ها

وی درباره پرداخت بدهی یونان نیز با بیان اینکه این کشور به دلیل 
ورشکستگی برای بازپرداخت بدهی، اندکی مشکل دارد، تصریح کرد: 
این کشور قرار است براســاس یک برنامه زمان بندی بدهی خود را 

پرداخت کند که هنوز تفاهم با آنها نهایی نشده است.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:

 پیش نویس لیزینگ  مسکن
 به شورای پول و اعتبار رفت

زنگنه خبر داد:

قراردادفروش نفت به توتال امضا شد

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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علی قاسم زاده در گفت و گو با ایمنا، در خصوص آمادگی 
فرودگاه اصفهان برای پذیرش گردشــگران خارجی در 
پسابرجام، بیان کرد: با توجه به مسایل مختلفی همچون 
آلودگی هوا و کمبود آب، اصفهــان دیگر قابلیتی برای 
رشد کشاورزی و صنعت ندارد. بنابراین بخش خدمات از 
جمله گردشگری، زمینه و فرصت مناسبی برای توسعه 

استان است.
وی افزود: گفته می شــود از هر 100 توریستی که وارد 
ایران می شــود، بیش از ۹۴ درصد آنها تمایل به دیدن 
اصفهان دارند و این فرصتی طالیی برای جذب گردشگر 
است. از سویی دیگر جذب گردشگر موتور محرکه توسعه 
شهر اصفهان به شمار می رود به شرطی که زیرساخت ها 

و کمبودهای آن با برنامه مدونی برطرف شود.
فرودگاه نباید به بن بست برسد

به اعتقاد مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، دراین 
فضا فرودگاه نباید به بن بســت برســد؛ چرا که بخش 
 عظیمی از گردشــگران از طریق این مجموعه جابه جا 
می شــوند و باید با برنامــه ریزی های کوتــاه، میان و 

بلندمدت راه حلی برای رفع مشکالت اندیشید.
وی با اشاره به اینکه درهمایش برند گردشگری که حدود 
یک ماه پیش در اصفهان برگزار شد اعال م کردند که در دو 
سال آینده بیش از150 میلیون گردشگر چینی در مسیر 
جاده ابریشم خواهند آمد، بیان کرد: با توجه به قرارگیری 
ایران در مسیر جاده ابریشم و همچنین مشکالت موجود، 
نمی توانیم بخشی از این 150 هزار مسافر و یا گردشگر 

آسیایی و چینی را جذب کنیم.

اختصاص اعتبار برای ساخت فاز دوم ترمینال 
پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان

قاسم زاده همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص روند 
پیشرفت ســاخت و اجرای فاز دوم ترمینال پروازهای 
خارجی فرودگاه اصفهان، گفت: حدود ۴ ســال قبل فاز 
یک ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان تکمیل و مورد بهره بــرداری قرار گرفت و قرار 
شد فاز بعدی آن توســط جذب ســرمایه گذار بخش 
خصوصی انجام شــود که در میانه راه شرکت مذکور با 

مشکل مواجه شد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل مرتفع شده و 
برای تکمیل کار، خود شرکت فرودگاه های کشور اعتبار 
و سرمایه مورد نیاز را تامین کرده است، بیان کرد: از سوی 
دیگر اکنون موضوع ســاخت ترمینال جدید پروازهای 
خارجی فرودگاه اصفهان به مســاحت حدود 23 هزار 
متر مربع در دست اجراست که بخشی از کار آن از جمله 
فراخوان ساخت و دریافت مجوز و تامین اعتبار مناسب 

برای آن در دست اقدام است.
فروگاه اصفهان برای توسعه محدودیت های 

زیادی دارد
مدیرکل فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان با ابراز تاسف 
نسبت به اینکه فرودگاه اصفهان از نظر زمین و مساحت، 
محدودیت های زیادی دارد، تصریح کرد: این مشکالت 
مانع برگزاری مناسب فراخوان برای شناسایی پیمانکار 
در راستای احداث ترمینال جدید شــده است که رفع 
این مشــکل در فرودگاه تا حدی زیادی نیازمند کمک 

مسئوالن و نمایندگان مجلس بوده و اگر زمینه های مورد 
نیاز توسعه آینده فرودگاه مهیا نشود، فرودگاه اصفهان با 

بن بست جدی مواجه می شود.
 وی در پاســخ به این ســوال که آیا ایرالین های جدید 
می تواند بخشــی از نیاز اصفهان برای توسعه فرودگاه 
را مرتفع کنند، گفت: درحال حاضــر اقداماتی صورت 
گرفته، اما قضاوت در مورد ایرالین هایی که بیس خود را 
در اصفهان مستقر کردند هنوز زود است، اما اگر چنین 
 اتفاقی رخ دهد امتیاز مثبتی برای اســتان خواهد بود و 
می توان امیدوار به برقراری پروازهای داخلی و خارجی 

کشور از اصفهان باشیم.
ایرالین های جدید به توسعه استان کمک 

می کنند
قاســم زاده با بیان اینکه در برقراری پروازهای داخلی و 
خارجی به جز تهران به دلیل بعد مسافت کم که نیازمند 
هواپیمایی با ظرفیت پایین بین 50 تا 100 صندلی است 
مشــکلی نداریم، تاکید کرد: وضعیت فرودگاه شــهید 
بهشتی اصفهان نسبت به دیگر فرودگاه ها نسبتا مناسب 
است. به گونه ای که تقریبا هر روز از اصفهان پرواز به دبی 
و استانبول انجام می شــود و به طور قطع ایرالین های 

موجود به توسعه استان، کمک خواهند کرد.
وی در ادامه بدهــی ایرالین ها یا همان شــرکت های 
هواپیمایی به فرودگاه اصفهان را بالغ بر 27 میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: این بدهی ها مربوط به ســال گذشته 
و بخشی از آن مربوط به سال ۹2 بوده و باید تاکید کنم 
پرداخت نشدن این مطالبات تاثیر زیادی بر روند توسعه 

فرودگاه اصفهان گذاشته است.
مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با یادآوری اینکه 
در فرودگاه، درآمدهزینه ای است و هر چه درآمد داشته 
باشد می تواند هزینه کند، اظهار کرد: فرودگاه اصفهان به 
عنوان سومین فرودگاه کشور از نظر تعداد مسافر ورودی 
و خروجی خارجی و همچنین پنجمین فرودگاه از نظر 

تعداد مسافر داخلی است.
فرودگاه اصفهان ضررده است

وی ادامه داد: در ایران 5۴ فــرودگاه وجود دارد که 51 
فرودگاه متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. از جمله 
فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان که ضررده بوده و اصال 
درآمدهــا و هزینه هایش با یکدیگــر همخوانی ندارد و 
تنها فرودگاه مهرآباد، امام خمینی )ره( و فرودگاه مشهد 

مقدس تا حدودی درآمدزا هستند.
 قاســم زاده با تاکید بر اینکه مســئوالن فــرودگاه ها 
نمی توانند امید داشته باشند که با درآمدهای خودشان 
اداره شوند و این مجموعه ها نیازمند کمک از بخش های 
مختلف هستند، تصریح کرد: به دلیل مشکالت موجود 
باید کمک های خاصی به فــرودگاه اصفهان به عنوان 
دروازه ورودی شهر شود تا بتوان در استان ایجاد سرمایه 
کرد؛ چرا که فرودگاه نقش مهمی در تولید ناخالص ملی 

و یا GDP دارد.

ابوالفضل ظهره وند سفیر سابق ایران درایتالیا با اشاره به جدیت شرکت ایتالیایی 
فیات برای تولید خودرو در ایران، از اعمال نفوذ دســت هــای پنهان داخلی برای 
تقدیم بازار به پژو فرانسه انتقاد کرد.ابوالفضل ظهره وند سفیر پیشین ایران درایتالیا، 
با انتقاد از قراردادهای واردات محور دولت یازدهم با کشــورهای ایتالیا و فرانسه 
گفت، با توجه به تبلیغات صورت گرفته در خصوص دســتاوردهای این توافقات و 
تمایل کشورهای صنعتی به همکاری با ایران در ســایه شرایط پسابرجام چنین 
ادعایی از سوی مسئوالن قابل قبول نیست، ضمن آنکه در این نوع قراردادها باید 
سابقه رفتاری فرانســوی ها از جمله نوع مواضع آنها در مذاکرات با 1+5 و نیز نوع 
برخورد آنها در اعمال تحریم ها توسط پژو و توتال مدنظر قرار می گرفت.وی افزود: 
باید توجه داشت که شرایط اقتصادی کشورهای صنعتی به دلیل رکود و بیکاری 
بهترین فرصت برای انتخاب های بهینه ما به ویژه در زمینه کاالهایی مانند اتومبیل 
می باشد. الزم بود و هست که به جای شتابزدگی درانجام این نوع قرار دادها معضل 
خودروسازی کشور را به طور ریشه ای حل می کردیم. حداقل می توانستیم با دامن 
زدن به رقابت میان کمپانی های خودروســاز و تولید کننــدگان هواپیما بهترین 
امتیاز را به دست آوریم. البته به نظر می رســد که انگیزه های قوی تری از انگیزه 
اقتصادی، قرارداد با فرانسوی های ممسک را توجیه و پشتیبانی نموده باشد.سفیر 
اسبق ایران درایتالیا با رد این ادعا که سایر شرکت های بزرگ خودروسازی مایل 
به همکاری با ایران نیستند ادامه داد، در دوره ســفارت من درایتالیا مذاکراتی را 
از طرف ایران خودرو با فیات پیگیری کــردم و قائم مقام آقای منطقی مدیرعامل 
وقت ایران خودرو نیز سفری به آنجا داشت و به نتایج خوبی هم دست یافتند. نکته 

جالب توجه در ان گفت وگوها و بازدیدی که از خطوط تولید فیات و بخش طراحی 
کارخانه و حتی تولید فراری صورت گرفت گالیــه مدیرعامل کارخانه از ایران بود 
و اینکه علی رغم توافقات صورت گرفته با مسئول قبلی ایران خودرو دایر بر تولید 
چند مدل از فیات در ایران آقایان تعلل کرده و حتی یک مدل توافق شده ) سیه نا( 
را ۴ سال است که بال تکلیف نگه داشته اند و این ماشین دیگرمدل به روزی نیست، 
در شروع مذاکرات آنها این نوع از برخورد را، نشانه ای از عدم جدیت ما در همکاری 
ها توصیف می کردند.وی افزود، نکته جالب توجه در ارتباط با تمایل و جدیت طرف 
ایتالیایی برای همکاری با ایران این بود که درداخل ساختمان فیات دفتری را نیز 
برای اســتقرارنماینده آقایان که یک فرد ایرانی بود و ازحضورما نیز چندان راضی 
 به نظر نمی رسید، اختصاص داده بودند و آن فرد به راحتی در داخل کارخانه تردد

 می نمود و به خیلی از بخش ها و افراد نیز دسترســی داشت ولی بنابر دالیلی که 
چندان موجه و روشن نبود آقایان طی این مدت ۴ سال با تخریب موقعیت ما در نزد 

طرف ایتالیایی فرصت های فردی را به فرصت های ملی ترجیح داده بودند.
ظهره وند در پایان تاکید کرد، موضوع شفافیت که مهم ترین مشخصه کشورهای 
توسعه یافته می باشد یکی از راه حل های جدی و اساسی درحل مشکالت کشور 
است و به عبارتی ریشه اصلی درمشکالت کشــور در تمامی عرصه های اقتصادی 
نیز موضوع عدم شفافیت است. وقتی صحبت از رانت و حضور منافع پنهان افراد و 
جریانات به میان می آید، عدم شفافیت بســتر اصلی از تحقق این منافع نامشروع 
خواهد بود، چیزی که در ایتالیا بنده از نزدیک شاهد این رویه از سوی طرف های 

ایرانی بودم.

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور درهمایش 
روزجهاني تاالب از اقدامات فوالد مبارکه در بازچرخاني آب قدرداني کرد. 

همزمان با برپایي جشــن چهل و پنجمین ســالگرد کنوانســیون رامسر که به 
منظورحفظ و سالمت تاالب ها دردنیا به ثبت رســیده است و با هدف حمایت از 
اقدامات انجام گرفته درجهت احیاي تــاالب گاوخوني، همایش روز جهاني تاالب 
با حضورمعاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست، دبیرکل 
کنوانسیون بین المللي رامســر، کارشناســان داخلي، متخصصان علوم زیست 
محیطي و جمعي از میهمانان کشورهاي خارجي و نمایندگان تشکل هاي زیست 
محیطي درمحل برگزاري همایش هاي هتل عباسي اصفهان برگزار شد.درحاشیه 
 برگزاري این همایش، محسن ستاري رییس محیط زیست فوالد مبارکه درحضور 
خانم دکترابتکار رییس سازمان محیط زیست کشور اقدامات فوالد مبارکه درجهت 
حفظ منابع طبیعي از طریق انجام پروژه هاي بازچرخاني آب در سیستم تولید و 
همچنین فرآیند ســرمایه گذاري فوالد مبارکه در پروژه جمع آوري پساب هاي 
شهري شهرستان هاي مبارکه و لنجان و استفاده از آنها در سیکل تولید را تبیین 
نمود که مورد استقبال و قدرداني رییس سازمان محیط زیست کشور و سایر حاضران 
قرار گرفت. درهمین رابطه رییس سازمان محیط زیست کشور ضمن قدرداني از 
فعالیت هاي صورت گرفته از سوي فوالد مبارکه، اعالم داشت: اینگونه فعالیت ها 
بایستي براي سایرشرکت ها نیز سرمشق و الگو قرار گیرد .معصومه ابتکار درجمع 
 حاضران درهمایش گفت: با توجه به شــرایط آبي کشــور و آثار تغییر اقلیم هیچ 
چاره اي به جز اصالح الگوي کشــاورزي نداریم واین راهــکار هم از جهت اقتصاد 

مقاومتي و هم از نظر مشاغل در بخش کشاورزي و نقش آن در رشد اقتصادي کشور 
تنها چاره ممکن است که شاید دشوار باشد و سختي هایي را براي ما به وجود آورد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیســت تصریح کرد: تطبیق شرایط آبي و اقلیمي 
کشور با الگوهاي کشاورزي و حتي در بخش هاي صنعتي و شهري و اصول زیست 
محیطي، جزو سیاست هاي جدي دولت و سیاست هاي کلي مورد تأکید رهبر معظم 
انقالب است.رییس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد: اگر براي یک فعالیت 
 اقتصادي تاالبي خشک شود آگاه باشید که چه ضررهاي اقتصادي بر بخشي وارد

 مي کنید که خدمات اقتصادي و زیست محیطي آن چندین برابر است.
بنا براین گزارش درهمین رابطه دکتر زرگرپوراستاندار اصفهان نیز درحضور معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت ضمن تأیید و قدرداني 
از اقدامات فــوالد مبارکه در خصــوص صرفه جویي در مصرف آب ابراز داشــت: 
شــرکت فوالد مبارکه درمصرف آب  در صنعت در مقایسه با زمان راه اندازي علي 
رغم افزایش تولید، 66 درصد بر حسب شــاخص مصرف آب کاهش داشته و امید 
است این اقدامات در آینده نیز تداوم یابد.دکتر رسول زرگرپور اضافه کرد: دراستان 
اصفهان نیز براي احیا و مدیریت تاالب آسیب دیده گاوخوني طي دو سال گذشته 
اقدامات اصولي و بنیادیني به عمل آمده اســت و از ســوي مردم و دولت به طور 
 همزمان در راستاي تأمین و تخصیص حقابه  این تاالب مهم کشور، اقدامات بزرگ و 

بي سابقه اي صورت گرفته است.
این همایش یک روزه  براي حفظ بیش از پیش تاالب هاي موجود در کشور و استان 

اصفهان برگزار شده بود .

سفیرسابق ایران درایتالیا:

دست های پنهان مانع تولید » فیات« در ایران شدند 
درجشن چهل و پنجمین سالگرد کنوانسیون رامسرمطرح شد:

تحسین مدیران از اقدامات فوالد مبارکه درعملیات بازچرخانی آب 

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی:

دخل و خرج فرودگاه اصفهان 
به هم نمی خورد

شرکت زیرساخت اعالم کرد:

سرویس CDN مخابرات ایتالیا 
در تهران مستقر می شود

ساخت پاالیشگاه 1/8میلیارد یورویی 
توسط ایران دراسپانیا

ترکیه هشتمین کشور مفلوک جهان 
شناخته شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق   خبرداد:

دو توافق مهم دولت و مجلس برای 
بررسی الیحه بودجه

شرکت ارتباطات زیرساخت اعالم کرد: چندین شرکت برتر بین المللی مخابراتی با 
 Pop خود درCDN و IP این شرکت در حال مذاکره و تبادل نظر هستند تا سرویس

تهران را مستقرکنند.
آذری جهرمی عضو هیئت مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر موقعیت 
جغرافیایی ویژه ایران که شرق و غرب را به یکدیگر متصل می کند، گفت: موقعیت 
جغرافیایی ویژه ایران در برنامه های پنج ساله توســعه مخابرات مدنظر قرار گرفته 
اســت تا ایران بتواند به هاب بزرگ منطقه خاورمیانه تبدیل شود. در همین راستا 
سرمایه گذاری هایی نیز توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارتقای توان داخلی 
شبکه صورت پذیرفته است.وی با اشاره به توافقات اخیر و برجسته ایران با شرکت های 
بزرگی چون تلکام ایتالیا، از ایجاد Pop تهران به عنوان نقطه عطفی در رشد مخابرات 
و ارتباطات ایران در عرصه بین الملل یاد کرد و گفت: در حال حاضر چندین شرکت 
برتر بین المللی مخابراتی با شرکت ارتباطات زیرساخت در حال مذاکره و تبادل نظر 
هستند تا سرویس IP و CDN خود در Pop تهران را مستقر کنند که این امکان 
عالوه بر اینکه کیفیت سرویس اینترنت کشور را بهبود قابل مالحظه ای می بخشد، 
کیفیت سرویس های مطرح ایرانی همچون آپارات، بازار و کانال های رادیو و تلویزیونی 
را در عرصه بین المللــی نیز چندین برابر ارتقا می دهد.عضو هیئت مدیره شــرکت 
ارتباطات زیرساخت با اشــاره به ارتقا ی ســطح روابط مخابراتی شرکت ارتباطات 
زیرساخت با شرکت های برجسته بین المللی اضافه کرد: توسعه Pop تهران به عنوان 

یک مرکز بین المللی مخابراتی،گام مهمی در این راستا محسوب می شود.

وزیرخارجه اســپانیا گفت: ایران با ارایه طرحی خواســتار ســاخت یک 
پاالیشگاه1/8 میلیارد یورویی دراین کشور شده است.

به گزارش روزنامه اســپانیایی ال پایس، وزیرخارجه اسپانیا گفت: ایران 
طرحی را برای ساخت یک پاالیشگاه 1/8میلیارد یورویی دراسپانیا ارایه 

کرده است.
خوزه مانوئل گارسیا مارگالو افزود: این پاالیشگاه قراراست روزانه 120هزار 

بشکه نفت خام را پاالیش کند.
براســاس این گزارش در روز 28 ژانویه هیئتی از ایران به اســپانیا سفر 
 کــرده و درایــن مــورد و 
همکاری های آینده با مقامات 
اسپانیایی گفت وگو کرده است.

این پاالیشــگاه بــا همکاری 
 شــرکت پاالیــش و پخــش 
فــرآورده های نفتــی ایران و 
شرکت ماگتل اسپانیا در شهر 
بندری آلگســیراس ســاخته 
خواهد شد. یادداشت تفاهمی 
بین دو کشــور بــرای اجرای 
عملیات امکان سنجی به امضا 

رسیده است.

پایگاه خبری بلومبرگ با ارایه شاخصی به نام شاخص فالکت به بررسی وضعیت 63 
 کشور جهان بر اساس این شــاخص پرداخته و ونزوئال را در صدر و تایلند را در ذیل 

رده بندی جهانی بر اساس این شاخص قرار داده است.
شاخص فالکت بر پایه دو فاکتور میزان تورم و نرخ بیکاری هرکشور تهیه شده است.

ونزوئال با تورم۹8/3 درصدی و نرخ بیکاری 6/8 درصدی به عنوان مفلوک ترین کشور 
در میان 63 کشور مورد بررسی شناخته شده است. 

نمره این کشور در شاخص فالکت15۹/7 اعالم شــده است.آرژانتین با نمره 3۹/۹ 
 و آفریقای جنوبــی با نمره 32 به ترتیــب در رتبه های دوم و ســوم از این نظر قرار 

گرفته اند.براســاس ایــن گزارش 
ترکیه نیز با کســب نمره 18/8 در 
جایگاه هشتم مفلوک ترین ها قرار 
گرفته است.رتبه برخی کشورهای 
دیگرعبارت است از: یونان ۴، اوکراین 
5، اســپانیا 6، برزیل ۹، روسیه 1۴، 
ایتالیا 18، فرانسه 21، اتریش ۴۴، 

نروژ ۴۹ و آمریکا 51.
تایلند با کسب نمره 2/2 در انتهای 

این رده بندی قرار گرفته است.
در این گزارش وضعیت ایران مورد 

بررسی قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از دوتوافق مهم دولت و مجلس بر سر ارایه 
الیحه بودجه چند دوازدهم و تمدید برنامه پنجم توسعه خبرداد.

محمد رضا پورابراهیمی درخصوص بررســی الیحه بودجه درمجلس شورای 
اسالمی گفت: براساس برنامه زمانبندی از زمان چاپ الیحه بودجه بررسی این 
الیحه توسط نمایندگان و کمیسیون ها آغاز شده است واین هفته باید نتیجه 
نهایی به کمیسیون تلفیق ارایه شود. نماینده مردم کرمان گفت: چون مجلس 
سه هفته کاری تعطیل است، آغاز بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق از 
نهم اسفندماه خواهد بود و تا پایان سال کمیسیون تلفیق در جلسات دو تا سه 

شیفته بررسی الیحه بودجه را به اتمام می رساند.
وی ادامه داد: 15 فروردین به بعد نیز بررسی الیحه بودجه دردستور کارصحن 
علنی مجلــس قرارخواهد گرفت. پورابراهیمی اظهار داشــت: با دولت توافق 
کردیم دهم یا یازدهم اسفند الیحه بودجه چند دوازدهم به  مجلس ارایه کند 

تا بتوانیم تنخواه مورد نیاز را دراختیار دولت قرار دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: براساس توافق دولت ومجلس درذیل الیحه 
بودجه چند دوازدهم که دولت دهم یا یازدهم اسفند به مجلس ارایه می کند 
حکمی قرارخواهد گرفت که براساس آن تا زمان تصویب برنامه ششم، احکام 
برنامه پنجم پابرجاست . بنابراین نیازی به تمدید برنامه پنجم توسعه نخواهد 
بود و خود به خود با تصویب برنامه ششم توســعه، احکام بودجه طبق برنامه 

ششم اجرا می شود.
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عکس روز

در اعماق فضا

وزیر نیرو اعالم کرده »تونل انتقال آب بهش��ت آب��اد مطلقا اجرا نخواهد ش��د«، اما 
کارشناس��ان محیط زیس��ت می گویند: عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد و سخنان 

دوپهلوی وزیر، راه ادامه کار را باز گذاشته است.
وزیر نیرو در گفت وگو با رس��انه ها گفت: تونل بهش��ت آباد مطلقا اجرا نمی شود، کار 
متوقف شده و هیچ وقت هم اجرا نخواهد شد. سخنانی که فعاالن محیط زیست را به 
توقف کامل پروژه بزرگ انتقال آب، که محیط زیستی ها آن را »جهنم آباد« لقب داده اند 
دلگرم کرد اما به سرعت مشخص شد که در این سخنان وجهی دیگر از حقیقتی تلخ 
نهفته است. حقیقتی که منجر به اعالم موضع تازه از جانب معصومه ابتکار نیز شده، 

اعالم موضعی که باید دید چه اندازه اقدام عملی در پی خواهد داشت.
فعاالن محیط زیست و ساکنان منطقه چرمهین معتقدند که فعالیت در این پروژه که 
قرار است ساالنه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را برای توسعه کشاورزی 
از چهارمحال و بختیاری ب��ه اصفهان ببرد ادامه دارد اما ب��ر در کارگاه چرمهین قفل 
 زده اند تا نش��انی از فعالیت در این پ��روژه دیده نش��ود. یک منب��ع آگاه از پروژه در

 این باره به خبرنگار مه��ر می گوید: فعالیت در ۱۱ جبهه عملیات��ی کاری و ۷ جبهه 
عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری در جریان اس��ت. به گفته 
وی تونل تنها یک ش��صتم از احجام عملیاتی را در بر می گیرد و پروژه در قالب لوله، 
مطالعات تونل جایگزین و حضور نیروهای پروژه ادامه دارد. این منبع آگاه که خواست 
نامش فاش نشود، توضیح می دهد: بهشت آباد یک »مگاپروژه« است که تونل آن حدود 
یک شصت و هشتم احجام عملیاتی را دربر می گیرد. پروژه ای که به دلیل اختالفات 
بین مجریان و شرکت های آب منطقه ای ۴ استان میزبان طرح، به زور داغ و درفش و 
کشیدن ناخن پروژه را به ما دادند. وی با اعالم این که مشخصا به در کارگاه چرمهین 
قفل زده اند، اما مشکل ورودی کارگاه چرمهین نیست، خروجی آن است، ادامه می دهد: 
 هیئت های کره ای و چینی و ایتالیایی آماده تامین مالی  هس��تند. رقم فاینانس اولیه 

)با قیمت تمام شده سال ۹۳( نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. 
طبق قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی، کارفرمایان دولتی مانند 
ما موظفند تا از پیمانکاران بخواهند تجهی��زات و ... را از داخل تهیه کنند. حال آنکه 
مثال چینی ها می گوین��د:۶۰ درصد لوله ه��ا را از خودمان بخرید ت��ا ۴ میلیارد دالر 
 را بدهیم. این رق��م در مورد کره ای ه��ا ۷۴ درصد و در م��ورد ایتالیایی ها ۵۵ درصد

 اس��ت.  مذاکره کنندگان ترک و نیز هیئت های صندوق های ذخی��ره ارزی کویت و 
نروژ هم در راهند. این منبع آگاه در پاسخ به این که مگر توقف تونل و جایگزینی آن 
با لوله بحث حقابه و مشکالت زیست محیطی پروژه را رفع می کند، می گوید: این را از 
سیاست گذار بپرس��ید. آب نیرو مامور دولت برای کارفرمایی کردن و پیش بردن کار 
است، هرچند ماموری بسیار قدرتمند است.  بیل و کلنگ و مدیریت پروژه با ماست، 
نه تصمیم به اجرا یا توقف. او با اعالم این که کار در ورودی پروژه متوقف است تاکید 
می کند که در خروجی، فعالیت ها و مطالعاتی سطح باال مبتنی بر لوله به پیش می رود.

این منبع آگاه در پاسخ به این که سرانجام فعالیت س��ازمان های مردم نهاد و فعاالن 
مستقل در این باره چه می شود تنها به یک جمله اکتفا می کند: این بندگان خدا سر 
کارهستند!او در پاس��خ به این که چرا علی رغم دستور و تاکید وزارت نیرو فعالیت در 
پروژه ادامه دارد، تصریح می کند که وزیر نیرو گفته است تونل، یعنی »یک شصت و 
هشتم کار« که متوقف هم هست. اما »لوله که هست. مطالعه تونل جایگزین که هست. 

بچه ها همه هستند و فعالند.«
دقیقا همین مسئله باعث شده که کارشناس��ان و فعاالن محیط زیست سخنان وزیر 

نیرو را سخنانی دوپهلو و فرار از پاسخگویی ارزیابی کنند.
وزیر نیرو تنها مصوبه شورای عالی را تکرار کرد

یک کارش��ناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: آقای چیت چیان 

در واقع چیز جدیدی را اعالم نکرد و این طور نشد که اعالم کنند طرح منتفی است. 
آقای چیت چیان فقط مصوبه ش��ورای آب ۹۲ را تکرار کرد و اتف��اق جدیدی در این 

حوزه برای ما نیفتاد.
هومان خاکپور با اعالم این که »هیچ اطالع دقیق و منبع موثقی این را تایید نمی کند 
که در کارگاه چرمهین کار می کنند« درباره مصوبه ای که به آن اش��اره کرده توضیح 
می دهد: کارگاه سر جایش است. نه حاال، از سال ۱۳۹۱، که  قرار شد پروژه بر اساس 
انتقال آب از طریق تونل ۶۵ کیلومتری انجام شود، کارگاه هم تجهیز شد. سال ۱۳۹۲ 
که تونل با این اعتراضات رو به رو شد موضوع در شورای عالی آب مجددا مطرح شد، 

انتقال از طریق تونل منتفی و به لوله تبدیل شد.
این فعال محیط زیست ادامه می دهد: دوستان اصفهانی موافق با انتقال آب از طریق 
لوله نیس��تند و می گویند که به لحاظ اقتصادی و فنی اصال ب��رای ما امکان اجرایش 
نیست. پیش��نهادی هم مطرح کردند که در اصل تهدید بود و گفتند: اگر به ما اجازه 
ندهند که از بهشت آباد آب بیاوریم آب را از سمیرم اصفهان که منطقه خودمان است 
تامین می کنیم، اما با توجه به این که گزینه اولش��ان همچنان بهشت آباد است و به 
همین امید که بتوانند دولت را متقاعد کنند که این اتفاق با همان تونل رخ بدهد کارگاه 

را جمع نکردند و کارگاه همچنان آنجا به قوت خودش باقی است.
دیده بان طبیعت بختیاری با بیان این که گارگاه داخل یک محوطه بسته است و کسی 
امکان تردد به آن ندارد، می گوید: سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که 
کارگاه فعالیت داش��ته و منجر به کاهش دبی جریان آب چند قنات منطقه چرمهین 
که آب کشاورزی را تامین می کرد شد. کشاورزان معترض شدند و االن هم برای آن ها 

به وسیله پمپ، آب را به کانال ها بر می گردانند تا اعتراضات اجتماعی کمتر شود.
خاکپور با بیان این که امسال هم دوباره زمزمه هایی شروع شد که تجهیزات کارگاه را 

جمع آوری نکرده اند و پنهانی کار می کنند، می گوید: همین موضوع منجر به مصاحبه 
وزیر نیرو شد اما در واقع آقای چیت چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد.

ما با اصل انتقال آب مخالفیم نه شیوه انتقال

هومان خاکپور در پاسخ به این که اصال چرا با احداث این تونل مخالفت می شود، توضیح 
می دهد: مخالفت ما اساسا به شیوه اجرا نیست. مسئله ما خود انتقال آب بین حوزه ای 
است ولی االن شورای عالی آب یا وزارت نیرو، این خواسته ما را به حداقل تغییر داده 

یعنی آمده خسارت نوع انتقال را کم کرده است.
این کارشناس منابع طبیعی خس��ارت های احداث تونل را این گونه تشریح می کند: 
 خس��ارت واقعی؛ که ما بر هم��ان مبنا با اجرای پ��روژه انتق��ال آب مخالفیم، تبعات

 سوء محیط زیستی چه در حوزه مبدأ و چه در حوزه مقصد است.
 اگر حوزه مبدأ را اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و ب��ا توجه به این ک��ه پروژه روی 
سرشاخه های کارون است استان خوزستان در نظر بگیریم، خسارت هایی که در این 
منطقه اتفاق می افتد کامال مشهود و عیان است. خشکسالی چند سال اخیر به شدت 
آورد رودخانه و تولید آب در حوزه آبخیز کارون بزرگ را کم کرده، دبی کارون بزرگ با 
کاهش جدی رو به رو شده و هرگونه بارگذاری جدید تحت عنوان سدسازی یا انتقال 
بین حوزه ای این وضعیت را به مراتب بدتر می کند. در بحث آالینده ها و پساب هایی که 
وارد کارون می شود هم هرچه که دبی رودخانه کمتر باشد اثرگذاری مخرب آالینده ها 

در منطقه خوزستان و در کارون بزرگ بیشتر می شود.
به گفته وی در دهانه خلیج فارس، جایی که کارون بزرگ به خلیج فارس وارد می شود، 
کاهش شدید دبی باعث برگشت آب شور به اروندرود و بهمنشیر شده و کشاورزی و 
نخلستان های آن منطقه را به شدت در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. در استان 

چهارمحال و بختیاری هم بخش زیادی از روس��تاها، زیرساخت های اقتصادی مثل 
مزارع پرورش ماهی و باغ ها در دریاچه سد بشت آباد قرار می گیرد که آب قرار است از 
آنجا منتقل شود. آن منطقه کامال نسبت به زلزله و رانش حساس است و ایرادهای فنی 
زیادی به محل احداث سد نیز وارد اس��ت که می تواند در آینده مشکالتی را به لحاظ 

لغزشی و به لحاظ افزایش ریسک زلزله در منطقه برایش تصور کرد.
بهره ای از این پروژه نصیب اصفهان نمی شود

خاکپور درباره خس��ارت های پروژه در حوزه مقصد نیز توضیح می دهد: پروژه انتقال 
آب برخالف چش��م اندازهای عوام فریبش مش��کلی را از حوزه مقص��د رفع نمی کند. 
 ما تجرب��ه انتقال آب بین حوزه ای در حداقل س��ه پ��روژه از سرش��اخه های کارون از 
چهارمحال و بختیاری به اصفهان را داریم. تونل های کوهرنگ ۱ و ۲و ۳ و چشمه لنگان 
را داریم. آورد رودخانه زاین��ده رود را از ۸۰۰ میلیون مترمکعب به ۱۶۰۰ میلیون متر 
مکعب یعنی ۲ برابر رسانده ایم اما به دلیل توهم مصرفی که در حوزه مقصد ایجاد شد نه 

تنها مشکالت زاینده رود و گاوخونی حل نشد بلکه به مراتب بیشتر هم شد. 
به دلیل این که بارگذاری های جدید اتفاق افتاده است. روند رو به رشد مهاجرپذیری 
در اس��تان اصفهان را دیدیم، گس��ترش صنایع پرمصرف آب را دیدیم، توسعه اراضی 
کشاورزی محصوالت پرآب بر را دیدیم و متاس��فانه اصفهان که یک شهر پاک و سالم 
 و به عنوان یک شهر چهارفصل کامال گردش��گرپذیر بود االن هوایی برای تنفس هم 

ندارد.
بهشت آباد ۶۰ درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری را تهدید می کند

این فعال محیط زیست در پاسخ به این که اصال چرا پروژه از تونل به لوله تبدیل شده 
است می گوید: این کار بخشی از خسارت هایی که ناشی از نوع انتقال بوده را کم می کند 
زیرا این تونل از عمق ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری زیر زمین عبور می کرده و دقیقا از بزرگ ترین 

آبخوانی که در دشت های چهارمحال و بختیاری بود می گذشت. 
عبور این تونل از زیر آبخوان بر اس��اس مطالعاتی که انجام شده بیم تخلیه کامل آن 
آبخوان را ایجاد می کند. خاکپور تاکید می کند ک��ه به دلیل عبور تونل از این آبخوان 
امکان خشک شدن چشمه ها و قنات ها و چاه های کشاورزی در طول مسیر تونل هست 
و حدود ۶۰ درصد از جمعیت اس��تان چهارمحال و بختیاری در همین منطقه ساکن 
هستند. به این ترتیب تغییر نوع انتقال قطعا می تواند به کاستن از خسارت ها در طول 
مسیر کمک کند ولی از  اصل خسارت های انتقال آب بین حوزه ای کم نخواهد کرد.

هیچ اظهار نظری در بهشت آباد قبل از ارزیابی زیست محیطی قابل انجام نیست رییس 
سازمان محیط زیست در سفر یک روزه اش به اصفهان درباره لوله گذاری به جای حفر 
تونل در پروژه بهشت آباد گفته است: این کار تنها پس از تأیید زیست محیطی قابل اجرا 
است و هیچ اظهارنظری درباره تونل بهشت آباد پیش از ارزیابی های زیست محیطی 

توسط کارفرمای طرح قابل انجام و تأیید نهایی نیست.
معاون رییس جمهور تاکید کرده اس��ت که اکنون ش��اهد بارگذاری و استفاده بیش 
از حد بخش کش��اورزی در نقاط مختلف کش��ور از آب های زیرزمینی، روان آب ها و 
تاالب ها هستیم و بخش کش��اورزی با توجه به راندمان پایین و آلودگی باال از ناحیه 
سموم و کودهای ش��یمیایی بیش از این نمی تواند به توسعه فعالیت و برداشت های 
بی رویه منابع آبی ادامه دهد. با وجود این، سنجش میزان صداقت و قاطعیت در این 

موضع گیری ابتکار، نیاز به کمی صبر و انتظار بیشتر نیاز دارد.
 باید دید آیا س��خنان ابتکار در عمل منج��ر به توقف هرچند موق��ت فعالیت در این 
»مگاپروژه« ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی می ش��ود یا فعالیت همچنان در »۱۱ جبهه 
عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری« 

دنبال خواهد شد.

سخنان مبهم وزیر نیرو پروژه را متوقف نکرد؛

پروژه بهشت آباد متوقف نشده است

محققان دو سیاره جدید شناسایی کردند که جرم هریک از آنها دو 
 HD۴۷۳۶۶ برابر مشتری است و در مدار یک ستاره قدیمی به نام
که۱/۶ میلیارد سال  عمر دارد  و در فاصله ۲۶۰ سال نوری از زمین 

قرار گرفته، می چرخد.
به گزارش ایرنا، یک گروه بین المللی از س��تاره شناسان با استفاده 
از ش��یوه طیف س��نجی به روش دوپلر توانس��تند این دو سیاره را 

شناسایی کنند. 
 در این ش��یوه پرتوهای دریافتی از ستاره های بس��یار دور  بررسی 

می شود تا وجود لرزش در آنها شناسایی شود.
در صورت وجود لرزش ، این طور استنتاج می شود که در مدار آن، 

یک سیاره وجود دارد و جرم آن روی ستاره اثر می گذارد.
اما در مورد این ستاره، در یک توالی زمانی کوتاه ، میزان لرزش نور 
دوبرابر بود. اساسا وقتی لرزش نور یک س��تاره در هر توالی زمانی ، 
بیش از یک بار باشد، بدین معنی اس��ت که بیش از یک سیاره در 
مدار آن وجود دارد. به همین علت محققان به این نتیجه رسیدند 

که در مدار ستاره HD۴۷۳۶۶ دو سیاره در حال گردش هستند.
معم��وال وقتی چند س��یاره حول یک س��تاره گردش م��ی کنند ، 

جاذبه متقابل آنها نوعی تعادل ایجاد می کند که موجب اس��تمرار 
حرکت سیارات در یک مدار می ش��ود. اما گاهی این تعادل تغییر 
وضعیت می دهد و در نتیجه آن، هریک از سیارات منظومه تغییر 
 مس��یر می دهند یا حتی از مدار خارج ش��ده و به م��دار دورتری

می روند.
 HD۴۷۳۶۶ محققان بر این باورند که اتفاق مشابهی در مورد ستاره

که دو برابر خورشید جرم دارد ، رخ داده است.
معم��وال در مدار این س��تاره های غ��ول پیکر و قدیم��ی، چندین 
س��یاره در یک الگوی ناپای��دار، دوران می کنند. البت��ه علت این 
 پدیده به عنوان یکی از اس��رار جهان هس��تی، نامعلوم باقی مانده

است.
با وجود اینکه سواالت بسیاری درباره این ستاره و سیارات آن بدون 
 HD۴۷۳۶۶ پاس��خ باقی مانده اس��ت ، محققان معتقدند بررسی
می تواند راهگشای درک بهتر نحوه گسترش منظومه ها در طول 

زمان باشد.
این تحقیقات می تواند، زمینه ساز پیش بینی وضعیت خورشید و 

منظومه شمسی در آینده شود.

محققان ساختارهای نامرئی بس��یار عظیمی کشف کرده اند که در 
کهکشان راه شیری مخفی شده اند.

به گزارش ایسنا، این ساختارها بسیار بزرگ هستند و به نظر می رسد 
که بزرگی آنها به اندازه مدار چرخش زمین به دور خورشید است .این 
امر می تواند به بررسی وجود خوشه های مواد گم شده در جهان که به 

نام »باریون گم شده« معروف است کمک کند.
ستاره شناسانی که در تلس��کوپ پارک رادیویی مرکز CSIRO در 
شرق استرالیا فعالیت می کنند موفق به این کشف شده اند. این مطالعه 
جدید که در مجله Science به چاپ رس��یده، به شناسایی اندازه و 

شکل این ساختارها کمک زیادی کرده است.
به نظر می رس��د که این ساختارها شامل خوش��ه های بسیار بزرگی 
هستند که از یک سری مواد خاص احتماال ابرهایی از گازهای خنک، 
تشکیل شده  که در گازهای رقیق بین س��تاره ای واقع شده اند. این 
ساختارها شکل های طاق مانندی دارند و محققان آنها را به صورت 
ماکارونی یا فندق توصیف می کنند که ماده ای سطح خارجی آنها را 
پوشانده و در مرکز توخالی هستند، برخی از آنها نیز ساختار ورقه ای 

دارند.

اینکه این ساختارها از کجا آمده اند یا چه مدت است که در کهکشان 
هستند هنوز یک راز است، اما محققان بر این باورند که احتماال هزاران 

ساختار مشابه اینها در کهکشان وجود دارد.

محققان دریافتند؛

شناسایی دو سیاره با ابعاد دو برابر مشتری
محققان موفق شدند؛

ساختارهای نامرئی عظیم الجثه در راه شیری

مزارع چای، چینغارهای یخی مندنهال، جونو، آلسکاتونل عشق، اوکراین



خبرشهروند

ــب بود وبايد هرچه زودتر وارد خيابان  ساعت ده ش
اصلى مى شدم تا با تك و توك تاكسى هاى باقيمانده 
ــام داده بود  ــرم پي ــانم. همس خودم را به منزل برس
ــان  ــت دارند قبل از خواب پدرش ــب زودتربيا خانه بچه ها دوس كه امش
ــگاه نان صنعتى  ــتم اما وقتى از كنارفروش را ببينند. با اينكه عجله داش
ــيرينى تازه  ــت چند نان ش عبور مى كردم پيش خودم گفتم خوب اس
ــتاده  ــگاه ايس هم بخرم و براى آنها ببرم. مقابل ويترين چشمگيرفروش
ــمزه اى بودم كه با  بودم ومبهوت تماشاى نان هاى خوش رنگ و خوش
ــده بود. با ديدن آنها براى  دقت وظرافت خاصى توى قفسه ها چيده ش
ــيده شدن  لحظه اى حتى قرارخانه را هم فراموش كرده بودم كه با كش
ــبزه با نمكى بود كه با يك شلوار كردى  كتم به خود آمدم. پسرتپل وس
ــود. قبل از اينكه  ــربازى ابهتى مردانه به هم زده ب ــن سبزس ويك كاپش
ــوم به آرامى گفت: يك كيك برام مى خرى؟ ازگونى  موضوع را جويا ش
ــتش بود فهميدم كارش جمع آورى بازيافتى  خالى بزرگى كه توى دس
ــده بودم وقبل ازاينكه بتوانم به  ــيماى مردانه اش ش هاست. مجذوب س
درخواستش فكركنم ذهنم درگيراين شده بود كه  گرسنگى با اين مرد 
كوچك وبه ظاهر مغرورچه كرده كه تمام خط قرمزهاى حيا و غيرتش را 
فروريخته و او را براى داشتن سهم خيلى كوچكى ازآن ويترين بزرگ و

ــت. درمقابل سكوت  ــانده اس ــبيه گدايى كش خوش رنگ به تمنايى ش
ــود مى فهمد كه  ــود پايين معلوم ب ــرش را انداخته ب ونگاه خيره من س
ــتى از يك آدم غريبه تعبيرخوبى ندارد اما  اين درخواست بى رودربايس

به قيافه مصممش هم نمى آمد كه ازاين اقدامش پشيمان باشد.
نگذاشتم بيشترازاين ته مانده غروربچه هفت هشت ساله زيرنگاه متعجب 
وخيره من از بين برود. با لبخندى سعى كردم موضوع را عادى جلوه دهم 
و رو به ويترين فروشگاه گفتم خوب كدومش رومى خواى؟ بدون درنگ 
ــرتاپايش را پوشانده  ــت روى پيراشكى كه كاكائوها س دستش را گذاش
بودند. به سفارش من پيراشكى از ويترين بيرون آمد ودردستان كوچك 
وسردپسرخردسال قرارگرفت، به سرعت از من دورشد ولى من هنوزراه 
ــوى خيابان بود  رفتنش را نگاه مى كردم، همين طور كه نگاهم به آن س

دست كردم توى جيب وگفتم آقا دست تون درد نكنه، چقدرشد؟
-برو آقا نمى خواد حساب كنى.

اين دفعه بار دوم بود كه كنار آن ويترين به خودم مى آمدم.
نگاهى به مرد جوان فروشنده كردم واين بار با تعجب و جديت بيشترى 
ــنده تصميمش را  ــش مى كنم بفرماييد. اما فروش گفتم : ممنونم خواه
گرفته بود اوهم مى خواست درسيرشدن شكم پسربچه اى به قيمت له 

شدن يك غرور مردانه سهم داشته باشد.
ــم. آنقدرديرخانه  ــاده رفت ــيررا تا خانه پي ــب بخش زيادى از مس آن ش
ــاى خانواده ام  ــت با اعض ــه خوابيده بودند. دلم نمى خواس رفتم كه هم
ــب فقط دلم  ــرم و نوازش كنم. آن ش ــوم وآنها را درآغوش بگي روبرو ش

مى خواست آن پسررا سيركنم. 
Shahrvand.zayanderoud@gmail.com

ــطه وزارت آموزش وپرورش گفت:  براى مناطق  معاون آموزش متوس
محروم و عشايرى كه امكان اعزام معلم نداريم از مدارس شبانه روزى 
ــى دورى از خانواده و  بهره مى بريم. در اين مداس بايد نيازهاى عاطف

سرانه غذايى مورد توجه قرار بگيرد.
ــان مدارس  ــنواره ملى حامي ــن جش ــم اولي ــان در مراس على زرافش
شبانه روزى كه در مجتمع فرهنگى آموزشى آدينه برگزار شد، اظهار 
ــند تحول بنيادين  تحقق عدالت آموزشى و تربيتى  كرد: در بند 16 س
ــته  ــى و الزامى به عهده آموزش و پرورش گذاش در ابعاد كمى همگان
ــى آموزش را  ــت و اين نهاد موظف است كه شرايط دسترس شده اس
براى همگان فراهم كند و سپس  به عدالت كيفى با رعايت تفاوت هاى 
فرهنگى و جنسيتى بپردازد. وى افزود: آموزش و پرورش موظف است 
با تاكيد بر شايستگى  هاى پايه زمينه دستيابى دانش آموزان در سنين 
الزم التعليم را طى 12 پايه به صورت 4 دوره سه ساله و براى رسيدن به 

مراتبى از حيات طيبه براى همگان فراهم كند.
زرافشان ادامه داد: پوشش تحصيلى در دوره اول و دوم متوسطه بيش 
ــش ظاهرى تحصيلى  بيشتر از  از 94 و 82 درصد است كه البته پوش
اين مقدار است. قبل از پيروزى انقالب اسالمى 19 مدرسه راهنمايى 

شبانه روزى براى دانش آموزان پسر كشور تاسيس شده بود. 
آموزش و پرورش براى مناطق كمتر توسعه يافته روستايى و عشايرى  
كه امكان اعزام معلم در دوره  اول و دوم متوسطه ندارند از راهكارهايى 
ــاالن، آموزش از راه دور، روستامركزى، خوابگاه  مانند آموزش بزرگس
ــبانه روزى  ــبانه روزى بهره مى برد كه مدارس ش مركزى  و مدارس ش
ــن راهبرد آموزش و پرورش از اين جهت  پركاربردترين  و فراگيرتري

 است.
ــت: مدارس  ــوزش و پرورش گف ــطه وزارت آم معاون آموزش متوس
ــال 93  در دوره اول متوسطه  يك هزار  ــال 57 تا س شبانه روزى از س
ــه با جمعيت 108هزارو310 دانش آموز  و در دوره دوم  و 129 مدرس
متوسطه 2 هزار و 222 مدرسه با جمعيت 295 هزار و 869 دانش آموز 
ــوزش و پرورش  ــى از افتخارات آم ــش قرار دادند كه يك را تحت پوش

در تحقق عدالت آموزشى محسوب مى شود.
ــان تصريح كرد: افزايش درصد پوشش تحصيلى، ارتقاى سطح  زرافش
كيفى آموزش و كاهش افت تحصيلى، فراهم كردن زمينه براى تربيت 
ــگيرى از تبعات اخالقى از مهاجرت دانش آموزان  دانش آموزان، پيش
ــتفاده بهينه از نيروى انسانى  و امكانات آموزش  به مراكز شهرى و اس
ــبانه روزى است و بايد نيازهاى  وپرورش از اهداف  تاسيس مدارس ش
عاطفى دورى از خانواده، تامين فضا وامكانات، تامين هزينه و امكانات 
اياب و ذهاب، تامين سرانه غذايى مناسب مطابق با دوران رشد، تامين 
ــيس مدارس شبانه روزى  ــازى در  تاس كتاب و كتابخانه و هوشمندس

مورد توجه قرار گيرد.

گاهى يك پيراشكى
 ته خوشبختى هاى دنياست

معاون وزارت آموزش وپرورش:

دانش آموزان مناطق محروم 
تحت پوشش تحصيلى قرار مى گيرند ــتى همسايه عجين  ــته، زندگى ايرانى با دوس در گذش

شده بود. براى كسانى كه روستا و شهر خود را رها كرده 
و به شهرهاى بزرگ براى رسيدن به آرزوهاى شان كوچ 
ــايه نزديك ترين قوم و خويش بود و  كرده بودند، همس
محرم اسرار. براى شهرنشين ها هم همسايه پشت و پناه 

بود و رفيق روزهاى غم و شادى.
ــاى فاميل به هم  ــايه ها از اعض ــا گاهى همس آن روزه
ــكالت يكديگررا حل  نزديك تر بودند و كمبودها و مش
ــده و برنامه هاى  ــاال دغدغه ها زياد ش مى كردند اما ح
ــرگرم  ــبكه هاى مجازى آنقدر مردم را س ماهواره و ش
ــال هم ياد همسايه هاى شان  كرده كه ديگرسال به س
ــى نمى داند  ــاى آپارتمانى كس نمى افتند و درخانه ه
ــتند و چه كارمى كنند  همسايه هاى بغلى چند نفرهس
ــينى و آپارتمانى  ــى ماش ــر زندگ ــه درگي و آنقدرهم
ــور  ــايد تنها درپاركينگ و آسانس ــده اند كه ش خود ش
ــالم و عليكى كنند. نگاه هاى بدترى  با همسايه شان س
ــايه  ــايگى وجود دارد؛ مثال برخى، همس هم به همس
ــان  ــت دارد از كارش ــد كه دوس ــى مى دانن را مزاحم
ــت كه فرهنگ ايرانى و  ــر دربياورد. اين درحالى اس س
ــايه اهميت فراوانى  اسالمى براى رعايت حقوق همس
قائل شده و توصيه هاى فراوانى درباره احترام و كمك 
ــتن از حال او در دين اسالم و  ــايه و خبر داش به همس
ــان  ــت كه همه اين موارد نش ــده اس فرهنگ ايرانى ش

از اهميت واالى همسايه در زندگى دارد.
ــايه مى تواند  ــان معتقدند دوستى با همس روان شناس
ــى براى زندگى پرهياهوى امروز باشد و زندگى  آرامش
ــرطى كه آيين  ــه ش ــه ب ــى درآورد، البت را از يكنواخت

همسايه دارى شناخته شود.
همسايه دارى چيست؟

در قرآن و كتاب هاى دينى، تاكيد فراوانى درباره احترام 
ــايه وجود دارد. يكى از زيباترين و كامل ترين  به همس
احاديث دراين زمينه به نقل از پيامبراكرم (ص) است 
ــايه دارى مى فرمايند:  ــاى همس ــاره مصداق ه كه درب
ــت به فريادش برس. اگر  اگرهمسايه ازتو يارى خواس
ــت به او قرض بده. اگرمصيبتى ديد  از تو قرض خواس
ــد به عيادتش برو. وقتى  او را دلدارى بده. اگر بيمار ش
مرد  در تشييع جنازه اش شركت كن. خانه ات را بلندتر 
ــاز تا جلوى جريان هوا را براو نگيرد، مگر از خانه او نس

آن كه خودش اجازه دهد. هرگاه ميوه اى خريدى براى 
او هديه بفرست وگرنه مخفيانه ميوه را به خانه ات ببر. 
ــايه  ــراه ميوه بيرون نياور كه بچه همس فرزندت را هم
با ديدن ميوه دردست او ناراحت شود. با بوى ديگ او را 

ناراحت نكن مگرآن كه مقدارى از غذاى آن را براى او 
بفرستى. اين روايت، تمام حقوقى را كه براى همسايگى 
بايد رعايت شود، مشخص مى كند و نشان مى دهد در 
زندگى اسالمى- ايرانى تا چه حد بايد به همسايه احترام 
گذاشت. بررسى جامعه شناسان نشان مى دهد، با رشد 
ــوخ  ــينى، فردگرايى هم در ميان ايرانيان رس شهرنش
ــراد تمايل به رفت و آمد دارند  كرده و از اين رو كمتر اف
كه شايد اين وضعيت به علت نفوذ فرهنگ غرب باشد، 
چون در تفكر غربى فردگرايى مالك است در حالى كه
ــيارى از رفتارهاى  ــته ارتباط با همسايه بس  در گذش
اجتماعى را كنترل مى كرد و اين جمع همسايگى كمتر 
اجازه مى داد افراد دست به رفتارهاى ناهنجار و خارج از 
قانون بزنند. متاسفانه نوعى فرهنگ در زندگى ايرانيان 
ــايه خود  ــد اگر با همس ــه تصور مى كنن نفوذ كرده ك
ــوند، دخالت و  ــال او را جويا ش ــد كنند يا ح رفت و آم
ــود  ــوب مى ش به تعبيرى فضولى در زندگى آنها محس
در حالى كه در قديم اين گونه نبود و ارتباط با همسايه 
ــناختند و به هم  از واجبات بود و همه يكديگر را مى ش
ــوهر  ــوى ديگر، وقتى زن و ش ــك مى كردند. از س كم
هر دو شاغل باشند وقت زيادى درخانه صرف نمى كنند 
ــود  ــال انجام مى ش ــى كه گاهى هرس و جا به جايى هاي
ــايگى را كم مى كند و شايد براى همين  تعلقات همس

است كه ارتباط با همسايه كمرنگ شده است.
ــناس به تاثيرات مثبت ارتباط با همسايه  يك روان ش
ــايه از لحاظ  ــاره مى كند و مى گويد: ارتباط با همس اش
عاطفى و روانى، تاثيرات خوبى مانند حس همدردى در 
ــت كه  بحران ها را ايجاد مى كند و مقابل فردگرايى اس

امروز از سوى غرب تبليغ مى شود.
كم شدن كاركردهاى همسايه

ــبك خانه هاى جديد را در كاهش  ــان س جامعه شناس
روابط همسايگى موثر مى دانند، اما نكته ديگراين است 
كه كاركردهاى روابط با همسايه هم امروز دچار تغيير 
ــته  ــده و در واقع آن حمايت اجتماعى كه درگذش ش
از طرف همسايگان انجام مى شد، امروزه توسط مدرسه، 
ــمن ها (سازمان هاى مردم  دانشگاه، فرهنگسراها و س

نهاد) انجام مى شود.
 از سوى ديگر، چون همسايه ها مانند قبل ديگر از يك 
قوم و خويش نيستند، گاه اعتمادى به هم ندارند و كمتر 
ــى كه نمى شناسد رفت و آمد  كسى دوست دارد با كس
ــينى در اين باره معتقد است، درآپارتمان ها  كند. حس
ــا يكديگر مى توان  ــه خاطر نزديكى خانه ها ب و برج ها ب
همسايه دارى را به شكل جديدى ايجاد كرد درحالى كه 
آپارتمان ها سبب دورى افراد شده اند و هركس در الك 
ــرى را نمى بيند و ترجيح مى دهد  خود فرو رفته و ديگ
ــاى واقعى  ــا دردني ــد ت ــير كن ــاى مجازى س در فض

با انسان هاى مجاورش ارتباط داشته باشد.
درحقيقت، مشغله هاى زندگى شهر نشينى هم روابط را 
كاهش داده و يك نوع همسايگى مجازى به وجود آورده 
كه از طريق شبكه هاى اجتماعى از حال هم جويا شويم، 
اما خطر واقعى اين است كه چنين شيوه هايى از ارتباط 
مى تواند درآينده به انزوا و فردگرايى منجر شود و جامعه 
و انسان ها كاركرد خود را از دست بدهند و حس تنهايى 
شديد، آنها را مستعد انواع اختالالت روانى و آسيب پذير 

در برابر انواع بحران هاى اجتماعى كند.
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كارآفرينى  

دريچه

وزير ورزش و جوانان:

دولت به تنهايى قادر به حل مسائل جوانان نيست
دخل و خرج 

خانـواده 4 نفره!

وزير ورزش و جوانان با بيان اينكه بايد از ظرفيت هاى مردمى موجود 
ــتفاده كنيم، گفت: دولت به تنهايى قادر به حل مسائل  در جامعه اس

جوانان نيست.
ــم رونمايى از بيمه نامه ازدواج با بيان اينكه  محمود گودرزى در مراس
ــت، افزود: در سطح  ــائل جوانان نيس دولت به تنهايى قادر به حل مس
وسيعى بايد از ظرفيت هاى موجود در جامعه به ويژه ظرفيت مردمى 

استفاده كرد.
ــت از آنها كار بسيارى  ــتفاده درس  به كارگيرى از اين ظرفيت ها و اس

مى برد. 
ــكالت  ــى كه مى تواند اندكى از مش ــه داد: يكى از بخش هاي وى ادام
ــيار  ــه ظرفيت بس ــت. ظرفيت بيم ــه اس ــل كند، بيم ــان را ح جوان
ــورايجاد  ــتردگى اين حوزه دركش ــت كه به دليل گس ــبى اس مناس

شده است. 
ــل كننده  ــه تعدي ــان بيم ــوزه جوان ــرد: در ح ــد ك ــودرزى تاكي گ
ــده در جوانان  ــه آين ــت كه باعث اميد ب ــكالت آنهاس ــى از مش بخش

مى شود. 

ــن موضوع  ــبت به اي ــه اگرمردم نس ــت ك نكته حائز اهميت اين اس
ــتفاده  ــط درخصوص اس ــاى مرتب ــازمان ه ــدا كنند و س آگاهى پي
ــا  ــيار راهگش ــم صحيحى طراحى كنند بس مردم از بيمه ها مكانيس

است.
ــخص ثالث اختيارى  ــه داد: زمانى بيمه ش وزير ورزش و جوانان ادام
بود اما با اجبارى شدن آن بسيارى ازمشكالت مثل: درگيرى ها و بزه 

به حداقل رسيد. 
ــائل  ــاير مس ــا س ــد در ازدواج ي ــى ش ــر م ــرد: اگ ــه ك وى اضاف
ــكالت كمتر  ــا ورود كنند مش ــه ه ــان، بيم ــوزه جوان ــادى ح غير م

مى شد.
ــه موضوع  ــان را دارند ب ــده جوانان ش ــانى كه دغدغه آين  امروز كس
ــا در حوزه جوانان ــايى ه ــاهد نارس بيمه ازدواج بها بدهند تا كمتر ش

 باشيم.
ــم بدهند  ــت ه ــت به دس ــدوارم همه دس ــه داد: امي ــودرزى ادام گ
ــات ــاير موضوع ــوع ازدواج و س ــان در موض ــكالت جوان ــا از مش ت

كاسته شود.

ــگاه هاي معتبر كشورآلمان شد و  ــگاهي وارد يكي از دانش روزي كه براي گذراندن تحصيالت دانش
ــروع به درس خواندن كرد فكر نمي كرد كه سال ها بعد  ــاجي ش در رشته مهندسي ماشين آالت نس
ــتغال ده ها نفر از  ــخصي اش او را به جنوبي ترين نقطه پايتخت ببرد و باعث و باني اش دغدغه هاي ش
ــه دغدغه اش دراين  ــاله اي كه حاال هم ــمس  » بانوى 65 س ــود. «  عزيز دخت ش همنوعان خود ش

سن و سال خدمت به همنوعانش است خيلي از آدم هاي نااميد را به زندگي اميدوار كرده است.
او از روزي مي گويد كه براي نخستين باربعد ازسال ها وارد ايران شد: « پس از اتمام درسم در رشته 
مهندسي ماشين آالت، احساس كردم هنوزبه آنچه مي خواستم نرسيده ام؛ بعد ازمدت كوتاهي دريكي 
ــته مشاور امور خانواده درسم را ادامه دادم و سپس  ديگر ازدانشگاه هاي آلمان درسال 1974 در رش

به ايران بازگشتم.
 من نخستين زني بودم كه سال ها قبل به دليل طرحي كه نوشته بودم دريكي از سازمان هاي دولتي 
استخدام شدم و مرا به عنوان مديرطرح « بافت بلوچ » انتخاب كردند. اما به داليلي نتوانستم اين طرح 
را اجرا كنم. ازشغلم استعفا دادم. ازهمان زمان دغدغه هاي ذهني ام مرا رها نكرد. دوست داشتم همه 

زنان سرزمينم موفق باشند و از خانه بيرون بيايند.»
ــهرري بيايم تعاوني به نام زنان پشتيبان راه اندازي كردم.  دخت شمس مى گويد: « قبل از آنكه به ش
همه تالشم اين بود تا نگاه خانم ها را به زندگي تغيير دهم.» او نخستين تعاوني زنان كارآفرين ري را 
ــن تعاوني از  ــطه اي ــهرري به واس ــياري در ش ــدازي كرد. مى گويد: « خانم هاي بس با 35 نفر راه ان
ــواد خواندن و نوشتن درست و حسابي  مشكالت شان فاصله گرفتند. خانم هايي كه خيلي از آنها س
نداشتند اما آنقدر با ورود به دنياي كارآفريني و كسب وكار به زندگي اميدوار شدند كه حتي به ديپلم 
هم اكتفا نكردند و حاال خانم مهندس شده اند. توليدي هاي كوچك و بزرگ راه انداخته اند و نام شان 

به عنوان زنان كارآفرين و موفق سر زبان ها افتاد.»
راه اندازي بيش از10 كارگاه توليدي كوچك و بزرگ براي زنان سرپرست خانوار و زنان آسيب پذير 

ــال 1391 به دليل فعاليت هايي كه  ــمس بود. او مي گويد: « س فقط بخشي از فعاليت هاي دخت ش
ــئول كارآفريني دراين منطقه انتخاب شدم. اين انتخاب دست  در ري انجام داده بودم به عنوان مس
مرا براي عملي كردن روياهايم بازتر مي كرد. طرحي براي راه اندازي خانه كار آفريني خاص بچه هاي 
ــئوالن با آن موافقت كردند. در كنارمدرسه كودكان استثنايي طاهر در شهرري  معلول دادم كه مس
ــمي و ذهني بتوانند درساعت هاي خاصي از روز و  كارگاهي راه اندازي كردم تا نوجوانان معلول جس
بعد از پايان كالس هاي درس دراين كارگاه مشغول شوند و تعميرات كفش را ياد بگيرند. مشكالت 
روحي و رواني بسياري از پسرهاي معلول با كار در كارگاه تعميرات كفش بهبود پيدا كرد و حاال نوبت 
دخترها بود. با يكي از خيران كه دختر معلولي داشت و به دليل درگيربودن با مشكالت اين بچه ها و 
براي كمك به آنها خانه قديمي اش را وقف دختران معلول كرد آن خانه را در كوتاه ترين زمان ممكن 

بازسازي كرديم كه بعد از چند روز خانه كارآفريني معلوالن دختر هم راه افتاد.»
او تصميم گرفت بعد از سر و سامان دادن به زندگي معلوالن دل مادران شان را هم به دست بياورد. 
مي گويد: «  تعداد بيماران ذهني پي. كي. يو در شهرري قابل توجه است و ازآنجايي كه اين افراد فقط 
ــم در مرحله بعد با كمك  ــتند كه قيمت هاي بااليي دارد تصميم گرفت قادر به خوردن غذاهايي هس
مديران شهري سروساماني به زندگي اين مادران بدهم. آنها مجبور بودند براي تهيه برنج مخصوص 
ــان براي هر  كيلوگرم60 هزار تومان پرداخت كنند. دستگاه نان پزي و ميوه خشك كني  بچه هاي ش
را تهيه كرديم و تعدادي از مادران را براي پختن نان و شيريني مخصوص اين كودكان به طبقه باالي 
يكي از خانه هاي كارآفريني  دعوت كرديم. حاال مادران بچه هايي كه با اين بيماري نادردست و پنجه 
ــب و كار  نرم مي كنند عالوه برپخت و تامين غذاي بچه هاي خود دراين كارگاه كوچك صاحب كس
ــده اند و حاال غذاي صدها بيمار پي. كي. يو را هم تهيه مي كنند ومنبع درآمدي هم پيدا كرده اند،  ش
ــت  ــت از تالش دس ــكالت هس ــتم و تا وقتي مش اما هنوزهم به دنبال بهترين ها براي زنان ري هس

برنمي دارم حتي اگر 80 ساله شوم.»

گفت وگو با كار آفريني كه تعاوني هاي بسياري را در ري راه اندازي كرده است؛

از تالش دست برنمي دارم حتي اگر 80 ساله شوم 

نقش هايى كه بايد براى تقويت سبك زندگى اسالمى ايرانى پررنگ شوند؛

همسايه اى كه به شما از فاميل نزديك تراست

محسن 
خواجه زاده

ــران ايران  ــاى صنفى كارگ ــون عالى انجمن ه دبيركل كان
ــر داد و گفت:  ــد هزينه خانوار خب ــبات جدي از انجام محاس
ــى هاى صورت گرفته و گزارش هاى ميدانى،  براساس بررس
هزينه يك خانواده كارگرى 4 نفره، از 3 ميليون و200 هزار 

تومان گذشته است.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1797 |  یکشنبه  18 بهمن 1394 | 27 ربیع الثانی 1437 6

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper No.1797 |  February 7 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER

سیمرغ

بازارکتاب فراخوان

ســالن همایش های برج میالد در روز جمعه با نشست »نفس« آغاز شد که 
انتقاد منتقد جلسه به اتفاقات نمایش »النتوری« و پاسخ نماینده ستاد خبری، 

جلسه را تحت الشعاع خود قرار داد.
علی رغم صحبت هایی که ابراهیم حاتمی کیا ساعاتی قبل از آغاز فیلمش با 
دبیر جشنواره داشت، اما باز جمعیتی بیشتر از ظرفیت سالن که دقایق زیادی 
را در دو صف تشکیل شده در درب های ضلع غربی و شرقی ایستاده بودند وارد 
سالن شدند و بسیاری نشسته بر زمین »بادیگارد« را تماشا کردند که در نهایت 

این فیلم با استقبال و تشویق تماشاگران همراه شد. 
این فیلم مانند »النتوری« همزمان با سالن اصلی در سالن های 4 و 5 نمایش 

نیز داده شد.
مراسم فرش قرمزاین فیلم هم برگزار نشد. پرویز پرستویی چندی پیش به 

ایسنا گفته بود: »جزو محاالت است پایم را روی آن فرش بگذارم«.
سانس بعد به نمایش »من« اختصاص داشت که در ابتدای تیتراژ این فیلم 

توصیه شد افراد زیر 15 سال مخاطب آن نباشند.
در روز پنجم هم به روال پنج شنبه بیشتر وقت حاضران در صف های ورود به 
سالن سپری شد. به طوری که تماشاگران با اتمام هر فیلم و خروج از سالن برای 

تماشای فیلم بعد باید در صف طوالنی از پیش بسته شده حاضر می شدند.
»امکان مینا« فیلم دیگر روز گذشته بود که ورود به سالن بدون چک کردن 

کارت ها انجام شد.
این فیلم کمال تبریزی موفق به جلب رضایت تعداد زیادی ازحاضران نشد 

وبیشتر لحظات نیمه دوم فیلم با واکنش منفی تماشاگران همراه شد.
سانس آخر روز پنجم به »رسوایی2« اختصاص داشت که ظرفیت سالن کامال 
پرنشد و درطول نمایش هم تعداد زیادی ازسالن خارج شدند. نمایش این فیلم 
که از معدود ویژگی هایش می توان به جلوه های ویژه رایانه ای آن اشاره کرد تا 
نزدیک ساعت سه بامداد ادامه داشت. درگوشه تصاویراین فیلم لوگو جشنواره 

فیلم فجربه چشم می خورد.
 ازنکات فیلم های روز پنجم می توان به حضــور پررنگ کاراکتر خبرنگار در

فیلم ها اشاره کرد، به طوری که درفیلم های »امکان مینا« و »رسوایی2« یکی 
از شخصیت های اصلی فیلم خبرنگار بود و در»بادیگارد«هم در بخش هایی 

کامران نجف زاده در نقش خودش مقابل دوربین رفته بود.
به روال روزهای گذشــته از 5 فیلم به نمایش درآمده در3 فیلم شاهد کشته 

شدن شخصیت اصلی فیلم بودیم.
تنها صحنه کشیدن سیگار در روز پنجم در فیلم »چهارشنبه« مشاهده شد.

بابک حمیدیان بازیگر دو فیلم جمعه بود که در کنار ایفای نقش در »بادیگارد« 
در یک صحنه از فیلم »امکان مینا« هم بدون دیالوگ حضور داشت.

مهرداد رایانی از چهره های تئاتری که پیــش از آغاز »بادیگارد« از حضور او 
در بالکن ممانعت شده بود برای »امکان مینا« هم با ماموران حراست سالن 

درگیری فیزیکی پیدا کرد.
عــادل فردوســی پــور بــه روال ســال قبــل حضورفعالــی درکاخ 
 جشــنواره دارد کــه بازارگرفتن عکس یــادگاری با او در روز گذشــته هم 

داغ بود.

»ابوالمشاغل« که جلد دوم از مجموعه خاطرات فعالیت های نادر ابراهیمی 
محسوب می شود، بیشتر به آن بخش از خاطرات او پرداخته که وی به عنوان 
یک نویســنده و کارگردان وارد فعالیت های مختلف تلویزیونی شده است. 
روزهایی که درآن نادر ابراهیمی به عنوان یکی از موفق ترین برنامه سازان 
تلویزیون محسوب می شده است. البته او دراین مسیر به مسایل و اتفاقات 
دیگری نیز خارج از زمینه های کاری خود گریز زده اســت و سعی کرده با 
همان قلم روان، خواندنی و جذاب همیشــگی خود، مخاطبش را به دنیای 

پرماجرای نوشته هایش هدایت کند.
تمرکز نویســنده بر تشــریح جزء به جزء برخی از حــوادث در کنار قلم 
فوق العاده گیرای او در ترسیم دقیق اتفاقات پیش در مسیر فعالیت هایش 
باعث شده تا این اثر چند سروگردن از دیگر زندگینامه هایی که تا به حال 
نوشته شده است، باالتر باشد. گریز هایی که ابراهیمی در پاره ای از موارد به 
مسایلی همچون دوستی، صداقت در کار، مقابله با رانتخواری و... زده است، 
آن قدر خوب و موثر است که می توان هرکدام را جدا و به صورت یک مجموعه 
مستقل در ارتباط با آن موضوع خاص، منتشر کرد. »ابوالمشاغل« اولین بار 
در سال 13۶5 منتشر شده است. این کتاب 24۸ صفحه ای با قیمت 11هزار 

و 5۰۰ تومان توسط انتشارات  روانه بازارشده است.

امیر مسعود شــهرام نیا قائم مقام بیســت و نهمین نمایشگاه کتاب تهران 
گفت: شکل ســاختمان ما در مجموعه شــهر آفتاب یک، به گونه ای است 
که کنارسالن های سه قلو می توانیم از آن به عنوان بخشی ازفضای مسقف 
نمایشگاه کتاب اســتفاده کنیم. وی ادامه داد: ســالن ملل صدستون نیز 
دراختیار نمایشــگاه کتاب قرارگرفته و این درصورتی اســت که ما برای 
برگزاری بزرگ ترین نمایشگاه فرهنگی کشــور به فضایی بالغ بر 12۰ الی 

125هزارمترمربع نیاز داریم.
شــهرام نیا اظهار داشت: هم اکنون شــهرآفتاب 55هزارمترمربع است که 
مساحت مورد نیاز برگزاری نمایشــگاه کتاب را تامین کرده وما به جهت 
فضای مســقف به همان اندازه مصالی امام خمینی )ره( فضا دادیم، اما 4 
قطعه زمین هم درمقابل ســالن های مســقف وجود دارند که با سالن های 

موقتی آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب خواهند بود.
قائم مقام بیســت و نهمین نمایشــگاه کتاب خاطرنشــان کرد: درکل ما 
درشــهرآفتاب فضای مســقفی داریم بیشــتر ازفضایی اســت که مصال 

دراختیارمان قرارداده بود.
 گفتنی است که مجموعه شهرآفتاب دربرگیرنده دو محورچهار باغ و گودال 
باغچه بوده که محورچهار باغ بزرگ ترین میدان پیاده روی جهان بعد ازنقش 
جهان اصفهان است.امســال بیست و نهمین نمایشــگاه بین المللی کتاب 

تهران به جای مصلی درشهرآفتاب برگزارمی شود.
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران هرساله اواســط اردیبهشت ماه برگزار 

می شود.

»معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس« بنا دارد، در راستای 
کشف استعدادهای ادبی و با توجه ویژه به مسایلی که درحیات اجتماعی، 
زیستی و روانی بشر دارای اهمیت باالیی است، »جشنواره ادبی حیات« 
را برگزار کند. موضوع ویژه  نخستین جشنواره »فرهنگ سازی درمصرف 
آب« اســت، که دربخش مســابقه و بخش های جانبی  برگزار می شود. 
مسابقه این جشنواره شامل بخش های داستان کوتاه، نمایشنامه کوتاه و 
داستان کودک است وبخش جانبی شامل بزرگداشت  پیشکسوتان ادبیات 
وعلوم انسانی و نیز برگزاری کارگاه های تخصصی جشنواره است. همچنین 
دراین جشنواره برای نخستین بار درسطح کشور مسابقه »داستان خوانی«  

درقالب پادکست معرفی و برگزار می شود.
آخرین مهلت ارسال آثار: روز جهانی آب )2 فروردین 13۹5(

دبیرخانه : تهران بزرگراه جالل آل احمد دانشگاه تربیت مدرس معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه  جشنواره حیات

صندوق پستی: 1411-51۹۷

درنخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی 
اسالمی، با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی، ســه فعالیت جانبی برگزار 
خواهد شــد که یکی از آنها برگزاری جشــنواره فیلم و عکس با موضوع 

هنرهای رو به فراموشی است.
این جشــنواره در دو بخش فیلم و عکس برگزار می شود . نگاه جشنواره 
هم به عکس و هم به فیلم های ارســالی با رویکرد شناخت هنرهای رو به 
 فراموشی) اعم از هنرهای صناعی یا هنرهای ســنتی و...( است و تالش 
می شود انتخاب ها عالوه بر شاخص های فنی به شاخص های محتوایی 

نیز توجه شود.
 بنابرایــن هر چــه آثار ارســالی بیشــتر از هنرهــای روبه فراموشــی 
 و آخریــن نســل هنرمنــدان باشــد احتمال برگزیده شــدن بیشــتر 
خواهد بود. همچنین تالش می شود از فیلم های ارسالی در ساخت تیزر، 
 مستندهای آموزشی و علمی و سایر موارد جهت پیشبرد اهداف جشنواره 

استفاده شود.
آثار منتخب از سوی هیئت داوران به صورت نمایشگاهی در اردیبهشت ماه 

13۹5 همزمان با برگزاری همایش روی دیوار خواهد رفت.
آثار مربوط به بخش مستند موبایلی و نماهنگ می توانند از طریق کانال 

تلگرام به شماره ۰۹۰11۶2۶543 ارسال شود.
) پس از ارسال اثر ، فرم مربوط به مشخصات مالک جهت تکمیل به صاحب 

اثر ارسال می شود(
• آخرین مهلت ارسال آثار 2۰ فروردین ماه 13۹5

•داوری و انتخاب آثار برگزیده ۷ اردیبهشت ماه 13۹5
•برپایی نمایشگاه عکس 15 الی 23 اردیبهشت ماه 13۹5

•اهدای جوایز به برگزیدگان 23 اردیبهشت 13۹5

 حاشیه های پنجمین روز 
جشنواره سی وچهارم

خاطرات یک نویسنده وکارگردان 
تلویزیونی

فضای مسقف شهر آفتاب ازمصلی 
بیشتر است

برگزاری جشنواره  حیات با موضوع 
»فرهنگ سازی درمصرف آب« 

جشنواره فیلم و عکس با موضوع
 هنر های رو به فراموشی

مهران غفوریان متولد سوم شهریور ماه 1353 درخیابان مولوی تهران است . پدرش 
تهرانی و مادرش تبریزی است. سال ۷3  دررشته نقاشی وارد دانشگاه شد. بازیگری را 
با مجموعه طنز جنگ 3۹، داریوش کاردان آغاز کرد و خیلی زود به جرگه کارگردانان 
تلویزیونی پیوست. سال 13۷۶ بود که برنامه گلها را ساخت و پس ازآن حرف توحرف، 
سپس دربرنامه 13۷۷، با مهران مدیری همبازی شد. سپس این چند نفر را کارگردانی 
کرد که دربین مردم به نام هژیرها معروف شــده بود. بعد ازآن هم، زیرآسمان شهر را 
ساخت که آغازی شد برای پخش هرشب سریال ها درتلویزیون. با موفقیت این مجموعه 
وی مبادرت به ساخت سری دوم و سوم آن نمود. غفوریان درسال ۸2 شروع به ساخت 
یک سریال نود شبی دیگربه نام »ورود ممنوع، ممنوع« کرد که ساخت این مجموعه 
پس از پخش چند قسمت متوقف شد. مشــکالت مهران غفوریان بعد ازساخت این 
مجموعه شروع شد. مهران که خرج زیادی برای ساختن این مجموعه کرده بود با عدم 
پخش آن شکست مالی سنگینی را متحمل شد. پس ازاین 
اتفاق او خانه نشین شد و حتی اخباری مبنی بر 

بــود. اعتیاد او منتشر شده 

یک بار درشــرایط روحی نامتعادل درشــهرک غرب تهران توســط نیروی انتظامی 
 دستگیرشــد.  ابتدای دهه ۸۰ مردم ســه نفر را به عنوان کمدین موفق در تلویزیون 
می شناختند. مهران مدیری، رضا عطاران و مهران غفوریان. مدیری و عطاران روند رو 
به جلوی خود را به خوبی ادامه دادند و کامل در بین مردم جا افتادند ولی غفوریان پس 
از »زیر آسمان شهر« رسما به مدت مدیدی از صحنه کنار رفت. به هرحال مهران خان 
حاال چند سالی است دوباره روبه راه شده و به عرصه سینما وتلویزیون برگشته است. 
او سال گذشته ازدواج کرد وبه جرگه متاهلین پیوست درعکس منتشر شده مربوط به 
جشن عروسی وی هنرمندانی مثل امیر نوری ، رضا یزدانی، علی اوجی و شهرام زمانی 
دیده می شوند. درمورد بازیگرشدنش می گوید: »ما خانوادگي درعرصه هنر فعالیت 
داریم. پدر خدا بیامرزم نقاشي مي کرد . من هم از زمان کودکي به دستیاري و شاگردي 
ایشان پرداختم. بعد ازچندین سال کار نقاشي، به حرفه بازیگري عالقه مند شدم و این 
عالقه منجر به بازیگري و کارگرداني ام شد. غفوریان امسال درجریان مسابقات برنامه 

اول را از آن خود کند.خندوانه، توانســت همراه با امیرمهدی ژوله جایگاه 

مهران غفوریان؛

بازیگری که هنوز به جایگاه واقعی اش دست نیافته

»ناگفته« به کرمان رسید

تاالر افتخار

آلبوم

درادامه تور کنســرت »ناگفته«، اعضای این 
گروه برای اجرای برنامه، بیست و سوم بهمن ماه 
راهی شهر کرمان می شوند تا از ناگفته هایشان 

برای آنها بخوانند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ دور دوم 
تور کنسرت  »ناگفته« ســاخته حافظ ناظری 
که عنوان اثر شــماره یک موسیقی کالسیک 
جهان را از ســایت بیلبــورد از آن خود کرده، 
هشتم بهمن از شهر رشت شروع شد و سپس 
اعضای این گروه درشهر ساری به اجرای برنامه 
پرداختند که این اجراها با استقبال مخاطبان 
مواجه شد، درادامه قرار است به دیگر شهرهای 

ایران سفر کنند.
دراین کنسرت استاد شــهرام ناظری به همراه 
حافظ ناظری به اجرای برخی از قطعات آلبوم 
»ناگفتــه« می پردازنــد و برخــی از کارهای 
خاطره انگیز اســتاد ناظری با تنظیم جدید به 
مخاطبان ارایه می شــود. از ویژگی های مثبت 
این کنسرت، اجرای مثنوی با شیوه سنتی آن، 

یعنی بداهه خوانی است.
نوازنده های گروه »ناگفتــه« عبارتند از: پدرام 
فریوسفی ویولن، میثم مروســتی ویوال، امین 
غفاری ویوال، آتنا اشتیاقی ویولن سل، فرهادی 

صفری بم باژ و شهریار نظری دف.

فیلم فجر ۳۴ از دو قاب متفاوت

 مســتند »خاطرات خانــه متروک« ســاخته 
مهدی فارســی و محصول حوزه هنری است که 
شنبه 1۷ بهمن دربخش »سینما حقیقت« سی و 
چهارمین جشنواره فیلم فجر در برج میالد برای 

اهالی رسانه به نمایش در آمد.
مهدی فارســی متولــد 13۶3 تهــران و دانش 
آموخته مدرســه  ســینمایی روایت فتح است و 
درحوزه  ساخت فیلم مستند درمقام پژوهشگر، 
تدوینگر، نویســنده و کارگــردان فعالیت دارد. 
فارســی با محمدعلی فارســی درمقام دستیار 
تدوین و دســتیار کارگردان نیز همکاری داشته 
است. مســتند های کوتاه و نیمه بلند »گردش 
علمی«، »آواز دهل«، »تولد«، »امید«، »حکایت 
سیســتان« و »طوفان« از جمله آثار اوست.وی 
تدوینگر مستند بلند »ترینیتی« برنده  جایزه  دوم 
بهترین فیلم مستند از جشنواره  دوساالنه  شهید 
آوینی، پژوهشگر و تدوینگر مستند بلند »ابرها 
در راهند« برنده  بهترین پژوهش و نشان فیروزه  

و از جشنواره »سینما حقیقت« و کارگردان 
پژوهشگر مستند نیمه بلند 

»طوفان« نامزد بهترین 
پژوهش و برنده جایزه  
بهترین کارگردانی 
از جشنواره  رویش 

است.
»خاطــرات خانــه 

متــروک« اولیــن 
مســتند بلنــد مهدی 

فارســی درمقام کارگردان 
است که محسن یزدی و 
مرکز مستند سوره ،حوزه 
هنری ســازمان تبلیغات 

اسالمی تهیه کنندگی آن 
را برعهده دارند. این فیلم نگاهی  

گذرا به پاره ای از رخدادهای جنگ 
جهانی اول در ایــران دارد. وقایعی پراکنده، تلخ 
و فراموش شــده، خاطرات، دست نوشته و نقل 

قول های منتسب به شاهدان عینی جوهر کالم 
این اثر است.

دریادداشت کارگردان درباره این اثر آمده است: 
»خســرو خان، پدربزرگ من، خان نبود. آن طور 
که برایم تعریف کرده اند، سال 12۹3 یعنی همان 
ســال آغازجنگ جهانی اول دریکــی از ایالت و 
عشایر فارس به دنیا آمد. ایران او را روس و ترک 
و انگلیسی اشــغال کردند و وقتی قحطی بزرگ 
12۹۶ رخ داد، خســرو، کودک سه ساله  خوش 
اقبالی بود که برخالف بســیاری ازهمساالنش 
سایه  وبا و قحطی را به سالمت از سر گذراند. آن 
جنگ بزرگ، دودمان قاجار را به باد داد و پهلوی 
اول متولد شــد. مدتی بعد، زمانی کــه خانواده  
خسرو و تبارش را به جرم ایلیاتی بودن از فارس 
به جنوب تهران تبعید کردند، جنگ جهانی دوم 
آغاز شــد. این بار جنگ، پهلوی اول را با خود برد 
و بازحکایت اشــغال و قحطی و وبا. خسرو خان، 
پهلوی دوم را دید، انقالب اسالمی را هم و جنگ 
هشت ساله را هم. او اندکی بعد ازپایان جنگ ایران 
و عراق از دنیا رفت. آنچه که ازاو جا مانده، چند 
عکس رنگ و رو رفته اســت و خاطراتی 
پراکنده... اغلب پدربزرگ و مادربزرگان 
هم نسالن من، سرگذشتی شبیه به 
خسرو خان دارند. اغلب جوانان هم 
نسل من نیز، مثل من از گذشته  آبا 
و اجدادشان بی خبرند. درد بزرگی 
است که بیشترمان نمی دانیم و حتی 
به این فکر هــم نمی کنیم که کجای 
این عالم ایستاده ایم. چه شد 
که در یــک جنگ چهار 
ساله، کشــور بی طرفی 
به نام ایران به خاک سیاه 
نشست و چه شد که در 
یک جنگ هشــت ساله 
ایــن ملــت جلوی 
شرق و غرب عالم 

ایستاد...«

خاطرات یک خانه متروک؛

مستندی برای آنهایی که از اجدادشان 
بی خبرند

درواقع پایان فیلم»نفس« را باید یک ســر و گــردن از باقی فیلم های 
امسال باالتر دانست. سکانس هایی که تا حدی می تواند مرهمی باشد بر 
برآورده نشدن انتظارات از کارگردان شیار143در ذهن مخاطبین.نرگس 
آبیار با فیلم »شیار 143« جایگاه خود را در سینمای ایران تثبیت کرد 
وتوقعات را از خود باال برد، تا جایی که فیلم »نفس«، به رغم اینکه فیلم 
خوش ساخت و نسبتا باکیفیتی است نتوانست انتظارها را از او برآورده 
کند. شــاید اگراین فیلم را کارگردانی تازه کار ســاخته بود یا کسی که 
کیفیت کار قبلی اش مانند »شیار 143« نبود، برایش موفقیت بزرگی به 
حساب می آمد، اما متأسفانه درباره آبیار این طور نیست. هم مدت زمان 
ـ و  ـ حدود 13۰ دقیقه، کمی بیشتر از دو ساعتـ  بسیار طوالنی فیلمـ 
هم ریتم کند فیلم باعث شده تا مخاطبان به سختی بتوانند فیلم را تا انتها 
تاب بیاورند و هم کیفیت فیلمنامه و کارگردانی به قدرتی که از»شــیار 

143« به یاد داریم، نمی رسند.
»نفس« روایت خانواده ای یزدی اســت که به خاطــر تنگی نفس مرد 
خانواده، غفور، با بــازی مهران احمدی به منطقــه ای دیگر می روند تا 
بیماری غفور کمی بهتر شــود. غفور همراه چهــار فرزندش به نام های 
بهار، نادر، کمــال و مریم و همین طورمادر ناتنــی اش زندگی می کند. 
فیلم روایت زندگی آنان درسال های انقالب و اوایل جنگ است و بیش 
از هرچیز بر رویاها و آرزوها و دنیای ذهنی یکی از فرزندان غفور که راوی 
فیلم اســت تمرکز می کند و درنهایت هم با کشــته شدن او دربمباران 

هوایی به پایان می رسد.
بزرگ ترین حســن فیلم، نمایش قدرتمند دنیای درونی کودک است. 
ازهمان ابتدای فیلم به خوبی روند شــکل گیری شخصیت این کودک، 

عالیق و آرزوهای او و البته روند تدریجی عالقه مند شدنش به کتاب 
و قصه را می بینیم. »نفس« به  درخشانی توانسته است این دنیا 
را به تصویر بکشــد و بیننده را با خود همراه سازد، این مسئله 

به خاطر بازی هــای فوق العاده بازیگران هم هســت، عالوه 
برمهران احمدی که البته بازیگر بســیار توانمندی 

اســت، بازی کودکان هم بسیارتماشــایی است 
واین نشــان از توان و قدرت آبیــار دربازی 

گرفتن وهدایت عوامل دارد.نرگس آبیار 
به خاطر سابقه طوالنی و نسبتا 

قابل توجه خود در داستان 
نویسی شناخت خوبی 

از قصه و ابزارهای 
روایت آن دارد و 

به همین دلیل توانسته داستان خود را به خوبی روایت کند. تنها به عنوان 
یک مثال ازتسلط او برفیلمنامه ای که نوشــته می توان به استفاده او از 
داستان هایی که کودک می خواند یا غفور برای او تعریف می کند اشاره 
کرد.اســتفاده خالقانه آبیار از گرافیک در روایت این داستان ها هم به 
تأثیرگذاری آن و همین طورعوض شدن فضای مخاطبان کمک می کند.

نکته دیگری که باید بدان اشــاره کرد، پایان درخشان فیلم است. فیلم 
این طور تمام می شود که دخترک مشغول بازی است که جنگنده های 
عراقی از راه می رسند و کودک در بمباران این هواپیماها کشته می شود، 
و بعد به خاطر ترکیدن لوله آبی راه می افتــد و قایق کوچکی که از ابتدا 
در دستان دخترک دیده ایم در این آب به راه می افتد. این پایان بندی، 
که ظاهرا برای جشــنواره اســت و پیش از این فیلم طور دیگری تمام 
می شده، بسیار درخشان است و به خوبی نشــان دهنده از میان رفتن 
رویاهای کودکی معصوم در جنگ اســت و البته با توجه به استفاده از 
آن قایق، بسیار حرفه ای از کار درآمده است. در واقع پایان فیلم را باید 
یک سر و گردن از باقی فیلم باالتر دانست، چیزی که تا حدی می تواند 
 اثری را که برآورده نشــدن انتظار از آبیار در مخاطب گذاشــته جبران 
کند. مهم ترین ایرادی که می توان به فیلم وارد دانست ریتم کند و کشدار 
و خسته کننده فیلم است که کنارمدت زمانی بسیار طوالنی آن می تواند 
مخاطب را به درماندگی بکشاند. از این گذشــته، استفاده آبیار از قایق 
کوچک اسباب بازی درنیامده است. درحالی که این قایق می توانست به 
یکی از المان های اصلی فیلم بدل شــود، اما متأسفانه چندان قدرتمند 

کار  درنیامده و نتوانسته آن نقشی را که باید، بازی کند.از 
درکل، »نفس« را باید فیلمی خوب 
و خوش ساخت دانست 
که هرچند انتظار 
ما از کارگردان 
بــرآورده  را 
نمی کنــد، اما 
هنــوز فیلمی 
در  و  خــوب 
خور تأمل است. 
ای کاش آبیــار برای 
گام بعدی خود نقایصی 
را کــه در ایــن فیلم بود 

تکرار نکند.

پایان »نفس«؛

یک سر و گردن باالتر از جشنواره
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خبرخبر

ــاد تعاونى ها و  ــال و بختيارى گفت: ايج ــتايى چهارمح مديركل تعاون روس
تشكل هاى مردمى براى كشاورزى با ثبات در اين استان ضرورى است.

ــياح در آيين معارفه و تبيين مبانى طرح تاسيس صندوق حمايت  عباس س
ــاره به دالورى هاى  ــعه منابع طبيعى در چهارمحال و بختيارى با اش از توس
ــكل ها و  ــالمى و جنگ تحميلى، اظهار كرد: ايجاد تش ــهيدان انقالب اس ش
تعاونى هاى مردمى براى كشاورزى با ثبات در چهارمحال و بختيارى ضرورى 

است.
ــگل داران  ــع داران و جن ــر مرت ــى فراگي ــركت تعاون ــزود: ش ف وى ا
چهارمحال و بختيارى در راستاى بهره بردارى از منابع طبيعى فعاليت و اين 

شركت ها تكميل كننده چرخه توسعه پايدار هستند.
ــعه اقتصادى منابع طبيعى را يكى از  سياح تاسيس صندوق حمايت از توس
ــتاى حمايت از توسعه اقتصادى و مشاركت  اقدامات مطلوب اجرايى در راس

مردمى در حفظ منابع طبيعى و بهره بردارى اقتصادى از آن برشمرد.
اين مسئول با اشاره به استعدادهاى طبيعى موجود در چهارمحال و بختيارى 
بيان داشت: تجربه نشان داده كه دولت به تنهايى نمى تواند در عرصه توسعه 
ــاركت  ــته و اين امر نيازمند مش و حفاظت از منابع طبيعى فعاليت موثر داش

مردمى است.
ــت گياهان  ــتايى چهارمحال و بختيارى بيان كرد: كش مديركل تعاون روس
ــب در راستاى توسعه اقتصادى منابع طبيعى  دارويى از جمله اقدامات مناس
ــتايى آمادگى دارد براى حمايت از صندوق  در اين استان است و تعاون روس
ــال و بختيارى اقدامات الزم  حمايت از منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمح

را انجام دهد.
وى ادامه داد: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته، تعاون روستايى در زمينه هاى 

نظارت، هدايت و حمايت از تشكل هاى مردمى فعاليت خواهد كرد.
اين مسئول با اشاره به نتايج مطلوب مشاركت مردمى در زمينه هاى مختلف 
ــتان هاى  ــت در مناطق مختلف شهرس ــت: الزم اس منابع طبيعى بيان داش
ــتاى  ــاركت مردم در راس ــارى تعاونى ها راه اندازى و مش چهارمحال و بختي

حمايت از توسعه اقتصادى منابع طبيعى جلب شود.

ــور  ــعه منابع طبيعى و آبخيزدارى كش رييس صندوق حمايت از توس
گفت: مطابق برنامه ريزى هاى انجام شده تا پايان امسال در 10 استان 
ــى و آبخيزدارى  ــعه منابع طبيع ــور صندوق هاى حمايت از توس كش

تاسيس و فعال مى شود.
ــعه منابع  ــدوق حمايت از توس ــت: صن احمدرضا لعلى نيا اظهار داش
طبيعى و آبخيزدارى براى اولين بار سال 91 در استان اصفهان و سپس 
در استان فارس فعال شد و چهارمحال و بختيارى سومين استان كشور 

است كه اين صندوق در آن فعال شده است.
وى افزود: در استان هاى كرمان و يزد مراحل مقدماتى ثبت شركت و 

تشكيل هيئت موسس در حال انجام است.
ــع طبيعى  ــعه مناب ــدوق حمايت از توس ــرد: صن ــا تصريح ك لعلى ني
چهارمحال و بختيارى با سرمايه اوليه 10 ميليارد ريال آغاز به كار كرده 
است و حداقل سرمايه اى كه بتواند عرصه هاى منابع طبيعى اين استان 

را پوشش دهد يك هزار ميليارد ريال است.
ــور  ــعه منابع طبيعى و آبخيزدارى كش رييس صندوق حمايت از توس
ــازمان جنگل ها تالش مى شود در  گفت: در راستاى سياست هاى س
32 استان كشور، صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعى و آبخيزدارى 
ــاركت مردمى و  ــود تا با ظرفيت اين صندوق زمينه مش ــيس ش تاس

اقتصادى شدن فعاليت ها فراهم شود.
ــور  ــعه منابع طبيعى كش ــا گفت: اين صندوق ها با هدف توس لعلى ني
ــتان ها  ــذب اعتبارات دولتى و بخش خصوصى در همه اس از طريق ج
راه اندازى مى شود كه ماهيت آن غيردولتى بوده و 51 درصد سهام آن 

متعلق به مردم است.
مشاور رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور گفت: رويكرد 
جديد اين سازمان بعد از يك صد سال فعاليت، حركت به سمت مردمى 
ــت كه اين امر مهم كمتر مودر توجه قرار  و اقتصادى شدن عرصه هاس

گرفته است.
ــعه در عرصه هاى منابع طبيعى،  لعلى نيا ادامه داد: سياست هاى توس
ــه بخش فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى را بايد  ــرمايه گذارى در س س

رونق بخشيد.
ــار مرتع، 14/2 ميليون  ــران داراى 84 ميليون هكت به گزارش ايرنا، اي
هكتار جنگل و حدود 32 ميليون هكتار بيابان است وهم اينك حدود 
يك ميليون و 600 هزار بهره بردار در عرصه هاى منابع طبيعى كشور 

وجود دارد.
ــزار  307 ه ــامل  ــارى ش ــال و بختي ــى چهارمح ــى مل اراض
ــع ــار مرت ــزار هكت ــون و 93 ه ــك ميلي ــگل و ي ــار جن هكت

است. رييس صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعى و آبخيزدارى براى 
افتتاح صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعى چهارمحال و بختيارى 

به شهركرد سفر كرده است.

مديركل تعاون روستايى :

ايجاد تشكل هاى مردمى براى 
كشاورزى با ثبات ضرورت دارد

احمدرضا لعلى نيا خبر داد؛ 

فعاليت 10 صندوق حمايت از توسعه 
منابع طبيعى و آبخيزدارى در كشور

ــال و بختيارى و ــه در چهارمح نماينده ولى فقي
ــد در امر  ــد كرد:باي ــهركرد تاكي ــام جمعه ش  ام

انتخابات،به جريان انقالبى بها داد.
ــلمين  ــالم و المس ــزارش ايرنا،حجت االس ــه گ ب
ــاى اين هفته  ــام ، در خطبه ه ــى نكون محمد عل
نماز جمعه شهركرد در مصالى امام خمينى(ره) 
اين شهر افزود:بايد معيارهاى اصلى را براى مردم 
ــه بيان اين  ــبت ب بازگو كرد، هر چند عده اى نس
معيارها،احساس دلخورى مى كنند، اما نماز جمعه 
ــت و بايد معيارهاى انقالبى را  قرارگاه انقالب اس

براى مردم از تربيون نماز جمعه بيان كرد.
ــامح و  ــاهل و تس وى تاكيد كرد:اگر افراد اهل تس
وابسته وارد مجلس شوند،جريان اصلى انقالب را 

به كنار مى زنند.
ــال و بختيارى و  ــه در چهارمح نماينده ولى فقي
ــراد انقالبى را  ــهركرد تاكيد كرد:اف امام جمعه ش
ــرا كه گرفتن  ــت؛ چ ــد افراطى و تندرو دانس نباي
روحيه انقالبى از جوانان، به انقالب اسالمى ضربه 

خواهد زد.
ــد:جوانان انقالبى،افرادى خدا  ــادآور ش نكونام ي
دوست و مومن هستند كه با روحيه انقالبى خود در 
برابر دشمنان ايستاده اند و در قرآن نيز خصوصيات 

جوانان مومن و متدين نيز بيان شده است.
ــرى در ديدار  ــم رهب ــام معظ ــه وى،مق ــه گفت ب
اخيرشان با دبير و معاونان دبيرخانه شوراى عالى 
ــن تهديد براى  ــت ملى،فرمودند: بزرگ تري امني
ــت كه روحيه انقالبى را از جوانان انقالب اين اس

 بگيرند.
ــور و حضور  ــال مظهر ش وى گفت:انتخابات امس
ــردم در  ــت و حضور م ــردم اس ــى همه م حماس
ــردم را به رخ  ــال ،روحيه انقالبى م انتخابات امس

جهانيان مى كشاند.
نكونام تاكيد كرد:عده اى به دنبال اين هستند،تا 
روحيه انقالبى را از جامعه بگيرند و كشور را وابسته 
به بيگانگان كنند و اين مسئله،براى كشور و انقالب 

خطرناك است.
ــاس حفظ  ــا دنيا بايد بر اس به گفته وى،تعامل ب
روحيه انقالبى باشد؛ چرا كه همين روحيه انقالبى 
ــالمى در برابر دشمنان  باعث پيروزى انقالب اس

شده است.

وى گفت:نه آمريكا،نه فرانسه و نه كشورهاى ديگر، 
ــارج كنند.  ــير خود خ نمى توانند ايران را از مس
كشورى مانند فرانسه كه از آن به عنوان پليس بد 
ــنگ اندازى را در طول  ياد مى شود ، بيشترين س

مذاكرات هسته اى داشت.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى و امام 
ــت و دوم بهمن ماه اشاره  جمعه شهركرد به بيس
ــت و دوم بهمن يك نصرت الهى  كرد و گفت:بيس
بود و امام در بيست و يكم بهمن از جوانان انقالبى 
ــتند تا حكومت نظامى رژيم شاهنشاهى را  خواس
در هم بشكند و اين روز نيز در تاريخ ايران ماندگار 

شد.
نكونام،به برپايى راهپيمايى 22 بهمن ماه امسال 
ــى در اين  ــاره كرد و گفت : حضور همگان نيز اش
راهپيمايى باعث مى شود دشمن، مانند دوره هاى 

گذشته نا اميد شود.
وى،نوزدهم بهمن 57را يكى از روزهاى ماندگار در 
تاريخ ايران دانست و گفت:عالوه بر بيعت همافران 
با امام راحل ،در اين روز بختيارى ها با تمام توان از 

انقالب دفاع كردند و با امام و انقالب بيعت كردند.
به گفته وى،در ديدار مسئوالن كنگره شهدا با مقام 
ــان به اين حركت بختيارى ها  معظم رهبرى، ايش
نيز اشاره فرمودند و انتظار است اين روز به عنوان 

يك روز ملى در تاريخ ثبت شود.
نكونام اظهار داشت:قوم بختيارى با غيرت خود از 
ــالمى دفاع كردند و اين مسئله را نبايد  انقالب اس

قومى و متعصبانه نگاه كرد.
وى به پيروزى هاى اخير جبهه مقاومت در سوريه 
و عراق اشاره كرد و گفت: جوانان مقاومت با اتكا به 
خداوند، در برابر جبهه كفر پيروزى هاى بزرگى را 
به دست آورده اند.نكونام،برگزارى جشنواره اذان 
در چهارمحال و بختيارى را حركتى مهم و با ارزش 
ــتار ترويج اذان حلقومى به عنوان  دانست و خواس

يكى از مولفه هاى امر به معروف شد.
ــر چهارمحال و بختيارى نيز در  ائمه جمعه سراس
خطبه هاى اين هفته نماز جمعه شهرهاى مختلف 
بر حضور حداكثرى مردم در انتخابات و راهپيمايى 

22 بهمن تاكيد كردند.
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افزايش 35 هزارتنى ظرفيت 
سردخانه هاى محصوالت كشاورزى

تسهيالت كارآفرينى 
به معلوالن اعطا مى شود

مدير كل جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى از افزايش 35 هزارتنى ظرفيت سرد خانه هاى 
محصوالت كشاورزى چهارمحال و بختيارى خبر داد.

ذبيح اهللا غريب، با اشاره به اينكه ميزان ظرفيت سرد خانه هاى چهارمحال و بختيارى 35 هزار 
تن افزايش يافته است، عنوان كرد:در شهر فرادنبه يك سردخانه هشت هزار تنى احداث شده 
ــردخانه هاى براى انبار سيب زمينى در  است كه با بهره بردارى از آن مشكل كمبود فضاى س

اين منطقه حل مى شود.
وى با اشاره به صرف اعتبارى بالغ بر 50 ميليارد ريال براى ساخت و تكميل پروژه سردخانه شهر 
فرادنبه، افزود: اعتبارات الزم براى ساخت پروژه سردخانه هشت هزار تنى شهرستان بروجن 

از محل اعتبارات تسهيالت بانكى و بخش خصوصى تامين شده است.
مدير كل جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى زيربناى اين پروژه را شش هزار متر مربع بيان 

كرد و گفت: اين سردخانه در مدت دو سال ساخته شده است.
وى اظهار داشت: در نقاط ديگر استان نيز ميزان ظرفيت سردخانه هاى استان افزايش يافته 

است.
ــش ظرفيت فضاهاى  ــد: افزاي ــال و بختيارى يادآور ش ــاورزى چهارمح مدير كل جهاد كش

سردخانه هاى در استان نقش مهمى در توسعه كشاورزى در اين استان خواهد داشت.

مديرعامل مؤسسه خيريه فردوس استان چهارمحال و بختيارى گفت: تسهيالت كارآفرينى قرض الحسنه 
به معلوالن و خانواده هاى آن ها اعطا مى شود.

حيدر عليپور، اظهار داشت: تسهيالت كارآفرينى از سوى بانك قرض الحسنه رسالت بدون سود و بر محور 
قرض الحسنه به معلوالنى كه تحت پوشش مؤسسه فردوس هستند و خانواده هاى آنها اعطا مى شود.

ــه  ــبت دهه فجر تفاهم نامه چهارجانبه مبنى بر پرداخت كمك هاى نقدى به مؤسس وى افزود: به مناس
ــيان از طريق دستگاه هاى  ــركت تجارت الكترونيك پارس ــالت و ش ــنه رس فردوس با بانك قرض الحس
ــتان چهارمحال و بختيارى بيان كرد: با  ــد. مديرعامل مؤسسه خيريه فردوس اس كارت خوان منعقد ش
استفاده از اين امكان مردم و خيران مى توانند با كارت الكترونيك و رمز اينترنتى در تمامى دستگاه هاى 

كارت خوان كمك هاى نيكوكارى خود را به مؤسسه فردوس واريز كنند.
ــت كه هم اكنون 100 معلول در اينجا نگهدارى و  عليپور خاطرنشان كرد: ظرفيت مؤسسه 110 نفر اس

150 فرد ناتوان نيز در منازل تحت نظارت فردوس نگهدارى مى شوند.
وى با اشاره به مشكالت مؤسسه گفت: هزينه نگهدارى از معلوالن بسيار باال است و مشاركت خيران سبب 

كاهش مشكالت مالى مؤسسه مى شود.
مديرعامل مؤسسه خيريه فردوس استان چهارمحال و بختيارى بيان كرد: جشن انقالب توسط خيران 

و حاميان در مؤسسه فردوس برگزار شد.

اخبار كوتاه

5 پروژه راه و شهرسازى در شهرستان 
لردگان افتتاح شد

ــازى به  ــازى چهارمحال و بختيارى از افتتاح و بهره بردارى از پنج پروژه راه و شهرس مديركل راه و شهرس
مناسبت دهه فجر انقالب اسالمى ايران در لردگان خبر داد.قاسم قاسمى ، اظهار كرد: در دهه مبارك فجر پنج 
پروژه در لردگان افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت.وى ادامه داد: سه پرو ژه در قسمت راه سازى و دو پروژه 
در بخش فنى و اجرايى بوده كه براى تكميل و افتتاح اين پروژه ها اعتبار بالغ بر 44 هزار و 70 ميليون ريال 
هزينه شده است.قاسمى به تشريح مشخصات فنى پروژه هاى افتتاح شده در بخش فنى و اجرايى پرداخت 
و افزود: سالن چندمنظوره بحران آلونى با اعتبارى بالغ بر 9 هزار و 970 ميليون ريال و با مساحت بالغ بر يك 
هزار و 350 متر مربع در بخش آلونى اين شهرستان و سالن تيراندازى شهر لردگان با اعتبارى بالغ بر 7 هزار 
600 ميليون ريال و زيربناى 911 متر مربع كه شامل بخش هاى ادارى و سالن هاى 10، 20 و 50 مترى است.
ــه پروژه در قالب راه هاى  ــازى افتتاح شده در لردگان گفت: اين س اين مسئول با اشاره به پروژه هاى راه س
روستايى با اعتبارى بالغ بر 26 هزار و 500 ميليون ريال شامل بهسازى و آسفالت محورهاى چرگن، سرقلعه 
به پل شهيد نژادى و سرقلعه به آنجو در بخش مركزى لردگان است.قاسمى تصريح كرد: دهه فجر پيروزى 
انقالب اسالمى فرصت مناسبى است تا آخرين دستاوردها و عملكرد راه و شهرسازى  براى بهره مندى بيش تر 
مردم مورد افتتاح و بهره بردارى قرار گيرند.وى با اشاره به همواره شدن مسير توسعه كشور خاطرنشان كرد: 
اين روند زمان بر است و همه بايد براى پيشرفت كشور تالش كنيم تا بتوانيم زمينه برطرف شدن مشكالت 

كشور در قسمت هاى مختلف را فراهم كنيم. 

جاذبه هاى گردشگرى

ــعت 56308 هكتار در فاصله 150  ــبز كوه با وس منطقه حفاظت شده س
ــارى و 30 كيلو مترى  ــال و بختي ــتان چهارمح ــز اس ــرى از مرك كيلومت
ــرار دارد. ــردگان و كيار ق ــتان هاى بروجن، ل ــهر لردگان و در شهرس ش

ــاع 3870 متر و  ــوه هزار دره با ارتف ــن ارتفاع منطقه مربوط به ك  بلند تري
كمترين  ارتفاع 1120 متر از سطح دريا مى باشد.

ــوردارى از تنوع  ــود و برخ ــرايط تقريبا طبيعى خ ــق به دليل ش اين منط
ــى در زمينه هاى  ــتگاهى جانورى و گياهى داراى ارزش هاى پژوهش زيس

مختلف و داراى ارزش هاى اقتصادى زياد از ديدگاه گردشگرى است.
ــت و به لحاظ  ــتانى اس ــبزكوه منطقه اى كوهس ــده س منطقه حفاظت ش
تغييرات ارتفاعى زياد در اين منطقه مناظر زيبا و چشم اندازهاى بديعى را 
به وجود آورده است. چشم اندازهاى بديع و بكر از كوهستان هاى پرشيب 
ــنگى، مراتع و جنگل هاى با تراكم مختلف  و صخره اى و رخنمون هاى س
ــره مى كند و  ــر بيننده اى را خي ــم ه و مناظر آبى موجود در منطقه، چش
ــه ارمغان ــدان به طبيعت ب ــدگان و عالقه من ــراى بازديدكنن آرامش را ب

مــى آورد. 
به علت كوهستانى بودن منطقه، آبشارها و غارهاى متعددى در اين منطقه 
به وجود آمده است. آبشارهاى متعددى كه هم ارتفاع قابل توجهى دارند و 
هم آب قابل توجهى از آنها سرازير مى شود مانند: آبشار قزل و يا آبشار كردى 
سبزكوه كه مسير اين آبشار از طريق كره بس است. ارتفاع آن بسيار بلند و 

منظره آن بسيار ديدنى و جالب است.
ــت. ليكن به دليل  ــق هرچند در منطقه هلن واقع شده اس آبشار دره عش

ــبزكوه از ويژگى خاص برخوردار است؛ چرا كه  همجوارى آن با منطقه س
ــبز كوه قراردارد و ارتفاع  ــتقرار و بازديد از اين محل در منطقه س محل اس
ــد، از دل كوه با سرعت زيادى بيرون  آن به حدود بيش از 100 متر مى رس

مى جهد. 
ــار مانند آبشارهاى ديگر خارج  نكته جالب توجه اين است كه آب اين آبش
ــار بين دو  ــود بلكه از دل كوه مانند چاهى بيرون مى جهد. اين آبش نمى ش
ــاهپورى معروف به دورك انارى قرار دارد.  روستاى دره عشق و دورك ش
ــت. اطراف آن باغ هاى انار وجود دارد و محيط زيبايى را به وجود آورده اس

ــس، جنگل هاى بلوط،  ــار تنگ زندان، رودخانه نمك، رودخانه كره ب آبش
جنگل هاى بنه و ارس از ديگر ديدنى هاى اين منطقه مى باشد.

خوشبختانه در داخل منطقه هيچ گونه شهر و يا روستايى وجود ندارد ولى 
ــتاهايى وجود دارد كه منطقه از آن  در اطراف منطقه و در حاشيه آن روس
ــتاها دورك، دره عشق، دره ياس، دره  متاثر خواهد شد. از جمله اين روس
بيد، آبشاران عليا، آبشاران سفلى، برنجگان، معدن، فارسون، جغد، دشتيه، 
دم آب،  حيدر آباد ، فرخور، چهار طاق، وستگان، چهراز  ، جغدان، مرادان، 
ــد پايين را مى توان نام برد كه  كالموئى، چاگاه، آب چنار، ارمند باال و ارمن
تعدادى از آنها همجوار منطقه بوده و تعدادى ديگر با فاصله از منطقه قرار 

دارند.
حفاظت فيزيكى منطقه به واسطه حضور شبانه روزى ماموران محيط بان 
ــگاه محيط بانى برجوئى، معدن و چهارطاق صورت  ــه پاس در منطقه با س

مى پذيرد.

خطيب جمعه شهركرد:

بايد در انتخـابات به جريـان انقـالبى بهـا  داد

منطقه حفاظت شده سبز كوه (چهراز)
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ــتفاده از نانوذرات آهن، سيستمى براى  محققان استراليايى موفق شدند با اس
ــع باكترى ها ارائه كنند. با اين كار مى توان  از بين بردن فيلم هاى حاصل از تجم
ــتانى  ــطح تجهيزات بيمارس ــاوم در برابر آنتى بيوتيك را از س باكترى هاى مق
ــتان اين است كه زيست فيلم هاى  از بين برد. يكى از مشكالت محيط بيمارس
ــتانى تجمع پيدا مى كنند.  ــطح بافت ها يا تجهيزات بيمارس باكتريايى روى س
اين اليه ها به سختى قابل زدودن هستند. اخيرا محققان روشى ارائه كردند كه 
مى توان با استفاده از نانوذرات و گرما اين باكترى ها را از بين برد. نتايج اين پروژه 
كه در دانشگاه نيوثوث ولز انجام شده در نشريه c Reports�Sciemti منتشر 
شده  است. بوير از محققان اين پروژه مى گويد: « عفونت هاى زيست فيلمى نسبت 
به آنتى بيوتيك مقاوم هستند. اين مواد مى توانند به سيستم ايمنى بدن حمله 
كنند. ما به دنبال ابزارى غيرسمى براى مقابله با اين فيلم ها هستيم.» بيش از80 
درصد از عفونت ها و مشكالت ايجاد شده توسط تجهيزات بيمارستانى مربوط 
ــيار پرهزينه بوده و مى توانند روى  به اين فيلم ها است. مقابله با اين فيلم ها بس

تجهيزات حساس بيمارستانى تاثيرگذار باشند و به آنها آسيب برسانند.
باكترى ها به دو شكل تشكيل فيلم مى دهند؛ يا به  صورت منفرد و مستقل هستند 
و يا متجمع شده و به  صورت كلونى تشكيل فيلم مى دهند. زمانى كه به  صورت 
منفرد باشند، مبارزه با آنها ساده تر بوده و معموال با آنتى بيوتيك قابل رفع هستند 
اما حالت كلونى بسيار دردسرساز است. پژوهشگران اين پروژه نشان دادند كه با 
تزريق نانوذرات اكسيد آهن به اين زيست فيلم ها و استفاده از ميدان مغناطيسى 
ــا را از بين برد.  ــتفاده از گرما آنه ــت فيلم ها را حرارت داد و با اس مى توان زيس
افزايش 5 درجه اى دما قادر است اين زيست فيلم ها را به حالت ديسپرس درآورد.

در اين پروژه محققان سطح نانوذرات را با استفاده از پليمر پوشش داده و پايدار 
كردند. با اين كار نانوذرات به حالت ديسپرس درآمده و به ابزارى غيرسمى تبديل 
شدند كه مى تواند زيست فيلم هاى عامل عفونت را از بين ببرد. محققان اين پروژه 
معتقدند كه اين روش كاربردهاى متعددى دارد به طورى كه از آن براى زدايش 
تركيبات مختلف از سطح تجهيزات مى توان استفاده كرد. بوير از محققان رشته 
ــعه نانوذرات پليمرى براى استفاده در حوزه  نانوپزشكى بوده كه در حوزه توس

ژن درمانى و رهاسازى دارو فعاليت دارد.

ــن راه اندازى  ــال آينده در ژاپ ــتين مزرعه روباتيكى جهان س نخس
مى شود.

شركت ژاپنى Spread كه در كيوتوى ژاپن مستقر است، اعالم كرده 
كه نخستين مزرعه روباتيكى جهان را درحالى راه اندازى مى كند كه 
تقريبا تمام مراحل نگهدارى و برداشت محصوالت كشاورزى در آن 

به روش كامال روباتيكى و مكانيزه انجام مى شود.
ــط سال 2017 كار خود  اين مزرعه درون سالنى فوق مدرن از اواس
را آغاز خواهد كرد. گفته مى شود در اين مزرعه روزانه30 هزار بوته 

كاهو برداشت مى شود.
ــركتى كه اين مزرعه روباتيكى را راه اندازى كرده ابراز اميدوارى  ش
ــت از آن را به  ــل برداش ــده حجم كاهوى قاب ــال آين كرده طى 5 س

نيم ميليون بوته در روز برساند.
ــه هايى  ــعت دارد در قالب قفس ــه4400 مترمربع وس اين مزرعه ك

گسترش پيدا كرده كه از كف سالن تا سقف آن باال رفته اند.
ــت بذر  ــه كاش ــا مرحل ــه تنه ــرده ك ــالم ك ــركت Spread اع ش
ــاير مراحل از  ــانى دوره ديده انجام شده و س ــط نيروهاى انس توس
ــاى صنعتى  ــط روبات ه ــت محصول توس ــارى و برداش جمله آبي

انجام مى شود.
ــاى مربوط  ــن مزرعه اى، هزينه ه ــا در چني ــتفاده از روبات ه با اس
ــه انرژى  ــه نصف و هزين ــانى ب ــوق به نيروهاى انس به پرداحت حق
مورد نياز در مراحل مختلف كشت محصوالت نيز تا يك سوم كاهش 

پيدا مى كند.
ــى آيد ضد انگل  ــته كاهويى كه در اين مزرعه به عمل م از آن گذش
ــترى نسبت به كاهوى معمولى بوده و داراى فاكتور « كاروتن » بيش

است. 
ــبزيجاتى نظير كاهو  ــه در س ــت ك ــى هيدروكربن اس كاروتن نوع

وجود داشته و در بدن به ويتامين A تبديل مى شود.

ترفنـدى بـراى از بيـن بـردن 
باكترى هاى بيمارستانى

نسخه جديد كشاورزى مدرن؛

راه اندازى نخستين مزرعه روباتيكى 
جهان در ژاپن

بسيارى از ما به  هيچ  وجه به ياد نداريم، آخرين بار كى 
و چه زمانى يك كابل Ethernet را به سيستم خود 
ــه دنياى اينترنت بگذاريم. اين  وصل كرده ايم تا پاى ب
 WiFi ــيگنال هاى روزها اينترنت از نوع وايرلس و س
اولين – و براى بسيارى تنها – گزينه اتصال به اينترنت 
است و در نتيجه بهره گيرى از يك سيگنال قدرتمند 

براى سرعت بيشتر در ارتباط دغدغه همه ماست.
وقتى پاى گرفتن يك سيگنال فوق العاده قوى از روتر 
به ميان مى آيد، يك كليدواژه را هرگز نبايد فراموش 
ــر آنچه محل كار  كنيد: موقعيت و جايگاه. درواقع ه
ــل مى كند  ــاختمان تبدي ــما را به يك س ــه ش يا خان
ـ ديوارها، درب ها، پنجره ها و مانند آنـ  همگى موانع 

و عايق هايى براى سيگنال WiFi هستند.
ــتن  ــاده ترين نكته در مورد داش در نتيجه اولين و س
ــيگنال قوى، تعيين محلى مناسب براى روتر  يك س
است و وقتى بدانيد كه داشتن سيگنال مرتب و قوى 
تاثير فراوانى در سرعت اينترنت شما دارد، در نتيجه 
ــود مراجعه كنيد و هزينه  الزم نخواهد بود به ISP خ

بيشترى را براى ارتباط بهتر بپردازيد.
توصيه هاى ساده اى كه اينجا براى جاى گذارى روتر 

پيشنهاد شده، كامال جدى بگيريد.
هرچه باالتر، بهتر

ــكونت داريد يا كار  اگر در يك ساختمان دو طبقه س
ــه دوم، مى تواند  ــر در طبق ــرار دادن روت مى كنيد، ق
سيگنال بهتر و گسترده ترى در اختيار شما قرار دهد. 

ــبيه به يك چتر عمل مى كند كه هر  آنتن دستگاه ش
ــش بهترى براى شما  چقدر آن را باالتر بگيريد، پوش
ــيد كه كف و  ــته باش فراهم مى آورد؛ فقط به ياد داش
ــيگنال مى شود.  ــطوح، منجر به كاهش سرعت س س
در نتيجه تالش كنيد باالترين نقطه را براى قرار دادن 

روتر خود انتخاب كنيد.
 موانع ميانى را برداريد

ــتند؛  ــاله هس درب ها و ديوارها هم به  اندازه خود مس
ــت كه روتر هر چقدر به مركز  معنى اين حرف آن اس
خانه يا محل كار شما نزديك تر باشد، پوشش بهترى 
در ساير نقاط خواهيد داشت. البته به دنبال آن باشيد 
ــيمن از سقف  ــتر در اتاق نش كه روتر را به  جاى لوس
آويزان كنيد، ولى تالش كنيد تا جايى كه كابل كشى 
تلفن به شما اجازه مى دهد، از يك نقطه مركزى براى 
پخش سيگنال بهره بگيريد. همچنين اگر روتر در يك 
اتاق جانبى قرار دارد، درب اتاق را هميشه باز نگه  داريد 

تا سيگنال WiFi با مانع كمترى روبرو شود.
گوش خرگوش را فراموش نكنيد!

ممكن است، روتر شما بيش از يك آنتن داشته باشد. 
در اين موارد، بهتر است به خاطر داشته باشيد كه اين 
ــما يا زيباتر كردن دستگاه  آنتن ها براى خوش آمد ش
آنجا قرار داده نشده اند! اين آنتن ها مى توانند تفاوتى 
اساسى در دريافت و ارسال سيگنال ايجاد كنند؛ براى 
مثال روترهاى 802,11ac قادر به تفكيك سيگنال ها 
ــتگاهى را كه  ــيگنال هاى مورد نياز دس هستند تا س

ــت، از يك آنتن و دستگاه  ــتريم ويدئو اس در حال اس
ــت، از آنتن ديگر  ــال وب گردى اس ديگرى كه در ح

ارسال كنند.
از آنجا كه سيگنال هاى WiFi به همه نقاط در خانه يا 
محل كار منتشر مى شوند، بر روى روترهايى كه چند 
ــا برويد. يعنى  ــراغ آن ه آنتن دارند، بايد يك به يك س
ــون را تنظيم  ــاى قديمى كه آنتن تلويزي به ياد روزه
ــك آنتن تاثيرى در  مى كرديد، اگر تغيير در حالت ي

سيگنال شما نداشت، بايد به سراغ بعدى برويد.
ــن نمى بينيد، به اين  همچنين اگر روى روتر خود آنت
معنا نيست كه هيچ آنتنى وجود ندارد. آنتن روتر شما 
درون دستگاه است و براى تنظيم آن، الزم است، روتر 

را جابه جا كرده و يا بچرخانيد.
از مداخالت جلوگيرى كنيد

اگر از روترهاى قديمى 802,11n استفاده مى كنيد، 
ــتگاه هايى كه  ــيار قوى است كه دس اين احتمال بس
هرگز تصور نمى كنيد با سيگنال WiFi شما تداخل 
ــند. تلفن هاى بى سيم قديمى، هر دستگاه  داشته باش
ــى ماكروويو، مى تواند منجر به  مجهز به بلوتوث و حت

ايجاد اختالل در سيگنال WiFi شود. 
ــن از اين  ــر را تا حد ممك ــعى كنيد روت در نتيجه س
ــتگاه ها دور نگه  داريد و اگر قرار است يك دانلود  دس
ــيد، جايى را  ــته باش چند گيگابايتى از اينترنت داش
انتخاب كنيد كه اين دستگاه ها مزاحم انتشار سيگنال 

نشوند.

wi� ساده ترين نكته براى داشتن يك سيگنال قوى

ابالغ وقت رسيدگى 
11/313 شماره ابالغيه:9410100350711667 شماره پرونده:9409980350700335 
شماره بايگانى شعبه:940391 خواهان حسين  ابراهيميان فر دادخواستى به 
طرفيت خوانده احمد گردانيان به خواسته الزام به فك رهن و مطالبه خسارت 
دادرســى تقديم دادگاههــاى عمومى شهرســتان اصفهان نمــوده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 7 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 311 ارجاع و به كالسه 9409980350700335 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/02/19 و ساعت 11:30 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد.م الف:31999 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى 
11/314 شماره ابالغيه:9410100350512937 شماره پرونده:9409980350501258 
شماره بايگانى شعبه:941388 خواهان/شاكى امير اصفهانيان دادخواستى 
به طرفيت خوانده/متهم حســين دالل باشــى اصفهانى به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه وجه بابت... تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 5 
دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه يك اتاق شماره 
105 ارجاع و به كالسه 9409980350501258 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1395/02/19 و ساعت 10:30 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد.م الف:32015 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى 
11/315 شماره ابالغيه:9410100350711694 شماره پرونده:9409980350700181 
شــماره بايگانى شــعبه:940208 خواهان شــركت توان باطرى نخستين با 
مديريت عاملى آقاى حميد خواجه ارزانى دادخواســتى بــه طرفيت خوانده 
اميد پوررشــيدى به خواســته تامين خواسته و مطالبه خســارت دادرسى 
و مطالبه خســارت تاخيــر تاديه و مطالبه وجه ســفته تقديــم دادگاههاى 
عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 7 دادگاه 
عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهــان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
311 ارجاع و به كالســه 9409980350700181 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى 
آن 1395/01/21 و ســاعت 12:00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 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 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م الف:32000 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى 
11/316 شماره ابالغيه:9410100350513001 شماره پرونده:9309986796300800 
شماره بايگانى شــعبه:940236 خواهان/شــاكى مصطفى برزوئى كوشكى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده/متهم حميــد جبارى به خواســته مطالبه 
خسارت و مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه خسارات دادرسى تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 5 
دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه يك اتاق شماره 
105 ارجاع و به كالسه 9309986796300800 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1395/02/21 و ساعت 08:30 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از 
نشــر 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:32013 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/317 شماره ابالغيه:9410100350513025 شماره پرونده:9409980350501179 
شماره بايگانى شعبه:941309 خواهان/شاكى شركت آهن و فوالد صنيع كاوه 
تهران به مديريت مرتضى صديقيان كاشى و رضا نوربخش دادخواستى به 
طرفيت خوانده/متهم شعله كسايى و فريبرز عزيزى نائينى و داوود كشاورز 
و پرويز رادفر به خواسته ابطال ســند (موضوع سند مالى نيست) و مطالبه 
خسارت دادرســى و دســتور موقت تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
اصفهــان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 5 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه يك اتاق شماره 105 ارجاع و 
به كالسه 9409980350501179 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/02/21 
و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده فريبرز 
عزيزى نائينى فرزند حسن و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/

متهم پس از نشــر 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:32017 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/318 شماره ابالغيه:9410100350711662 شماره پرونده:9409980350701105 
شــماره بايگانى شــعبه:941237 خواهان جــواد ميرزا عليان دســتجردى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده عليرضا يزدانى دوســت به خواسته تامين 
خواسته و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه 
وجه ســفته تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 7 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به كالسه 9409980350701105 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/02/22 و ساعت 08:30 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 

پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:31998 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/319 شماره ابالغيه:9410100350711728 شماره پرونده:9409980350700645 
شماره بايگانى شعبه:940726 خواهان فخرى عبدالهيان سه پله دادخواستى 
به طرفيت خوانده محمد صادقى به خواســته الزام به تنظيم سند خودرو و 
مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شــعبه 7 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به كالسه 9409980350700645 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/02/28 و ساعت 10:30 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:31992 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/320 شماره ابالغيه:9410100350711718 شماره پرونده:9409980350701130 
شماره بايگانى شعبه:941262 خواهان فرزان مهجورى سامانى دادخواستى 
به طرفيت خوانده افشــين بن رشيد به خواســته مطالبه خسارت دادرسى 
و مطالبه خســارت تاخير تاديــه و مطالبه وجــه چك تقديــم دادگاههاى 
عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 7 دادگاه 
عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهــان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
311 ارجاع و به كالســه 9409980350701130ثبت گرديده كه وقت رســيدگى 
آن 1395/02/28 و ســاعت 12:15 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 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 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م الف:31993 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/321 شماره ابالغيه:9410100350110498 شماره پرونده:9409980350100583 
شماره بايگانى شعبه:940688 خواهان جمشيد رحيمى خويگانى دادخواستى 
به طرفيت خواندگان فتح اله اســدى آقبالغى و مصطفى انصارى و اصغر 
ورپشتى و محمدعلى حقانى به خواســته ابطال سند رسمى (موضوع سند 
ملك اســت) و الزام به تنظيم سند رســمى ملك و مطالبه خسارت دادرسى 
تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى 
به شــعبه 1 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگســترى كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به كالسه 9409980350100583 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1395/03/25 و ســاعت 11:15 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 

مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خواندگان 
پس از 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:32019 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/322 شماره ابالغيه:9410100350110528 شماره پرونده:9409980350101013 
شماره بايگانى شعبه:941179 خواهان مهدى ايزدى دادخواستى به طرفيت 
خوانده امير فروغى ابرى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه 
چك و مطالبه خســارت تاخير تاديه تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان 
اصفهــان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 1 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و 
به كالسه 9409980350101013 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/03/30 
و ســاعت 12:00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتــب 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 نشــانى كامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م الف:32018 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

11/323 آقاى على رضايى داراى شناسنامه شماره 226 به شرح دادخواست 
به كالسة 621/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان نعمت اله رضايى دوتويى بشناسنامه 138 در تاريخ 
88/11/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- محمود رضايى دوتويى ش.ش 1 ت.ت 1337 (فرزند پسر) 
2- اصغر رضايى دوتويى ش.ش 2 ت.ت 1337 (فرزند پسر) 3- على رضايى 
ش.ش 226 ت.ت 1351 (فرزند پسر) 4- اشرف رضايى دوتويى ش.ش 14 ت.ت 
1342 (فرزند دختر) 5- طيبه رضايى دوتويــى ش.ش 214 ت.ت 1349 (فرزند 
دختر) 6- خورشيد رحيمى دوتويى ش.ش 1 ت.ت 1311 (همسر). اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت 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:345 

شوراى حل اختالف بخش كرون
فقدان سند مالكيت 

11/326 آقاى اصغر منوچهرى احدى از ورثه محمدآقا منوچهرى به اســتناد 
يك برگ استشهاد محلى كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى 
شده كه سند مالكيت يه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه خرم آباد پالك 
شماره 102 اصلى عليا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 165 دفتر 
119 امالك ذيل ثبت 2255 به نام محمد آقا منوچهرى ثبت و صادر گرديده و بر 
اثر جابجايى مفقود گرديده و معامله اى انجام نشده چون درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود 
سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى لغايت 10 روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت 
انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهى و يا وصول واخواهى بدون ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام 

خواهد شد. عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
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اخبار اخبار كوتاه

 معاون فرماندار مباركه:

نقش بى بديل زنان و مادران 
در اصالح الگوى مصرف 

فرماندار برخوار:

پيش بينى 67 شعبه اخذ راى 
در برخوار براى برگزارى انتخابات

ــگرى فريدونشهر و رفع مشكالت  تقويت صنعت گردش
ــتاد ــه كم نظير س ــكى موضوع بحث جلس ــت اس پيس
 امر به معروف و نهى ازمنكر فريدونشهر با حضور جاشين 

فرماندهى انتظامى استان اصفهان بود.
سرهنگ حسين حسين زاده، جانشين فرمانده انتظامى 
ــالم احمد عبدالهى نژاد،  ــتان اصفهان و حجت االس اس
دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان اصفهان،  
ــئوالن فريدونشهرى بودند تا  در اين جلسه مهمان مس
راجع به تامين فضاى سالم در پيست اسكى فريدونشهر 
و مقابله با ناهنجارى و بى بند و بارى در اين پيست بدون 
ــگرى شهرستان تبادل نظر و  لطمه وارد شدن به گردش

تصميم گيرى كنند.
ــه معروف و  ــتاد امر ب ــه كه با عنوان س در ابتداى جلس
ــه بيان  ــود، اعضا ب ــتان همراه ب ــر شهرس نهى از منك
ــنهادات و راهكارهاى خود در مورد موضوع بحث  پيش
ــا، نظرات و  ــن راهكاره ــى اي پرداختند و ضمن بررس
پيشنهادات خود را ارائه دادند. كمبود و نامناسب بودن 
ــوارى، اختالط، بدحجابى و  ــت، تيوپ س امكانات پيس
ــده  ــرح ش ــكالت مط ــه مش ــى از جمل ــى حجاب گاه ب

پيست اسكى فريدونشهر در اين جلسه بود.
ــتانى  ــئوالن اس ــه كه از حيث حضور مس در اين جلس
ــتان، در نوع خود كم نظير  ــابق شهرس ــئوالن س و مس
ــژه خانواده  ــاخت جايگاه وي ــنهاداتى چون س بود پيش
ــتر براى  ــگران مجرد، تدارك مكان هاى بيش و گردش
ــاير  ــكى بازان از س ــگران، تفكيك اس ــتفاده گردش اس
ــافر به اندازه ظرفيت پيست،  گردشگران، پذيرش مس
ــان از منكر و فعاليت هاى  اعزام آمران به معروف و ناهي
ــد تا با چوب كارى توسط  ــت ارائه ش فرهنگى در پيس
نظرات موافق و مخالف بهترين راهكار براى ارتقاى سطح 

كيفيت و امنيت پيست اسكى ارائه شود.
ــتان  ــبحانى، فرمانده انتظامى شهرس ــرگرد على س س
ــه اقدامات  ــه با بيان اين ك ــهر، در اين جلس فريدونش
ــكى در دو حوزه  ــت اس ــروى انتظامى در مورد پيس ني
انتظامى و ترافيكى بوده است، از برخورد با مظاهر علنى 
ــده در موارد  ــاد و تذكرات و پيگيرى هاى انجام ش فس

جرايم مشهود در اين مكان سخن گفت.
ــى، ــماعيل سياوش ــلمين اس ــالم و المس حجت االس
ــهر، هم ضمن طالى سفيد   امام جمعه سابق فريدونش
ــهر يك  ــكى فريدونش ــت اس خواندن برف گفت: پيس
ــت كه در صورت مديريت  ــتان اس فرصت براى شهرس
ــود و اگر جايى  ــدن صحيح، تبديل به تهديد مى ش نش
نعمتى به نقمت تبديل شود به دليل عدم تدبير صحيح 
است. وى بر لزوم استفاده و جذب سرمايه از گردشگران 
ــنهاداتى همچون  ــور پيش ــن منظ ــرد و به اي تاكيد ك
ساخت لژهاى خانوادگى و رستوران يخى را مطرح كرد.
امام جمعه داران هم گفت: بايد مديريت پيست اسكى 
ــاخت جاذبه هاى  ــه خدمات كيفى تر و س بتواند با ارائ
گردشگرى بيشتر از گردشگران و مسافران درآمدزايى 

ــت به كار  ــت بهبود وضعيت پيس ــرده و آن را در جه ك
ببندد.

ــلمين سياوشى اظهار كرد: نبايد  حجت االسالم و المس
ــاى موجود و  ــردن از ظرفيت ه ــتفاده نك به خاطر اس
مديريت غلط، مردم هزينه هاى منفى را متحمل شوند.
ــهر نيز در اين جلسه ــدى، فرماندار فريدونش ناصر اس

ــخن خود را اين گونه آغاز كرد كه بعد از   سه ساعته س
ــت و  ــده اس انقالب توجه ويژه اى به مناطق محروم ش
ــعه اين مناطق ترسيم شود.  ــير توس تالش شده تا مس
وى مشكالت پيست اسكى را از ابتداى احداث بيان كرد 
و بخشى از مشكالت آن را ناشى از ورود جمعيتى فراتر از 
ظرفيت شهرستان دانست و افزود: جمعيت گردشگرانى 
كه در تعطيالت آخر هفته گذشته وارد شهرستان شدند 

30 هزار نفر برآورد شده است.
ــتان با اشاره به جلساتى  نماينده عالى دولت در شهرس
ــهر  ــكى فريدونش ــت اس ــكالت پيس كه براى رفع مش
گرفته شده است از تصميمات اخذ شده براى حل برخى 

از اين مشكالت سخن گفت.
ــهر و  ــهر فريدونش ــواى ش عبدالرضا اصالنى، رييس ش
ــهر، نبود زيرساخت ها  ــكى فريدونش ــت اس مدير پيس
ــكى دانست و  ــت اس ــكالت عمده در پيس را عامل مش
اظهار اميدوارى كرد با واگذارى پيست اسكى به بخش 
خصوصى، مديريت بخش خصوصى در چارچوب هاى 
ــت را  ــكالت پيس ــده بتواند تا حد زيادى مش تعيين ش

مرتفع سازد.
سرهنگ حسين حسين زاده، جانشين فرمانده انتظامى 
استان اصفهان، هم با تاكيد بر لزوم استفاده از گردشگرى 

ــرفت  ــعه و پيش ــت پاك در جهت توس به عنوان صنع
شهرستان، تصريح كرد: هر گردشگر به اندازه چهار شغل 

مى تواند با خود سرمايه وارد كند.
ــب كرد كه  ــئوالن را به اين نكته جل ــا توجه مس وى ام
صنعت گردشگرى در جمهورى اسالمى با كشورهايى 
ــاوت را دارد كه در  ــن تف ــه اي ــون تايلند و تركي همچ
جمهورى اسالمى مفهوم گردشگرى حالل مطرح است.

وى با اشاره به كشفياتى كه پليس از گردشگران پيست 
ــمندانه ماموريت  ــت، از ادامه هوش ــته اس اسكى داش
ــكى فريدونشهر خبر داد.  اين نيرو در مسير پيست اس
سرهنگ حسين زاده راه حل رفع بسيارى از مشكالت 
ــكى را در طراحى محيطى دانست و بر لزوم  پيست اس
ــه تاكيد كرد.  ــن رابط ــئوالن در اي تصميم گيرى مس
ــتان اصفهان  ــروى انتظامى اس ــده ني ــين فرمان جانش
ــگرى مختلط يا  ــن از برخورد با تورهاى گردش همچني
ــكى فريدونشهر سخن  قانون شكن در مسير پيست اس

گفت. 
ــتاد ــژاد، دبير س ــد عبدالهى ن ــالم احم ــت االس حج

ــتان اصفهان، ضمن  ــى از منكر اس  امر به معروف و نه
ــروف و نهى از منكر  توجيه بندهايى از قانون امر به مع
ــت ماه  ــالمى در ارديبهش ــوراى اس مصوب مجلس ش
ــتورالعمل اجرايى اين قانون از طرف  سال جارى و دس
ــالمى به عنوان رييس ستاد ــاد اس وزير فرهنگ و ارش

 امر به معروف و نهى از منكر كشور، ناحيه مقاومت بسيج 
ــتاد  ــهر را موظف به پيگيرى مصوبات اين س فريدونش
دانست و گفت: طبق اين قانون، وظيفه امر به معروف و 

نهى از منكر بر عهده اين نهاد انقالبى است.
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ــى و هفتمين بهار انقالب اسالمى  ــتان برخوار با تبريك س فرماندار شهرس
ــك به 18 پروژه عمرانى  اظهاركرد: از ابتدا تا انتهاى دهه مبارك فجر، نزدي

در اين شهرستان به بهره بردارى رسيده و يا كلنگ زنى مى شوند.
ــل بهره بردارى  ــاى عمرانى قاب ــوع اعتبار پروژه ه محمدرضا عبدانى مجم
ــوع پروژه ــن مجم ــزود: از اي ــمرد و اف ــان برش ــارد توم ــاالى10 ميلي را ب
 قابل بهره بردارى 2 عدد آن مربوط به حوزه ورزش و جوانان، 4 عدد آن مربوط 
به حوزه جهاد كشاورزى، يك مورد آن مربوط به تقويت خطوط شبكه برق 
ــهردارى هاى شهرستان  برخوار و چند مورد نيز مربوط به حوزه خدمات ش

است.
ــزارى پنجمين  ــورت گرفته براى برگ ــن اقدامات ص ــه به آخري وى در ادام
ــس  ــن دوره مجل ــرى و دهمي ــرگان رهب ــس خب ــات مجل دوره انتخاب
ــزارى انتخابات ــراى برگ ــت: ب ــرد و گف ــاره ك ــز اش ــالمى ني ــوراى اس ش

ــيار پيش بينى شده است.  ــعبه ثابت و 3 شعبه س 7 اسفندماه امسال، 64 ش
ــان كرد: نزديك به يك هزار و340 نفر عوامل اجرايى، نظارتى  وى خاطرنش
ــتان آماده برگزارى انتخاباتى باشكوه و مردمى  ــطح شهرس و انتظامى در س
در سطح شهرستان هستند. عبدانى با بيان اينكه نزديك به 83 هزار و 73 نفر 
در شهرستان برخوار واجد شرايط راى دادن هستند، تصريح كرد: ملت شريف 
ايران اسالمى به خصوص مردم شهرستان برخوار با حضور دشمن شكن خود 
ــفندماه امسال بار ديگر  هم در راهپيمايى 22 بهمن و هم در انتخابات 7 اس

مشت محكمى به دهان آمريكا و ايادى استكبارى او در منطقه خواهند زد.

حضور پر شور مردم در صحنه،  نقشه هاى دشمن را  نقش بر آب مى كند تجلى حضور مردم در راهپيمايى 22 بهمن موجب عقب نشينى دشمن مى شود

ــت: دهه فجر يادآور  ــازمان تبليغات اسالمى سميرم اظهار داش رييس س
ــن و واليت بود  ــانى مومن، متعهد به دي ــانى هاى انس زحمات و جان فش
ــاه و ديكتاتورى  ــالمى ايران و فرار ش كه نتيجه همت واالى او انقالب اس

از ايران بود.
ــاه همراه با فرار تفكر  ــالم مصطفى نظرى تصريح كرد: فرار ش حجت االس
شاه و هر نوع تفكر ديكتاتورى و سكوالرى بود و انقالب ما حاصل آگاهى و 
بصيرت ملت ايران بود كه هنوز شاهديم اين ملت هرجايى كه انقالب نياز 
داشته با تمام جان در ميدان حاضر شده و از آرمان هاى خود دفاع كردند.

حجت االسالم نظرى با اشاره به وظيفه متقابل مسئوالن و مردم در قبال 
يكديگر افزود: مسئوالن موظف به احترام به مردم بوده و نبايد در وظايف 

خود در راستاى خدمت به مردم ذره اى كوتاهى كنند.
ــئوالن با مردم را موجب افزايش همدلى و رضايت  ــب مس وى رفتار مناس
دانست و گفت: رفتار شايسته با مردم مخارج مالى نداشته و باعث افزايش 

بركت و مهر و محبت مى شود.
ــميرم تصريح كرد: مردم عملكرد برخى  رييس اداره تبليغات اسالمى س
مسئوالن خرد را پاى نظام نگذارند و اجازه ندهند بدرفتارى برخى آنان را از 
نظام دور كند و هميشه در صحنه هاى مهم همچون انتخابات و راهپيمايى 

كه دشمن شكن است شركت كنند.
ــى از صحنه هاى مهم قبل از انتخابات  وى افزود: راهپيمايى 22 بهمن يك

است كه مردم بايد با حضور حداكثرى به دشمنان نشان دهند ايرانيان 
ذره اى از آرمان هاى خود كوتاه نخواهند آمد.

حجه االسالم و المسلمين حالجى مفرد با اشاره به ايام ا... دهه مبارك فجر و راهپيمايى 
ــى را به وضوح  ــيم اثرات و ثمرات اين راهپيماي 22 بهمن گفت: اگر قدرى بيانديش
مى بينيم چرا كه 37 سال است كه در مقابل زياده خواهان استقامت كرديم و هر بار 
آنها با نقشه هاى جديد قصد براندازى انقالب اسالمى ايران را داشتند كه هر بار مردم 
با استقامت و حضور در صحنه نقشه هاى آنها را نقش بر آب كردند كه آخرين نمونه 
ــال 88 بود كه مردم با حضور در راهپيمايى بزرگ 9 دى آتش شعله  بارز آن فتنه س

زياده خواهان را خاموش كردند.
ــت كه بصيرت  ــتوانه و بصيرت اس امام جمعه برزك گفت: هر راهپيمايى داراى پش
ــه انقالب و  ــمن نتواند ب ــود تا دش ــتوانه واليت فقيه باعث مى ش مردم در كنار پش
ــان در ادامه گفت: 22 بهمن متعلق به هيچ جناح  كشورمان دست درازى كند. ايش
ــت و مهم تر از همه اين توده مردم هستند  و گروه خاصى نيست و متعلق به همه اس
ــلمين حالجى مفرد  ــركت مى كنند.  حجه االسالم و المس كه در راهپيمايى ها ش
با اشاره به اين كه اين راهپيمايى ها است كه به اسالم و انقالب انرژى و اقتدار مى دهد 
ــاب باز مى كنند همه و همه  گفت: اگر كشورهاى معاند و غير معاند روى ايران حس
به خاطر حضور پر شور مردم در راهپيمايى هاست همچنان كه مردم ما اهميت حضور 
ــان  ــا نيز به تأثير اين راهپيمايى ها پى برده اند.  ايش در راهپيمايى را مى فهمند آنه
ــت: اگر بخواهيم   ــند انقالب گف در ادامه با تعبير انتخابات و راهپيمايى به عنوان س
ــتند كه باعث پايدارى  ــندى هس انتخابات و راهپيمايى را دقيق تعبير كنيم  آنها س
نظام و انقالب مى شوند و دشمن نيز بداند تا اين ملت مردمانى خداجو، داراى معرفت 
ــت  كه با حضور در راهپيمايى ها و خون  و بصيرت دارد هر چه دارد از اين انقالب اس

ــكن در راهپيمايى 22  ــا ا... اين بار نيز با حضور دشمن ش شهدا به دست آمده و انش
ــمن خواهند زد. امام جمعه برزك با مسرت بخش بهمن مشت محكم ترى را به دش
ــت: اين ــت ها گف ــوريه بر تروريس ــش و مردم س ــاى اخير ارت ــدن پيروزى ه خوان
 پيروزى هاست كه باعث مى شود مخالفين نظام سوريه مذاكرات سوريه را ترك كنند  
ــت و عظمت اسالم به دست اسالم  و اين پيروزى ها باعث سربلندى جهان اسالم اس
ــتاده است. وى افزود: اگر امروز  و لشكر اسالم است كه در مقابل استكبار جهانى ايس
از سوريه دم مى زنيم در واقع دفاع از جامعه اسالمى است  و االن مرزهاى سوريه خط 

مقدم اسالم است و بايد با دفاع و حمايت از آنها دشمنان را به زانو درآوريم.  

ــه  ــالمى گفت: مردم هميش ــوراى اس نماينده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس ش
ــالمى با حضور يك پارچه در راهپيمايى 22 بهمن يك بار ديگر  در صحنه ايران اس
ــتكبار جهانى را  ــام معظم رهبرى اس ــا آرمان هاى امام و مق ضمن تجديد بيعت ب
سر جايش خواهند نشاند.  محمد فيروزى ضمن گراميداشت ايام ا... دهه فجر اظهار 
كرد: در آستانه سى و هشتمين سالروز پيروزى انقالب اسالمى قرار داريم، انقالبى 
كه با رهبرى امام راحل از سال 1342 شكل گرفت و با هدايت هاى پيامبرگونه اش و 

باور مردمى پس از 15 سال مبارزه با طاغوت و شيطان به پيروزى رسيد.
ــتادگى ملت ايران بوده كه  وى افزود: دهه فجر يادآور رشادت ها، مقاومت ها و ايس

ــتادگى كرده و اين انقالب  بدون سالح و با حضور و پيروى از واليت مقاومت و ايس
اسالمى كه معجزه قرن بود را به پيروزى رساندند.

نماينده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: البته از ابتداى 
پيروزى انقالب تا به امروز استكبار جهانى و يارانش از هيچ كوششى در از بين بردن 
ــاندن اين انقالب دريغ نورزيدند ولى به فضل الهى انقالب هرروز  يا به انحراف كش

مستحكم تر و مستدام تر در دنيا در حال درخشش است.
ــد و واهمه آن صدور انقالب اسالمى  ــمن از اين انقالب مى ترس وى بيان كرد: دش
به ساير كشورهاست ولى با تمام تالشى كه انجام داده هنوز نتوانسته حتى در يك 
حركت كوچك عليه انقالب موفق شود و صداى صدور انقالب در جاى جاى جهان 
ــود. فيروزى تاكيد كرد: حفظ اين نظام از اوجب واجبات است و  االن شنيده مى ش
ــخصيت ها بايد گوش به فرمان ولى فقيه و  امروز همه مردم جناح هاى سياسى و ش

پشت سر ايشان حركت كرده و در راستاى استحكام نظام گام بردارند.
ــان كرد:  ــن قلمداد و خاطرنش ــر را راه پيمايى 22 بهم ــه فج وى نقطه عطف ده
ــورتر  ــته و بلكه پرش ــال هاى گذش ــال هم مانند س ــه در صحنه امس مردم هميش
ــا آرمان هاى امام و  ــوم ا... 22 بهمن ضمن تجديد پيمان ب با حضور در راهپيمايى ي

مقام معظم رهبرى مشت محكمى بر دهان استكبار و ياوه گويان خواهند زد.
ــهرهاى نطنز، قمصر و  اين نماينده مجلس از همه ملت غيور ايران به ويژه مردم ش
ــقان قالى كامو و چوگان و همچنين روستاهاى  بادرود، خالدآباد، طرق رود، جوش
ــت كرد با حضور حداكثرى در راه پيمايى يوم ا... 22 بهمن  حوزه انتخابيه درخواس

برگ زرين ديگرى را در افتخارات شهرستان ثبت كنند.

آن سوى خبر

ــتان مباركه گفت: اگر تنها بر روى گروه زنان  معاون فرماندار شهرس
ــرمايه گذارى كنيم گام بزرگى  خانه دار براى اصالح الگوى مصرف س

در جهت مصرف بهينه منابع برداشته ايم.
ــلطانى در همايش اصالح الگوى مصرف كه با حضور جمعى  جواد س
ــبك و  ــان اينكه تغيير س ــد، با بي ــتان برگزار ش از بانوان اين شهرس
روش زندگى يك الزام است، افزود: بانوان به عنوان افرادي كه وظيفه 
سنگين پرورش و تربيت نسل هاي بعدي را بر عهده دارند مي توانند 
ــز نقش آفرين  ــوي صحيح مصرف ني ــتاي انتقال فرهنگ الگ در راس

باشند.
ــگ مصرف بهينه و  ــزاري اين همايش را ترويج فرهن وى هدف از برگ
ــور  ــرد و افزود: زنان نيمي از جمعيت كش صحيح در جامعه عنوان ك
ــوي صرفه جويي براي  ــد بهترين الگ ــكيل مي دهند و مي توانن را تش

نسل فعلي و نسل آينده باشند.
معاون فرماندار مباركه با اشاره به اينكه زنان مديريت اقتصاد خانواده 
را بر عهده دارند، اظهاركرد: زنان مى توانند در زمينه خريد محصوالت 
ــى كنند و  ــرق صرفه جوي ــرژى در مصرف ب ــرف در زمينه ان كم مص

هزينه هاي خانواده را تا حد بسيار چشمگيري كاهش  دهند.
ــاره به ظرفيت بى بديل زنان در اصالح الگوى مصرف يادآور  وى با اش
شد: ظرفيت مادران و زنان خانه دار مى تواند در اصالح الگوى مصرف 

و مصرف بهينه انرژى موثر باشد.
سلطاني با بيان اينكه امروزه علم خانه داري و مديريت مصرف به ويژه 
ــت، ــتگاه هاي انرژي برعهده بانوان اس در زمينه مديريت خانه و دس
تصريح كرد: زنان با رعايت الگوي صحيح مصرف در حفظ و استفاده از 
منابع و ثروت هاي ملي به توسعه اقتصادي كشور كمك خواهند كرد.

ــترين مصارف در خانه و توسط خانم ها صورت  وى با بيان اينكه بيش
ــناخت  مي گيرد، گفت: آگاهى بانوان از نحوه  مديريت هزينه ها و ش
ــياري در بخش بهره وري  امكاناتى كه در جامعه وجود دارد تاثير بس

دارد.
ــژه بانوان  ــواده ها به وي ــان اينكه خان ــدار مباركه با بي ــاون فرمان مع
نقش مهمى در زمينه مصرف بهينه و اصالح الگوى مصرف دارند، افزود: 
بانوان آموزش ديده و توانمند با استفاده از راهكارهاي مناسب مديريت 
ــت ترين نگرش ها را  ــه عنوان الگو، بهترين و درس مصرف مي توانند ب

در خانه و سپس جامعه نهادينه كنند.
ــانه ها را مكمل نقش مادر و خانواده  وى نقش آموزش و پرورش و رس
ــانه ها و دستگاه هاى فرهنگى  در اين حوزه دانست و گفت: نقش رس

در تشويق مردم به رعايت الگوى مصرف، تعيين كننده است.
سلطانى اظهار داشت: بحران محيط زيست، آب و برق مسئوليت ما را 
سنگين مى كند هر چند برخى از اين بحران ها جهانى است و تغييرات 
اقليمى عامل آن است. در پايان اين مراسم از بانوان برگزيده در زمينه 

اصالح الگوى مصرف تجليل شد.

ــزدارى آران و بيدگل  ــى و آبخي ــئول واحد بيابان اداره منابع طبيع مس
ــا قاچاقچيان چوب تاغ  ــدن دو مامور اين اداره در درگيرى ب از زخمى ش

در بخش كويرات اين شهرستان خبر داد.
ــس اداره منابع طبيعى  حميد گل آرايى اظهاركرد: در اين درگيرى ريي
ــاغ در ابوزيدآباد بخش  ــا قاچاقچيان چوب ت و يك قرقبان در درگيرى ب

كويرات زخمى شدند.
وى اظهار كرد: اين درگيرى در منطقه ريجن ابوزيدآباد رخ داد كه در اين 
ــفيعى، رييس اداره  ــمى از قرقبانان اين خطه و رضا ش حادثه عباس قاس
منابع طبيعى آران و بيدگل زخمى و براى درمان به بيمارستان سيدالشهدا 
آران و بيدگل منتقل شدند.گل آرايى تصريح كرد: در اين درگيرى يكى از 

ضاربان دستگير و فرد ديگر متوارى شد.
ــه دليل وجود  ــتان آران وبيدگل ب ــاد شهرس ــرى ابوزيدآب  منطقه كوي
ــن هاى  درختان تاغ به منظور حفاظت از عرصه هاى كويرى و تثبيت ش
ــرض قاچاقچيان  ــاك همواره مورد تع ــايش خ روان و جلوگيرى از فرس

چوب تاغ به منظور استفاده از چوب آن براى زغال قرار دارد.

قاچاقچيان چوب، دو مامور منابع طبيعى 
آران و بيدگل را زخمى كردند

ــاى نمادين  ــارك فجر طرح ه ــن روز از دهه مب در چهارمي
ــهرضا از جمله  ــتان ش ــاورزى شهرس ــاد كش مديريت جه
بزرگ ترين مركز توليد نشاء جنوب استان اصفهان، در اين 

شهرستان افتتاح شد.
ــاى  ــرح ه ــاح ط ــيه افتت ــى در حاش ــا تاك عبدالرض
ــتان  ــن شهرس ــاورزى اي ــاد كش ــت جه ــن مديري نمادي
ــال  ــت: در دهه فجر امس ــگاران اظهار داش ــع خبرن در جم

ــهرضا، ــاورزى ش ــرح مديريت جهادكش ــوع 23 ط از مجم
ــره بردارى  ــورد افتتاح و به ــن م ــه صورت نمادي  5 طرح ب

قرار مى گيرد.
ــاورزى  ــاى مديريت جهاد كش ــروژه ه ــح كرد: پ وى تصري
ــزار و ــر 58 ه ــغ ب ــارى بال ــاص اعتب ــا اختص ــهرضا، ب ش

 128 ميليون ريال ايجاد شده اند.
ــوص معرفى  ــهرضا، در خص ــاورزى ش ــاد كش ــر جه مدي
ــره بردارى  ــورد به ــال م ــه در دهه فجر امس طرح هايى ك
ــرح هاى  ــوزه ط ــت: در ح ــوان داش ــرد، عن ــى گي قرار م
ــبزى و صيفى واقع در روستاى  گلخانه اى، پروژه گلخانه س
ــرمايه گذارى 11 هزار و500 ميليون  نهضت آباد با حجم س
ــرمايه گذار و  ــوى س ــه 4 هزار ميليون ريال آن از س ريال ك
ــهيالت اعطايى  ــزار و500 ميليون ريال آن از محل تس 7 ه
ــتغال10 نفر را ايجاد مى كند نيز  تامين مى شود و زمينه اش

افتتاح مى شود.
ــاغ گردو، بادام  ــاح پروژه هاى احداث ب تاكى همچنين افتت
ــتاى نهضت آباد  ــع در روس ــره اى و تيپ واق ــارى قط و آبي
ــه 2 هزار  ــون ريال ك ــذارى 21 ميلي ــرمايه گ با مجموع س

ــذار و يك  ــرمايه گ ــوى س ــال آن از س ــون ري و 420 ميلي
ــهيالت اعطايى ــال آن از محل تس ــزار و510 ميليون ري ه
ــتغال 7 نفر را ايجاد مى كند، مورد  ــده و زمينه اش تامين ش

بهره بردارى قرار مى گيرد.
وى در خصوص پروژه هاى دامدارى مديريت جهاد كشاورزى 
شهرضا كه به صورت نمادين در دهه فجر امسال مورد افتتاح 
ــبزى و  و بهره بردارى قرار مى گيرد، گفت: پروژه گلخانه س
ــتاى نهضت آباد با حجم سرمايه گذارى صيفى واقع در روس
ــون  ــزار ميلي ــه 4 ه ــال ك ــون ري ــزار و500 ميلي 11 ه
ــزار و500 ميليون  ــذار و 7 ه ــرمايه گ ــوى س ريال آن از س
ــود  ــى تامين مى ش ــهيالت اعطاي ــل تس ــال آن از مح ري
ــز افتتاح  ــى كند ني ــر را ايجاد م ــتغال10 نف ــه اش و زمين

مى شود.
ــهرضا در ادامه افزود: پروژه آبيارى  مدير جهادكشاورزى ش
بارانى واقع در روستاى ولندان با حجم سرمايه گذارى870 
ــرمايه گذار  ــال آن را س ــه 400 ميليون ري ميليون ريال ك
ــى و  ــهيالت اعطاي ــل تس ــال آن از مح ــون ري و 235 ميلي
ــتانى تامين  ــل اعتبارات اس ــال آن از مح 235 ميليون ري

ــى كند  ــم م ــز فراه ــر را ني ــتغال 2 نف ــه اش ــده و زمين ش
در دهه فجر امسال افتتاح مى شود.

ــتاى ولندان  ــدارى در روس ــت: افتتاح مرغ وى اظهار داش
ــون ريال كه ــزار ميلي ــر 8 ه ــارى بالغ ب ــا اختصاص اعتب ب
ــخصى  ش آورده  از  آن  ــال  ري ــون  ميلي ــزار  ه  5
ــهيالت  ــرمايه گذار و 3 هزار ميليون ريال آن از محل تس س
ــر را ايجاد  ــتغال 4 نف ــود و زمينه اش ــى تامين مى ش اعطاي
ــت: از جمله  ــت. تاكى گف ــد از جمله اين پروژه هاس مى كن
ــردارى  ــه  بهره ب ــال ب ــه فجر امس ــه در ده ــرح هايى ك ط
ــاء جنوب استان  ــيد، افتتاح بزرگ ترين مركز توليد نش رس

در شهرستان شهرضا است.
ــول  محص ــد  تولي ــت  ظرفي ــزود:  ف ا ــه  ادام در  وى 
ــدد و  650 ع ــى، 216 تاي ــينى ــا س ــرح، ب ــن ط در اي

با سينى170 تايى،1650 عدد در هر متر مربع است.
ــط توليد در  ــهرضا گفت: متوس ــاورزى ش مدير جهاد كش
هر متر مربع از اين طرح هزار عدد، ظرفيت توليد در هر دوره 
ــال100  ــت. اين مركز در هر س ــاء  اس 20 ميليون عدد نش

ميليون عدد نشاء توليد مى كند.

افتتاح  بزرگ ترين مركز توليد نشاء جنوب استان در شهرضا 

رفتار مناسب مسئوالن با مردم 
موجب افزايش همدلى و رضايت است 

مسئوالن در فكر صنعت پاك؛

 طالى سفيد بايد در جهت گردشگرى 
حالل مورد توجه قرار گيرد
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بيشتر بدانيم

دريچه

نتايج مشكالت خواب، خود را به شكل كمبود انرژى و پويايى در زندگى 
ــت كه 77 درصد افراد مبتال،  حرفه اى نشان مى دهد. اين در حالى اس

مشكالت خوابشان را درمان نمى كنند. 
ــك پذيرى،  ــتند: تحري ــدد هس ــيار متع ــى بس ــى خواب ــوارض ب ع
ــكالت  ــار عضالنى، مش ــردرد، فش ــونت، س ــتگى عمومى، خش خس

گوارشى و....
نيازهاى خوابتان را ارزيابى كنيد و نشانه ها را بشناسيد

اگر كم مى خوابيد، شايد به اين خاطر است كه نياز به خواب زياد نداريد. 
خيلى مهم است فقط زمانى كه خوابتان مى آيد، برويد بخوابيد زيرا خواب 
زمان خودش را دارد يا اگر زمانى كه از شدت خواب خميازه مى كشيد، تا 
برنامه تلويزيون تمام شود، زمان خوابتان را از دست مى دهيد! بنابراين به 

رختخواب رفتن، در زمانى كه خوابتان مى آيد، بسيار مهم است.
يك فضاى مناسب در نظر بگيريد

ــتر، هر روز  ــواب براى آرامش بيش ــب كردن محيط اتاق خ براى مناس
ــا جاروبرقى گرد و غبارها  هواى اتاقتان را عوض كنيد، به طور منظم ب
ــعى كنيد دماى اتاق بين 16 تا 18 درجه سانتيگراد  را پاك كنيد و س

باشد. 
خيلى خوب است كه هنگام خواب پنجره اتاق باز باشد و زير پتوى نرم  
ــت از سر و صدا دور  برويد. اتاق را تاريك كنيد و تا جايى كه ممكن اس

شويد.
فشارها را از روى خود كم كنيد

فورا بعد از انجام يك فعاليت سنگين، نمى توان خوابيد. 
مكانيسم هاى هوشيارى مانع از انجام كار مكانيسم هاى خواب مى شوند. 
بنابراين بايد بدانيد كه قبل از خواب دست از كارهاى سنگين برداريد و 
به فعاليت هاى آرام بپردازيد. ضمنا موقع خواب دغدغه مسايل شغلى 
ــيد.از انجام فعاليت هاى متشنج كننده مانند  ــته باش و كارتان را نداش
بازى هاى كامپيوترى، فيلم هاى ترسناك يا بحث هاى خانوادگى شديد 

بپرهيزيد.
حواستان به شام شب باشد

از خوردن غذاهاى بسيار سنگين، بسيار چرب و پرآب بپرهيزيد. ضمنا 
ــنگى احتمال بى خوابى را  ــنه هم به رختخواب نرويد؛ زيرا گرس گرس
ــاى آرام كننده مثل  يك  ــيدن دم كردنى ه با خود به همراه دارد. نوش
ليوان شير گرم (همراه با كمى عسل) آرام بخش است. اگر برخالف اين 
ــما  ــكالت خواب ش ــوز هم بد مى خوابيد، بدانيد كه مش توصيه ها، هن
ممكن است در نتيجه زندگى بسيار كم تحرك و محدودتان باشد. كمى 
پياده روى، دوچرخه سوارى يا شنا مى تواند در باال بردن كيفيت خواب 

مؤثر باشد.
ــاعت نيز مى توانند  ــد رازك، كاهو فرنگى يا گل س برخى گياهان مانن
شب هاى شما را بهبود بخشند. در هيچ يك  از موارد، از خواب آورها بدون 

تجويز پزشك استفاده نكنيد.

براى پيشگيرى از بيمارى ها
خوب بخوابيد

زبان خوراكى ها

ــانتى متر است  ــاله به ارتفاع 20 تا 30 س ــاهى گياهى يك س «تره تيزك» يا ش
ــبب عطر و طعم تند  ــف ايران پرورش مى يابد.تره تيزك به س كه در نواحى مختل
مطبوعش، در سطح وسيعى در مزارع سبزى ايران و بسيارى از كشورهاى جهان 

كشت مى شود.
ــت عامل  ــى قارچ اس ــه نوع ــره تيزك ك ــفيد روى گياه ت ــاى س ــه ه  وجود لك
ــره تيزك ها  ــن نوع ت ــود از خوردن اي ــه مى ش ــراد توصي ــده  و به اف بيمارى ش

خوددارى كنند.
برگ، گل، ميوه و دانه  از مهم ترين قسمت هاى اين گياه بهارى است كه به عنوان 

گياه دارويى مورد استفاده قرار مى گيرد.

خواص دارويى:
 از گياه تره تيزك در موارد آسم و سرفه و بواسيرهاى خونى استفاده مى شود 

و بسيار رافع است.
 C است و براى بيمارى هاى ناشى از كمبود ويتامين C ضد كمبود ويتامين 

در بدن اثر شفا بخش دارد. يعنى آنتى سكوربوتيك است.
 بازكننده عروق به خصوص عروق قلب.

 از ريشه تره تيزك براى مرحله دوم سيفيليس استفاده مى شود.
 تخم تره تيزك ترشح شير را زياد مى كند و به اصطالح «گاالكتاگوگ» است.

جوشانده تخم تره تيزك در شير براى سقط جنين به كار مى رود.
به صورت ضماد براى تسكين درد ضربه به كار مى رود.

تره تيزك از نظر طبيعت طبق نظر حكماى طب سنتى گرم و نسبتا خشك 
است.

باز كننده گرفتگى ها و انسداد مجارى كبد و طحال و صاف كننده و مدر بول 
و خرد كننده سنگ مثانه است.

در تسريع هضم غذا و تحليل باد و گاز و نفخ مفيد است.
در پزشكى امروزى به سبب وجود مواد معدنى گوناگون و فراوان در اين گياه، آن را 
داراى خاصيت قوى ضد اسكوربوت، اشتهاآور، مدر، تصفيه كننده خون و مفيد در 

درمان آنژين صدرى مى دانند.

 شاهى، عالوه بر ويتامين ث داراى مقدار زيادى ويتامين هاى «آ، ب، و ب2» 
است.

شاهى داراى روغن هاى مايع گوگرددار است كه براى مخاط دستگاه تنفس 
مفيد است.

ــفر، آرسنيك، منگنز، مس، روى و  امالح معدنى سرشار از آهن، كلسيم، فس
گوگرد است.

شاهى براى اشخاص كم خون و مبتاليان به آسم فوق العاده مفيد است.
شاهى، اشتها آور، نيرو بخش، تصفيه كننده خون و ادرار آور است و سنگينى 

معده و كبد را برطرف مى كند.
مصرف شاهى به كسانى كه شن و سنگ كليه و مثانه دارند يا مبتال به امراض 

پوستى شده اند يا مرض قند دارند يا درد گوش گرفته اند توصيه شده است.
ــالم نگه  ــا را محكم مى كند و آنها را س ــاهى تازه، لثه ه جويدن برگ هاى ش

مى دارد.
ــتن ويتامين ث در معالجه بيمارى قند و امراض پوستى   شاهى به علت داش

فوق العاده مفيد است.
 شاهى داراى يد، آهن و فسفات است.

ــاهى، بوالغ اوتى به معناى (بوته يا علف چشمه) است كه داراى   نوع ديگر ش
يد و فسفر و آهن مى باشد و جنبه غذايى و دارويى دارد كه به طور خام و به صورت 

ساالد و پخته مصرف مى شود.
خنك كننده، ضد اسكوربوت بوده و ترشحات ريه را تغيير شكل مى دهد و در 

بيمارى پوست و مرض قند مورد استعمال است و داراى گلوكزيد مى باشد.
ــان به صورت لكه هاى قهوه اى   شاهى كك مك را كه معموال در صورت انس
رنگ پديدار مى شود برطرف مى كند. بدين منظور بايد برگ شاهى را كوبيده و در 
مقدارى آب خيس كرده، شبانه روزى يك مرتبه روى لكه ها بگذارند و آنقدر ادامه 

دهند تا لكه ها برطرف شود.
 شاهى لكه هاى سفيد پوست را برطرف مى كند. به اين منظور بايد تخم شاهى 
را كوبيده و با كمى عسل مخلوط كرده و روى لكه ها قرار مى دهند. اين عمل بايد 

روزى يك مرتبه تكرار شود تا بهبودى كامل به دست آيد.
 شاهى براى رفع بدبويى زير بغل مفيد است، براى اين منظور بايد صبح ناشتا 

مقدارى شاهى يا تخم شاهى تناول شده و چند روز متوالى تكرار شود.
 شاهى انار ترش را به انار شيرين مبدل مى كند. به اين منظور بايد آب شاهى 
را گرفته و به دفعات مكرر مانند آب در پاى درخت انار ترش چنان ريخته شود كه 
ــيرين ــوه آن به انار ش ــورت مي ــن ص ــرد. در اي ــرار گي ــه ق ــتفاده ريش مورد اس

 مبدل مى شود.
 شاهى از سبزى هاى خنك است كه مواد معدنى را به بدن مى رساند.

 نوشيدن يك فنجان كوچك آب شاهى در صبح و ناشتا، كرم را از بين مى برد 
و سموم بدن را دفع مى كند.

ــاهى كوبيده و چند قطره  ــاى چركى، از مرهمى كه از ش  براى التيام زخم ه
روغن زيتون يا بادام به دست مى آيد استفاده مى شود.

در اين مطلب به صورت خالصه به شش دشمن ستون فقرات اشاره مى كنيم:
1) شكم بزرگ:

در اين حالت، چون تعادل انحناى كمرى يا لوردوز به هم مى خورد ستون مهره ها 
ناچار است انحناى مهره هاى سينه اى يا كيفوز را بيشتر كند و همين امر به گودى 
زياد كمر، قوز پشتى و بر هم خوردن راستاى قرار گرفتن سر و انحناى گردنى منجر 

شده و درد ايجاد مى شود.
2) بد خوابيدن:

وقتى اصول صحيح خواب را رعايت نمى كنيد مى بينيد كه صبح روز بعد از شدت 
درد قادر به بلند شدن نيستيد. بهتر است به پهلو بخوابيد و بالش شما فاصله شانه 

تا سر را پر كند. 
ــب نبودن بالش به جاى  ــت بخوابيد، قوس گردنى شما در صورت مناس اگر به پش

تمايل به عقب، به جلو مى آيد و آرتروز گردنى و درد ايجاد مى شود.
بدون بالش خوابيدن يا بالش كوتاه به اندازه بالش بلند ضرر دارد. دمر هم نخوابيد 
و اگر مجبوريد يك بالش زير شكم و لگن خود بگذاريد تا گودى كمرتان زياد نشود 
ــن دردناك نشود. تشك شما نبايد زيادى نرم  و محل اتصال مهره آخر كمر به باس

يا زيادى سفت باشد.
3) بغل كردن بچه ها:

بستن حامل هايى كه بچه ها را در آن مى گذاريد به ستون مهره شما فشار مى آورد. 

اگر مى خواهيد فرزندتان را بغل كنيد او را به پهلو تكيه دهيد، يعنى يك پايش جلو 
و پاى ديگر بچه عقب باشد تا وزن او به پهلويتان وارد شود.

4) نشستن چهار زانو يا دو زانو:
ــينيد باعث تخريب غضروف خود مى شويد. روى  وقتى چهار زانو يا دو زانو مى نش

صندلى استاندارد بنشينيد و زاويه 120 درجه را رعايت كنيد. 
5) ايستادن طوالنى:

ــف كمرى  ــا عضالت ضعي ــده در چاق ها و ي ــكم برآم ــل وجود ش معموال به دلي
ــه دنبال  ــتادن، ب ــول صحيح ايس ــت اص ــدم رعاي ــه بدتر ع ــا و از هم در الغره
ــتيد بايد يك پا جلوتر از  ــوند. وقتى مى ايس طوالنى ايستادن دردها شروع مى ش
ــار وزنتان عمال تقسيم  ديگرى باشد و پاى ديگر 15 سانتى متر باالتر باشد تا فش

شود.
ــانتى متر از زانو خم كنيد تا لوردوز كمرى زياد  پاها را مرتب با حفظ همين 15 س
ــاغل، داشتن زيرپايى الزامى  نشود و درد و خستگى به وجود نيايد. در بعضى مش

است.
6) بلند كردن جسم سنگين:

ــت بگيريد. يك پا اهرم  رعايت اصول بلند كردن اجسام مهم است. جسم را با دس
ــبيده و از راستاى دست ها نيرو بگيريد  و پاى ديگر جلو باشد. دست ها به بدن چس

نه از كمرتان.

دكتر محمد صفريان متخصص تغذيه، در خصوص مصرف زياد فلفل و زردچوبه، 
افزود: مصرف زياد فلفل و زردچوبه گاهى موجب بروز زخم معده يا ناراحتى هاى 
ــانى كه حساسيت دارند ممكن است مشكل  گوارشى مى شود. همچنين در كس
ــتفاده از آن در حد  ــرطان معده يا مرى شود، اما اس ايجاد كرده و موجب بروز س

معمول خوب است.
ــش وزن كمك نمى كند، افزود: فلفل  وى با بيان اينكه مصرف زياد فلفل به كاه
كمى متابوليسم بدن را افزايش مى دهد، اما نه در حدى كه منجر به كاهش وزن 
شود. همچنين مصرف ادويه براى زنان باردار، كودكان و بيماران قلبى نيز منعى 

ندارد.
اين متخصص تغذيه با اشاره به اينكه مصرف ادويه بستگى به عادت هاى غذايى 
ــانى كه در هند و پاكستان زندگى مى كنند و غذاهاى خيلى  دارد، ادامه داد: كس
تند مصرف مى كنند به دليل عادت به استفاده از غذا هاى تند مشكلى براى آنان 

ندارد، اما براى ساير افراد ممكن است اشكاالت مخاطى ايجاد شود.
ــهد عنوان كرد: موادى كه در زعفران و  ــكى مش ــگاه علوم پزش ــتاديار دانش اس
زردچوبه است به عنوان دارو استخراج مى شود و روى واكنش هاى التهابى اثرات 
ــى ترين آن ــه تركيب وجود دارد كه اساس مفيدى دارد. همچنين در زعفران س

 آنتى اكسيدان هاى قوى بوده و ضد سرطان و نشاط  آور است.
وى با بيان اينكه حفظ تعادل در استفاده از هر چيزى مهم است، افزود: ادويه جاتى 

كه به طور سنتى در غذاها استفاده مى كنيم، مفيدند و نبايد كنار گذاشته شوند، 
اما مواد مصنوعى مانند رنگ ها، طعم دهنده هاى مصنوعى و بعضى از تركيبات كه 
به عنوان نگهدارنده اضافه شده و طعم دهنده هستند و بيشتر در غذاهاى صنعتى 

استفاده مى شوند، ممكن است بدن را با مشكالتى مواجه كنند.
ــنتى مانند زردچوبه و فلفل خوب  بوده و داراى  صفريان ادامه داد: ادويه هاى س
ــوند،  ــتند، اما در صورتى كه در حد معمول به غذا اضافه ش ــيدان هس آنتى اكس

ضررى ندارند.

مصرف زياد فلفل و زردچوبه ممنوع6 دشمن ستون فقرات شما

آشنايى با گياهى كه گرفتگى رگ هاى قلب را باز مى كند

پياده روى از آن دست ورزش هاى سبك است كه اگر به 
صورت روزانه انجام شود، تاثير زيادى در حفظ سالمت 
ــت همچنين يكى از بهترين  و تناسب اندام خواهد داش

ورزش ها براى تمام گروه هاى سنى است.
 بهتر است اين ورزش را صبح يا عصر انجام دهيد؛ يعنى 
در ساعاتى كه آفتاب شديد نباشد. بايد بدانيد كه روزانه 
ــادى در ارتقاى  ــاده روى تاثير زي ــه پي 20 تا 30 دقيق

سالمت عموميتان خواهد داشت.
ــده آمريكا در  ــز اياالت متح ــگاه ايلينوي محققان دانش
ــى انجام داده و نتايج آن را  خصوص اين مسئله پژوهش
در سال 2013 در مجله« Neuroscience »  به چاپ 
رساندند. در ادامه اين مطلب، نتايج اين پژوهش را به طور 

مفصل بررسى خواهيم كرد.
بهبود عملكرد مغز

ــده اند. يعنى خيلى از افراد  اين روزها همه سر به زير ش
ــر  دور و برمان، حتى مادربزرگ ها و پدربزرگ ها نيز س
در گوشى هاى هوشمند برده اند و ساعت هاى طوالنى 
ــتند. در حالى كه مى توان  با اين گوشى ها مشغول هس
ــبكى مانند پياده روى  همين زمان را به ورزش هاى س
ــديد خطر آرتروز به سالمت  اختصاص داد و به جاى تش

عمومى كمك كرد.
بايد گفت كه روزانه بيست دقيقه پياده روى باعث بهبود 
قدرت درك مى شود. مغز اكسيژن كافى را دريافت كرده 

و به آرامش مى رسد. 
ــود كه مغز، خون بهترى  ــاده باعث مى ش همين كار س
دريافت كند و به خوبى از عهده توليد هورمون آندورفين 
ــيد و اين ورزش را به طور  برآيد. اگر فرد با اراده اى باش
روزانه انجام دهيد كمك زيادى به افزايش تمركز، بهبود 
ــالمت  حافظه، بهبود يادگيرى و به طور كلى ارتقاى س

مغزتان خواهيد كرد.
يادتان باشد كه گاهى همه ما در دام روزمرگى مى افتيم. 
ــكل نشويد بهتر  براى اينكه در پياده روى دچار اين مش
ــاى پياده روى را  ــت تنوع ايجاد كنيد. يعنى مكان ه اس
ــان طبيعت و پارك  ــد. بهترين مكان ها، دام عوض كني

هاى مختلف در سطح شهر است.
بهترين درمان افسردگى

براى همه ما پيش آمده است كه افسردگى را تجربه كنيم 
و دل و دماغ نداشته باشيم. 

در اين دوره نيز ترجيح مى دهيم در شرايطى باشيم كه 
نور و سر و صدا كم باشد. عالوه بر اين، روابط اجتماعى را 
كاهش مى دهيم و خالصه اينكه خودمان را در گوشه اى 

حبس مى كنيم.
ــرون رفتن و ــرايط اوضاع را بدتر مى كند. بي اما اين ش

 پياده روى تاثير زيادى در تغيير شرايط روحى دارد.
ــويد حتما پياده روى  ــردگى مى ش زمانى كه دچار افس
ــيد و اجازه دهيد قلبتان تندتر  كنيد. نفس عميق بكش
ــيدن مغز و غلبه بر  ــن كارها باعث به آرامش رس بزند. اي

شرايط ناراحت كننده مى شود. پياده روى منظم باعث 
مى شود كه شما نگاه ديگرى نسبت به مسايل پيرامونتان 
ــد. در اين صورت نيز  پيدا كرده و كمتر منفى بافى كني
ــدت و اهميت خود را از دست مى  مشكالت شخصى، ش

دهند.
توصيه مى كنيم روزانه 20 دقيقه پياده روى را در برنامه 
خود داشته باشيد. اين كار عالوه بر بهبود شرايط جسمى 
ــالمت روحيتان نيز خواهد شد و به شما  باعث بهبود س

قدرت مقابله با افسردگى را خواهد داد.
روشى ساده و بى خرج براى مراقبت از قلب

ــراى مراقبت از  ــت دقيقه پياده روى كردن ب روزانه بيس
ــت. اين كار  ــالمت قلب و عروق فوق العاده خوب اس س
باعث تقويت قلب و افزايش قدرت پمپاژ خون مى شود.
ــروق انعطاف  ــود كه ع ــه باعث مى ش پياده روى روزان
ــته و خون به خوبى در آنها جريان داشته  بيشترى داش
باشد. در اين صورت نيز تمام ارگان هاى بدن در شرايط 

بهترى قرار مى گيرند.
ــد. اين كار  ــاال مقابله مى كن ــار خون ب پياده روى با فش
ــارى هايى كه گاهى  ــگيرى از اكثر بيم حتى براى پيش
جنبه ژنتيكى دارند نيز مقابله مى كند. يادتان باشد كه 
ــاوم تر  ــر ديابت مق ــما را در براب ــه ش ــاده روى روزان پي
مى سازد، چون باعث افزايش سوخت ساز و كنترل قند 

خون مى شود.
فوايد ديگر پياده روى روزانه

ــاده روى باعث  ــت دقيقه پي آيا مى دانيد كه روزانه بيس
ــه نيازى به  ــود، بدون اينك ــتخوان ها مى ش تقويت اس
ــته كننده باشد؟ خوشبختانه  ورزش هاى سخت و خس
ــبكى مانند پياده روى از بروز پوكى استخوان  ورزش س

پيشگيرى مى كند.
ــا  ه روده  ــرد  عملك ــود  بهب ــث  باع روى  ــاده  پي
ــت  ــكل يبوس ــار مش ــه دچ ــرادى ك ــراى اف ــده و ب ش
ــتگاه  ــراى دس ــن ورزش ب ــت. اي ــد اس ــتند مفي هس
ــى ــم زداي ــدن را س ــوده و ب ــد ب ــوارش مفي گ

 مى كند.
ــود.  ــم باعث تقويت عضالت پاها مى ش پياده روى منظ
ــكالت جريان خون، واريس،  خانم ها و آقايانى كه از مش
ساييدگى زانوها و غيره رنج مى برند، بايد روزانه به طور 

مرتب ورزش كنند.
هيچ گاه دير نيست

هيچ گاه براى شروع ورزش و پياده روى دير نيست. مهم 
نيست كه در طول زندگى حتى يك بار هم ورزش نكرده 
ــيد. پياده روى روزانه نياز به هيچ تجهيزات خاصى  باش
ــب پياده روى داشته  ندارد. البته الزم است كفش مناس
باشيد. كافى است كه 20 دقيقه خودتان را از مشغله ها و 
گرفتارى هاى روزمره جدا كرده و زمانى را صرف آرامش 

خودتان كنيد.
يادتان باشد كه حتما يك بطرى آب دم دستتان باشد و 
جرعه جرعه بنوشيد. در شروع پياده روى حتما با ريتم 
ــروع كنيد. به مرور كه  ــته و مدت زمان كوتاه تر ش آهس
ــادت كرديد مدت  ــد و به اين كار ع عضالتتان تقويت ش
ــتر كنيد.نيازى به دويدن و فشار  زمان پياده روى را بيش
ــى كنيم 15  ــت. البته توصيه م آوردن به خودتان نيس
ــيد و 5 دقيقه آخر را  دقيقه پياده روى ماليم داشته باش
پياده روى تند انجام دهيد. به عقيده  متخصصان بهترين 

كار اين است كه روزانه دو كيلومتر پياده روى كنيد.

فوايد 20 دقيقه پياده روى
 در روز
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پنج نفر از آقايانى كه به نظر مى رسيد از آمريكا براى ارزيابى 
ــى با تعجب  ــند در ارزياب ــده باش ــخصى امام آم زندگى ش
ــانى بتواند حتى مسايل فيزيكى  گفتند:«مگر مى شود انس

وجودش را به كنترل خود درآورد؟»
به گزارش فارس،مرضيه حديد چى معروف به دباغ از جمله 
ــت كه آگاهانه و معتقدانه پاى  ــلمان و پيشرور اس زنان مس
ــت. در جريان مبارزه پس از  ــته اس به ميدان مبارزه گذاش
دستگيرى مكرر  احتمال داشت با دستگيرى بعدى محكوم 
به اعدام شود به همين دليل از كشور خارج شد. بعد از هجرت 
ــا صالحديد ديگر  ــتافت و ب امام به پاريس به ديدار امام ش

مبارزان، در كارهاى منزل به خانواده امام كمك مى كرد.
ــن  ــش محس در كتاب خاطرات مرضيه حديد چى به كوش
ــت: به دليل نزديكى و حضور در بيت امام  كاظمى آمده اس
ــاهد صحنه ها و رفتارهايى بى بديل  خواسته و ناخواسته ش
ــان را به  ــخنانى كه انس از امام بودم، برخوردها، رفتارها و س
ــت. از غذا خوردن و خوابيدن تا عبادت و  شگفتى وا مى داش
سياست و اين همه از يك نظم و دقت زمانى خاصى برخوردار 
ــخصى كه مختص امام  بود و از يك برنامه ريزى معين و مش

بود تبعيت مى كرد.
نظم و برنامه جزء الينفك زندگى اين مرد بزرگ تاريخ بود. 
نمى شد يك بار سراغ او را بگيرى مثال بگويند كه براى تجديد 
وضو رفته است. وضوى ايشان وقت و زمان خودش را داشت و 
آنان كه در معيت او و بيتش به سر مى بردند، از آن آگاه بودند.

پنج نفر از آقايانى كه از آمريكا براى ديدن حضرت امام آمده 
بودند و به نظر مى رسيد كه براى ارزيابى زندگى شخصى امام 
آمده باشند از من كه داخل بيت بودم خواستند مصاحبه اى با 
آنها انجام دهم. در حين مصاحبه ساعت تجديد وضوى امام 

فرا رسيد و من بايد مى ديدم كه آيا دستشويى تميز و مرتب 
ــت يا خير، بنابراين به آقايان گفتم كه چون اين وظيفه  اس
ــد بايد بروم آقايان گفتند: «مگر مى شود  به عهده ام مى باش
ــايل فيزيكى وجودش را به كنترل  انسانى بتواند حتى مس

خود درآورد؟»
ــما امام را نمى شناسيد.» و براى اثبات  گفتم: «بله! چون ش
حرفم به آنها گفتم مى توانم پنجره آشپزخانه را باز گذارم و 
شما تا چند دقيقه ديگر كه امام به طرف دستشويى مى روند، 
ــتم و آنها  ــان را از پنجره ببينيد .من به كار خود بازگش ايش
ــه گفته بودم، امام را  به حياط آمدند و در همان دقيقه اى ك
ديدند كه براى تجديد وضو مى رفتند. بعد از انجام كار، براى 
ادامه مصاحبه برگشتم. برايم جالب بود كه ديدم آنها در اتاق 
مصاحبه نيستند. از برادران سوال كردم اين آقايان آمريكايى 
كجا رفتند. برادران گفتند آنچه را كه خواستند، فهميدند و 

مشغول جمع كردن وسايلشان براى برگشت هستند.
حضرت امام رأس ساعت 9 شب شام مى خوردند. يك شب 
قرار بود برادران نوار فيلم سخنرانى شهيد مفتح در مسجد 
قبا و نيز راهپيمايى مردم را ببينند، ساعت اين برنامه با برنامه 
ــتم آن فيلم را  ــام امام تالقى داشت و من كه دوست داش ش
ــيدم و پرسيدم «حاج آقا  ببينم كمى زودتر خدمت امام رس
ــاعت كردند و فرمودند شام را بياورم؟» ايشان نگاهى به س

 «نه! هنوز ده دقيقه مانده است.»
از اين قبيل موارد بسيار است. مثال ساعت 11 شب، ساعتى 
بود كه امام به رختخواب مى رفتند و رأس ساعت 3 (بامداد) 
بيدار مى شدند و به قرائت قرآن و دعا و نماز، دل مى سپردند. 
ــان رو به حياط بود، و از آنجا كه حفاظت اندرونى  اتاق ايش
ــب ها پشت در همين اتاق  به من واگذار شده بود من نيز ش

مى خوابيدم و خيالم راحت بود كه آسيبى به امام نمى رسد. 
با بيدارشدن امام، صداى خش خش و به هم خوردن كاغذ و 
يا صداى خفيف نماز و مناجاتشان را مى شنيدم. به ياد ندارم 
كه حتى يك بار ساعت بيدارى امام به هم بخورد مثال خواب 
بمانند و پانزده دقيقه بعد بيدار شوند. درست رأس ساعت 3 

(بامداد) بيدار مى شدند.
حضرت امام بعد از نماز صبح، صبحانه ميل مى كردند و بعد 
مقدارى قرآن مى خواندند، سپس مالقات ها و ديدارهايشان 
ــاعت 11 صبح ادامه مى يافت و در بين  شروع مى شد و تا س
آن از ساعت 9 تا 9:20 در بالكن قدم مى زدند. در ساعت 11 
صبح ده تا پانزده دقيقه به اتاقى كه در پشت اتاق مالقات ها 
و مختص خودشان بود مى رفتند و من برايشان چاى و گاهى 
ــام آن چند دقيقه را كه صرف  ميوه مى بردم، جالب اينكه ام
چاى و ميوه مى كردند مى فرمود: به خانم هم بگوييد بيايند. 
ــتند وقتى را كه به خودشان اختصاص داده  شايد مى خواس
بودند، بدون ايشان سر نكنند. پس از استراحت كوتاه دوباره 
مصاحبه و يا مالقات داشتند، نزديك ظهر براى تجديد وضو 
مى رفتند و نماز را هم در محوطه بيرونى در جايى كه چادرى 
ــده بود مى خواندند. گاهى بعد از نماز صحبت  ــته ش افراش
ــپس براى صرف ناهار مى رفتند. غالب اوقات  مى كردند س
ناهار آبگوشت بود ولى شب ها شام سبكى مثل نان و سبزى 

و پنير و گردو ميل مى كردند.
حضرت امام پس از صرف ناهار قدرى استراحت مى كردند و 
بعد برنامه هاى مختلفى مثل مطالعه كتاب، روزنامه و اخبار 
ترجمه شده داشتند و ... امام خيلى به شنيدن اخبار داخلى 
و خارجى عالقه مند بودند و تمام اخبار و وقايع آن را پيگيرى 

مى كردند، تا مطلبى جا نماند.

بيوگرافى

دريچه دريچه

كندى در بروكالين از ايالت ماساچوست به دنيا آمد.
ــارى كمياب به نام  ــد كه كندى در جوانى از يك بيم بعدها فاش ش
«آديسون» رنج مى برده است. اين بيمارى و ديگر بيمارى هاى او در 

زمان زندگى اش از عموم پنهان نگاه داشته مى شد. 
ــه  «چوآته»  ــدارس آمريكا، مدرس ــى از مهم ترين م كندى در يك
ــال 1935  ــام داد و در س ــش را انج ــكات، تحصيالت دركانكتي
ــد. قبل از ثبت نام در كالج او يك سال را در لندن  فارغ التحصيل ش
ــى زير نظر  ــه  اقتصاد لندن» دوره اى در اقتصاد سياس و در «مدرس
ــكى» گذراند. در پاييز 1935 او به دانشگاه  پروفسور «هارولد الس
پرينستون رفت اما به علت بيمارى يرقان مجبور به ترك آنجا شد. 
ــال بعد او به كالج هاروارد رفت. وى  در خالل مدتى كه در  پاييز س
ــا و بريتانيا رفت. در اين مدت  هاروارد درس مى خواند دوبار به اروپ

پدر او سفير آمريكا در دربار سلطنتى بود. 
ــال 1963 رياست  ــال 1961 تا زمان به قتل رسيدنش درس او ازس
ــت. در طول جنگ جهانى دوم در  جمهورى آمريكا را به عهده داش
اقيانوس آرام ناوبان بود و به خاطر شجاعت در نجات جان سربازانش 
مدال گرفت. كندى هنگام آغاز رياست جمهورى 43 سال داشت و 

از اين رو جوان ترين رييس جمهور تاريخ آمريكاست. 
كندى در روز جمعه 22 نوامبر 1963 در ساعت 12:30 بعداز ظهر 

در داالس، تگزاس به قتل رسيد. 
«لى هاروى اسوالد» در ساعت 7 بعداز ظهر همان روز به جرم قتل 
ــناخته و در ساعت 11:30 شب  يك مامور پليس داالسى مجرم ش

به عنوان قاتل رييس جمهور معرفى شد. 
اسوالد تنها دو روز بعد در ايستگاه پليس داالس توسط «جك روبى» 
به قتل رسيد. «لى هاروى اسوالد» اعالم كرد كه به كسى تيراندازى 
ــتفاده  ــه عنوان «طعمه» اس ــد از او ب ــد كه دارن نكرده و مدعى ش
ــالح قتاله نشان  ــد كه عكسى كه او را با س مى كنند. وى  مدعى ش

مى داد جعلى است و صورتش  را به بدن كس ديگرى چسبانده اند.
 به دليل مرگ او، بى گناهى يا مجرمى اش هرگز در دادگاهى اثبات 
ــوالد هيچ نقشى در اين ترور  نشد. بعضى منتقدان مى گويند كه اس

نداشته است.

ــار  ــه، چه ــاختمان س ــك س ــد» و در ي ــدا در «دربن ــام در ابت  ام
ــون  ــد: «چ ــى مى گفتن ــاى جماران ــتند. آق ــت داش ــه اقام طبق
ــت ــتم، خدم ــنايى داش ــل آش ــا از قب ــاج احمدآق ــا ح ــده ب بن
ــان تشريف ــد كه جايى كه ايش ــيدم و مطرح ش  حضرت امام رس
 دارند، براى مالقات ها و مواردى از اين دست، جاى مناسبى نيست 
ــت؛ چون فضاى كافى براى مالقات ها وجود و قدرى مشكل ساز اس

 ندارد.
ــينيه اى هم دارد ــاران دارم و حس ــى در جم ــه منزل بنده گفتم ك

 كه مى توانيم كال در اختيار شما بگذاريم.»
حاج احمد آقا آمدند و منزل را ديدند و آن را مناسب تشخيص دادند. 
خانه هاى مجاور آنجا نيز متعلق به اقوام آقاى جمارانىبود و بعد از آن 
هم محوطه  بازى بود. به هر تقدير وقتى اين مسئله به امام پيشنهاد 

شد، ايشان پذيرفتند.
جماران در واقع دهكده اى قديمى در شهر تهران است.

ــى  ــود؛ ول ــين ب ــه  مرفه نش ــك منطق ــد» ي ــه  «دربن  منطق
ــه ناحي آن  ــل  اصي ــان  مردم ــان  هم ــاران،  ــاكنان جم س

 هستند.
ــخصى امام خمينى (ره)مى گويد:  ــليمانى محافظ ش ــين س حس
ــاخته ــت و گل س ــى و ديوارهايش با خش ــا معمول خانه هاى آنج
ــكان  ــام در آن اس ــرت ام ــى كه حض ــه منزل ــود. از جمل ــده  ب  ش
ــه  ــبيده ب ــود و چس ــك ب ــيار كوچ ــى و بس ــتند، معمول داش
ــرار  ــى ق ــاى جماران ــه آق ــق ب ــرى متعل ــزل ديگ ــم من آن ه

داشت.
ــام و از جمله مرحوم  ــرت ام ــراى اقوام حض ــراف را هم ب منازل اط
ــام اختصاص  ــى را هم به دفتر ام ــر گرفتند و منزل احمدآقا در نظ

دادند.
از نظر امنيتى، تمام منطقه، زير نظر نيروهاى حفاظتى بود و ورود و 

خروج به آن قسمت، ممنوع بود.
 در باالى كوه هم پست نگهبانى مستقر كرده بودند.

ــتگاه هاى مجهز ضد  ــش هوايى هم نيروى هوايى دس  از نظر پوش
هوايى مستقر كرده بود.

ــت  ــدند، در همان روزهاى نخس ــتقر ش وقتى امام در جماران مس
ــاران  ــهداى منطقه  جم ــزل ش ــه من ــه ب ــل كردند ك ــراز تماي اب
ــه ــهداى آن ناحي ــاى ش ــا خانواده ه ــد و ب ــارك برون ــز حص و ني

 ديدار كنند. 
ــدند، تا زمان ارتحالشان از  ــان وقتى به جماران وارد ش ظاهرا ايش
ــدار از خانواده هاى  ــدند؛ جز براى همان دي ــمت خارج نش آن قس

شهداى منطقه.

ــى امور خانه   ــت آقامصطف ــيداحمد خمينى كه پس از درگذش س
ــه امام با  ــف مى كند:  «پس از مصاحب ــت تعري امام را به عهده داش
ــا و مجالت و  ــرر از طرف روزنامه ه ــى تماس هاى مك «لوموند» ط
ــورهاى مختلف، تقاضاى مصاحبه شد. آن  راديو تلويزيون هاى كش
ــرايط كه ايران  ــن بود  كه در آن ش مصاحبه به قدرى قاطع و روش
ــيارى را به وجود آورد.  را جزيره آرامش مى دانستند ترديدهاى بس
ــه اتاقى 2در3 چگونه دم  همه مى خواستند بدانند كه امام در گوش
ــالمى را نويد  ــارى عظيم مى زنند و چگونه انقالب بزرگ اس از انفج

مى دهند.
ــه ندارند و اگر  ــق مصاحب ــام دادند كه امام ح ــما پيغ عراقى ها رس
ــا را در جريان امر ــان مصاحبه كند بايد م ــت با ايش ــى خواس كس

 قرار دهد. 
ــه را براى  ــو تلويزيون فرانس ــارها تقاضاى رادي همزمان با اين فش

مصاحبه پذيرفتيم.
ــتگاه هاى  ــوى به عراق، دس پيش از ورود هيئت خبرنگاران فرانس
امنيتى عراق از جريان امر مطلع گشتند و با تمام وجود مجهز شدند 

تا از اين مصاحبه جلوگيرى كنند.
ــراق مصاحبه اى انجام داد كه آنها را  امام بدون هماهنگى با دولت ع

خشمگين كرد. 
ــد  ــى را كه به منزل امام ختم مى ش ــى عراق خيابان مأموران امنيت
ــدت كنترل  ــه منزل امام در آن بود به ش و همچنين كوچه اى را ك

مى كردند. 
توسط يكى از فرنگيان به خبرنگاران اطالع داديم كه در موقع ورود از 
مسيرى حركت كنند كه تحت كنترل نيست و قرار گذاشته شد كه 
در كوچه اى از دورافتاده ترين كوچه هاى نجف با خبرنگاران مالقات 
ــود كه از در ديگر منزل امام كه تقريبا آزاد بود  ــته ش و از آنها خواس

وارد شوند.
ــته بودند  ــتگاه هاى فيلمبردارى خود را در خيابان گذاش  آنها دس
ــان اصلى آورده  ــت از خياب ــنگينى بار ناچار مى بايس كه به علت س

مى شد.
ــتگاه هاى فيلمبردارى به منزل و اطالع مأموران   پس از انتقال دس
ــدا درآمد و چند تن  ــئله، ديرى نپاييد كه در خانه به ص از اين مس
ــتند مانع انجام مصاحبه ــدند و مى خواس از مأموران وارد منزل ش

 شوند.
پس از ورود آنها، در منزل را به رويشان قفل كردم. آنها تازه متوجه 
ــده اند و هيچ كارى از آنها ساخته  ــدند كه در منزل ما زندانى ش ش
ــد،  ــد. مصاحبه كه تمام ش ــتم برون ــت. هرچه كردند نگذاش نيس

خبرنگاران رفتند. 
ــان را  چندى بعد در را باز كردم و آنها نيز با عجله منزل و يا زندانش
ــتگير كرده اند  ترك كردند.  خبر آمد كه خبرنگاران را در بغداد دس

ولى آنها نوارها را به صورتى رد كرده بودند.»

ترور جان اف. كندى 

خاطره اى از حسين سليمانى
 محافظ شخصى امام خمينى(ره)؛

چگونگى انتخاب جماران توسط
 امام خمينى (ره)

رنج  هاى امام خمينى(ره)
 در عراق

ــته خونگ اژدر يكى از آثار باستانى  نقش برجس
استان خوزستان است كه در 15 كيلومترى ايذه 

در شرق روستاى خونگ اژدر قرار دارد.
اين سنگ نگاره داراى دو نقش برجسته است كه 
ــه دوره عيالميان و ديگرى به زمان  يكى متعلق ب

اشكانيان تعلق دارد.
نقش برجسته عيالمى متأسفانه تا حدود زيادى 
محو شده، اما مشخص است كه موضوع آن بارعام 

به حضور پادشاه مى باشد.
ــنگ نگاره اشكانى)  در دومين نقش برجسته (س
ــرد در  ــب، يك م ــوار بر اس ــك مرد س تصوير ي
ــتاده و دو كبوتر  ــه مرد به صورت ايس وسط، س
ــوار هيبتى كهنسال و كاله  ديده مى شود. مرد س
شاهى بر سر دارد و به چهار نفرى كه روبه روى او 
ايستاده اند و شايد او را سپاس و درود مى گويند، 
نزديك مى شود. گفته مى شود مرد سوار بر اسب 

مهرداد دوم اشكانى است و پشت سر او فردى به 
عنوان مالزم ديده مى شود. شخصى كه در وسط 
ــان داده  ــتاده و چهره او از روبه رو نش تصوير ايس
ــت كه قامتى  ــده، يكى از حاكمان محلى اس ش
بلندتر از ديگران، شال بر شانه چپ و دست چپ 

بر كمر و قبضه شمشير دارد. 
ــر ديگر به  ــه نف ــمت ديگر كتيبه تصوير س در س
صورت ايستاده  ديده مى شود كه اولى يك روحانى 
ــبيه ميوه كاج در دست دارد.  ــت و چيزى ش اس
ــه حالت گره  ــتان خود را ب ــر كه دس دو نفر ديگ
ــد، احتماال نگهبان خورده در برابر كمر گرفته ان

 هستند. 
ــاه  در نوك يكى از دو كبوترى كه در ميان پادش
سوار بر اسب و حاكم بلندقامت حجارى شده اند، 
ــدون هيچ گونه نماد  ــاهى ب حلقه قدرت و فره ش
ــكوه حضور  تزيينى تنها براى نمايش هيبت و ش

ــنگ نگاره نشانگر  ــت. اين س شاه نقش شده اس
آيين تنفيذ قدرت حاكم از سوى مهرداد اشكانى 
مى باشد. گمان مى رود تصوير مردى كه در وسط 
اين نگاره ديده مى شود، با مجسمه برنز مرد يك 
دستى كه در موزه ايران باستان نگهدارى مى شود 
بى ارتباط نباشد و به گفته كارشناسان، اين تصوير 
همان مجسمه يك دست موزه ايران باستان است. 
ــاه، مجسمه خود را ساخته  اگر شخصى غير از ش
باشد، در اين صورت فرد مزبور بايد از مقام بااليى 
ــد و انتظار مى رود مجسمه شاه نيز  برخوردار باش

در اين محل وجود داشته باشد.
ــال 1961  ــته خونگ اژدر كه در س نقش برجس
ــد،  ــف ش ــط لويى واندنبرگ كش ميالدى توس
ــه رو و  ــبك چهره هاى روب ــدن س ــن ش جايگزي
برافتادن چهره  هاى نيم رخ در نقش برجسته هاى 

اشكانى را نشان مى دهد.

در چنين روزى

نقش برجسته خونگ اژدر

آغاز عمليات بزرگ والفجر 
مقدماتي در فكه

رحلت آيت  اهللا «سيدهبه الدين 
حائري حسيني شهرستاني» 

رحلت «آيت  اهللا العظمي حاج 
سيداحمد خوانساري»

ــاره عراق،  ــهر العم ــتيابي به ش ــر مقدماتي با هدف دس عمليات والفج
ــه طول  ــدت چهارماه ب ــه م ــد و ب ــاز ش ــال 1361 آغ ــن س از 18 بهم

انجاميد.
ــمن بعثي  ــر مقدماتي را بايد جنگ موانع ناميد. زيرا دش  عمليات والفج
ــته و وحشت از حمالت  پس از دريافت ضربات متعدد در عمليات گذش
ــع در مقابل مواضع خود  ــترده ايران، به ايجاد بيش از پانزده نوع مان گس

پرداخت.
ــات،  ــت عملي ــالع از موقعي ــا اط ــز ب ــه ني ــن منطق ــمن در اي  دش
ــه، فعاليت  ــردن منطق ــتحكم ك ــراي مس ــال ب ــك س ــه ي ــك ب نزدي

كرد.
ــمن،  ــنگين دش ــيار س ــاي دفاعي بس ــم دژه ــه رغ ــال، ب ــن ح  با اي
ــگ افزارهاي  ــادي از جن ــداد زي ــدند تع ــالم موفق ش ــدگان اس رزمن
ــي را آزاد  ن يرا ــي و ا ــگاه عراق ــد پاس ــدم و چن ــان را منه بعثي

سازند. 
اين علميات نشان داد كه دشمن از عمليات گذشته رزمندگان، تجربه ها 
كسب كرده و به تحكيم مواضع خود از راه ايجاد موانع مختلف پرداخته 

است.
ــير،  ــزرگ والفجر مقدماتي به اين قرار بود: 120 نفر اس  نتايج عمليات ب
4500 نفر كشته و زخمي؛ تامين بخشي از مرز جمهوري اسالمي ايران 
ــتگاه تانك و نفربر، 5 فروند هواپيما و  ــمال چزابه  و انهدام 80 دس در ش

120 دستگاه خودرو.

ــه  ــروف ب ــن مع ــه الدي ــه هب ــب ب ــين، ملق ــيدمحمدبن حس س
ــامرا متولد  ــال 1262 ش در س ــتاني، در س ــيني شهرس ــري حس حائ

شد. 
وي پس از تحصيل علوم مقدماتي حوزه، از محضر استاداني چون آخوند 
خراساني، سيدكاظم يزدي و شيخ الشريعه اصفهاني كسب فيض نمود و 

به درجه اجتهاد نائل آمد.
ــلطه انگليس، به وزارت   آيت اهللا شهرستاني پس از استقالل عراق از س
معارف منصوب شد و به اصالحات امور ديني و مذهبي و مراقبت در حفظ 
ديانت محصلين پرداخت و مدتي نيز رياست ديوان عالي آن كشور را به 

عهده داشت.
ــوراي ملي عراق بود و پس از آن، تمامي  ــان مدتي عضو مجلس ش  ايش
ــالم در مقابل حمالت قلمي  ــود را در تأليف كتاب و دفاع از اس اوقات خ

معاندين مصروف داشت.
 آيت اهللا شهرستاني جهت بيداري مسلمانان، با انديشمندان جهان اسالم 
ارتباط برقرار مي كرد و در پرورش روح اتحاد و بيداري مسلمين كوشش 

فراواني از خود نشان مي داد. 
ــت كه فيض الباري، الشريعه  ــان آثار ارزنده اي بر جاي مانده اس از ايش

الطبيعه و الداليل و المسايل از آن جمله اند. 
ــرانجام در 18 بهمن 1345 ش برابر با  ــتاني س آيت اهللا حائري شهرس
ــر  ــرم مطه ــت و در ح ــات ياف ــالگي وف ــوال 1386 ق در 83 س 26 ش

كاظمين(ع) به خاك سپرده شد.

ــال 1309 ق در  ــيداحمد خوانساري در س حضرت آيت اهللا العظمي س
ــت داد و سرپرستي او  ــالگي پدر را از دس ــار به دنيا آمد. در 3 س خوانس

بر عهده  برادرش قرار گرفت. 
ــراي  ــود، ب ــات در زادگاه خ ــري مقدم ــس از فراگي ــد پ ــيد احم س
ــرف  ــزم نجف اش ــا ع ــد و از آنج ــان ش ــازم اصفه ــل، ع ــه تحصي ادام

كرد.
 ايشان در حوزه  علميه  نجف و پس از سال ها، بر قله  رفيع اجتهاد دست 

يافت.
 آيت اهللا خوانساري در سال 1335 ق به ايران بازگشت و در درس آيت اهللا 

شيخ عبدالكريم حائري يزدي در اراك شركت كرد.
ــاگردان همت  ــس و پرورش ش ــم، به تدري ــيس حوزه  علميه  ق  با تاس
گماشت ولي از جانب آيت اهللا بروجردي عازم تهران گرديد و در مسجد 
سيدعزيزاهللا به اقامه  نماز جماعت، تدريس خارج فقه، رفع گرفتاري هاي 

مردم و فعاليت هاي سياسي پرداخت.
ــم نظير و زبانزد  ــان در زهد و پرهيزگاري و مبارزه با هواي نفس ك  ايش
ــان در كنار حضرت امام، نهضت اسالمي ايران  همگان بود و حضور ايش

را تقويت مي كرد.
ــرانجام اين عالم رباني در 29 دي 1363 در 96 سالگي جان به جان   س

آفرين تسليم كرد و به سراي باقي شتافت. 
پيكر آن مرجع بزرگوار تقليد پس از تشييع در تهران به قم منتقل گرديد 

و در مسجد باالسر حضرت معصومه(س) مدفون شد.

ارزيابى آمريكايى ها  از زندگى شخصى
  امام خمينى(ره)



خبر

امیر سرتیپ رضا جهادی ارسی با اشاره به ایام اهلل دهه فجر و نقش بی بدیل ارتش 
 در پیروزی انقالب اس��المی در س��ال 57 و همچنین تداوم انقالب اسالمی در 
سی و هفت سال گذشته، اظهار کرد: با گذشت بیش از سه دهه از انقالب اسالمی 
ایران، همچنان در دهه پیروزی شکوهمند انقالب شور و نشاط خاصی در سراسر 

ایران حاکم است.
ارشد نظامی آجا منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: دهه فجر 
در خاطره ها همچنان یادآور حماسه سازان دوران انقالب و یادآور اتحاد تمامی 
اقشاری که دس��ت در دس��ت یکدیگر از هم حمایت و چراغ انقالب و حکومت 

اسالمی را بر سر در کشورمان روشن ساختند.
وی ادامه داد: در این می��ان هیچ گاه نقش ارتش از ق��اب خاطرات انقالب پاک 
نمی شود ؛چراکه همیاری آنها را از مهم ترین علل موفقیت پیروزی انقالب اسالمی 

و در ادامه پایداری ایران در برابر دشمن بعثی می توان برشمرد.
جهادی ارسی تصریح کرد: ارتش در حالی به فرمان رهبر کبیر انقالب و منادی گر 
آزادی در گوش ملت ایران در روزهای پرشور انقالب لبیک گفت که با اعالم این 

حضور در واقع کلید پیروزی انقالب اسالمی را رقم زد.
وی خاطرنشان کرد: البته شاید این همراهی با ملت ایران در روز 19 بهمن ماه با 
لبیک نیروی هوایی ارتش به امام خمینی)ره( به نوعی شکل رسمی اعالم شد اما 
بدنه ارتش که فرزندان همین مردم انقالبی و مومن تشکیل می دادند از مدت ها 
پیش به ش��کل مخفیانه در راه پیروزی انقالب اسالمی دور از چشم فرماندهان 

وفادار به رژیم شاهنشاهی فعالیت داشتند.
جهادی ارس��ی ابراز کرد: اعالم وفاداری ارتش به امام خمینی)ره( و همراهی با 
ملت ایران آن هم در شرایطی که این رژیم بیش از همیشه نیازمند همراهی آن 

بود شوک غیرمنتظره  و ضربه ای سخت برای رژیم شاهنشاهی بود.
وی اضافه کرد: هیچ خاطره ای در طول تاریخ برای م��ا زیباتر از باور ملت ایران 
به ارتش نیست، جایی که از دهانه سالح های مرگباری که به منظور و سرکوب 
ملت ایران نشانه رفته بود به جای گلوله های سربی، گل های سرخ محمدی سر 
برآورد و این اعتماد متقابل که بی حرف و در سکوت راه پیروزی انقالب اسالمی 

را هموار می کرد.
جهادی ارسی با اشاره به اینکه امام خمینی)ره( نیز در سخنان خود ارتشی ها را 
از سران آنها مستثنی برمی شمرد، خاطرنشان کرد: بر این اساس سطوح پایین تر 
ارتش مانند درجه داران، افسران جوان، کارمندان و بازنشستگان ارتشی در واقع 
جزئی از توده های مس��تضعف میلیونی مردم بوده و افکاری در راس��تای افکار 

انقالبی ملت ایران داشتند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس بود که امام خمینی)ره( آن پیر فرزانه با بینش 
عمیق خود جبهه گیری در مقابل این قشر نداشته و آنها را دعوت به پیوستن به 
جبهه حق و پیوستن به مردم کرد که در ادامه نیز با لبیک ارتش به این دعوت 

نتیجه  روشن و غرورآفرین آن را به خوبی مالحظه کردیم.
به گزارش فارس، امام خمین��ی)ره( در مصاحبه ای با مجل��ه آفریقایی در روز 
18 دی ماه 57 فرمودند: »شما باور نمی کنید که ارتش با ملت است و در آینده 
نزدیکی به شاه پشت خواهد کرد؛ پیروزی ما حتمی است و جمهوری اسالمی 

تحققش برای من خیلی روشن است.«

همیاری موثر ارتش با انقالبیون، از قاب 
خاطرات  انقالب پاک شدنی نیست

هشدار رییس ش��ورای ش��هر اصفهان به حاشیه سازان 
مدیریت ش��هری، جلوگی��ری از آغ��از پروژه های جدید 
قبل از اتم��ام پروژه های نیمه تم��ام و مدیریت هزینه ها 
و صرفه جویی ش��هرداری از مهم ترین موضوعات جلسه 

شورای اسالمی شهر اصفهان بود.
به گزارش تس��نیم، یک صد و بیس��ت و یکمین جلس��ه 
علنی شورای ش��هر اصفهان با حضور ش��هردار اصفهان 
 برگزار شد.در این جلسه الیحه عدم نتیجه در دریافت وام

40 میلیارد ریالی وام مصوب ش��ده در سال 93 از بانک 
 ملی توسط ش��هرداری منطقه3  و  پیشنهاد دریافت این 
 مبل��غ در س��ال ج��اری ب��ا تعل��ق کارم��زد 24درصد 
و بازپرداخت 24ماهه از بانک ش��هر جهت اجرای پروژه 
پارکینگ طبقاتی هشت بهشت با 15رأی موافق تصویب 

شد.
 در این جلس��ه همچنی��ن الیج��ه پیش��نهاد واگذاری 
پروژه پژوهشی» عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختمانی 
و میزان اثرگذاری ساخت و سازهای بی ضابطه در ساختار 
فضای��ی و کالبدی ش��هر اصفه��ان و راهکارهای کاهش 
تخلفات« به دانش��گاه هن��ر اصفهان ب��ا 8 رای مخالف و 
7 رای موافق به تصویب اعضای ش��ورای اس��المی شهر 

اصفهان نرسید.
رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به چند نکته پیرامون 
اقدامات شهرداری افزود: پروژه های عمرانی با زحمات و 
صرف انرژی های زیاد در اختیار م��ردم قرار می گیرد اما 
پس از برگزاری آیین بهره برداری مدتی بالاستفاده باقی 

می ماند تا به بهره برداری واقعی و دایمی برسد.
رضا امینی تصری��ح کرد: الزم اس��ت در این راس��تا و با 
 توجه به استقبال پرشور و قدردانی مردم از این خدمات 
 در افتتاح ه��ا، پروژه هایی ک��ه به بهره برداری می رس��د 
کار جزیی یا کلی آن باقی نمانده باش��د، امیدوار هستیم 
 ای��ن موض��وع در مدیریت جدی��د ش��هرداری به خوبی 
 دی��ده ش��ود و ش��هرداری برنامه ریزی ه��ای الزم 
جهت استفاده جدی و به هنگام از این نوع مراکز را صورت 

دهد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به نزدیک شدن به راهپیمایی 
22 بهمن باید فضای شور و نشاط سیاسی در مردم ایجاد 
ش��ود، افزود: در این راس��تا باید اطالع رس��انی بیشتری 
صورت گیرد، فضاسازی شهر و ش��هرداری در این راستا 

می توانند نقش موثری ایفا کنند.
برخی بلرای ایجاد شلکاف و اختلالف تالش 

بیهوده نکنند
امینی پیرامون برخی فضاسازی های مجازی که به دنبال 
حاشیه سازی و ایجاد اختالف در مدیریت شهری هستند، 
تصریح کرد:  بنده و ش��هردار اصفهان از طفولیت و سن 
7سالگی تا دانشگاه با یکدیگر هم کالسی بوده ایم و افراد 
حاشیه ساز خواب اختالف رییس شورا و شهردار اصفهان 

را ببینند.
وی با اش��اره به اینکه این افراد تالش بیهوده برای ایجاد 

شکاف و اختالف نکنند، خاطرنشان کرد: بنده در جایگاه 
نظارت و ش��هردار اصفهان در جایگاه اجرایی به بهترین 

نحو به دنبال اجرای کارها هستیم.
 وی با اش��اره به اینکه فض��ای مجازی خوب اس��ت ولی 
بای��د از آن در زمان، جای��گاه و در حد و ان��دازه خودش 
 اس��تفاده کرد، گفت: حق نداری��م از این فضا اس��تفاده 
نابه جا بکنیم، متاسفانه دوستی جاهالنه برخی اطرافیان 
 نیز در این میان بی تاثیر نبوده اس��ت، امیدوار هس��تیم 
 ای��ن آخرین باری باش��د ک��ه در ای��ن زمین��ه صحبت 

می کنیم.
مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در دستور کار 

شهرداری قرار گیرد
 عضو کمیس��یون امور اقتصادی و گردش��گری ش��ورای 
ش��هر اصفهان در نطق خود با اشاره به اینکه رانت خوران 
که بعضا شبکه ای و در برخی دستگاه ها نیز نفوذ کرده اند 
 سبب ضربه زدن به اقتصاد کشور ش��ده اند، تصریح کرد: 
این موضوع رش��د اقتصادی و خودکفای��ی ما را با چالش 

روبرو می کند باید در این راس��تا برخ��ورد قاطع صورت 
گیرد.

کری��م نصراصفهانی ب��ا بیان اینک��ه موضوع تاس��ف بار 
قاچاق س��بب تعطیل��ی کارخانه ه��ا و کارگاه ها ش��ده 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: پیام��د این موضع بی��کاری و 
رکود بوده و نقش بانک ه��ا نیز در این می��ان قابل تامل 
 اس��ت، این موض��وع در پس��ابرجام از اهمی��ت ویژه ای 

برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه باید مدیریت هزینه ها را جدی گرفت، 
بیان کرد: صرفه جویی یکی از مهم ترین اصول مدیریتی 
هر سازمان است، دستگاه شهرداری نیز باید این موضوع 
را در دس��تور کار خود قرار ده��د تا بتواند س��ازمان را با 

راندمان باال اداره کند.
عضو دیگر ش��ورای ش��هر اصفه��ان در این جلس��ه در 
تذکرات خود اظهار داش��ت: باتوجه به فرارس��یدن ایام 
نوروز و میزبانی اصفهان از میهمان��ان داخلی و خارجی، 
مدیریت شهری از حفاری های غیرضروری در سطح شهر 

جلوگیری کند.
رس��ول جهانگیری در تذکر دیگر خود اف��زود: مدیریت 
شهری در رابطه با سالن اجالس که قرار بود از ظرفیت های 
حاش��یه این پروژه عظی��م جهت هزینه س��الن اجالس 
استفاده شود، مراکزی از جمله هتل ها و مراکز تجاری به 
بخش خصوصی و غیره سپرده ش��د تا از منبع درآمد آن 
نس��بت به هزینه های این پروژه عظیم استفاده شود ولی 
متاسفانه با گذشت 3 سال هنوز هیچ گونه فعالیتی صورت 

نگرفته است.
تفکیک جشلنواره فیللم کلودک و نوجوان، 

سیاست اشتباه وزارت ارشاد بود
ریی��س کمیس��یون فرهنگی اجتماعی ش��ورای ش��هر 
اصفهان در تذکرات خود با اشاره به تجلیل از نویسندگان 
کتاب دختران آفتاب، اظهار داش��ت: س��ازمان فرهنگی 
تفریحی ش��هرداری ضمن معرفی آثار فاخ��ر مکتوب و 
پدیدآورندگان این آثار زمینه آش��نایی و ترویج فرهنگ 

مطالعه در سطح جامعه فراهم کند.
اصغر آذربایجانی با اشاره به سیاست اشتباه امسال وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی پیرامون تفکیک جش��نواره 
فیلم کودک و نوجوان افزود: علی رغ��م تفاهم نامه میان 
ش��هرداری اصفهان و وزارت ارش��اد و تذک��رات متعدد، 
جش��نواره فیلم ک��ودک و نوج��وان در اصفه��ان برگزار 

نگردید.
وی تصریح کرد: عدم اجرای فیلم ک��ودک و نوجوان در 
اصفهان درخواس��ت جدی عالقه مندان این حوزه برای 
حضور همزمان جشنواره فجر و اکران فیلم ها در اصفهان 
در دهه فج��ر بود.به هرحال ای��ن اتفاق مه��م هنری در 
اصفهان افتاد و اکران فیلم های جشنواره فجر با اکران 90 

درصد فیلم های جشنواره در اصفهان آغاز شد.
جلوگیلری از پروژه های جدید قبلل از اتمام 

پروژه های نیمه تمام 
نایب رییس کمیس��یون ام��ور اقتصادی و گردش��گری 
ش��ورای ش��هر اصفهان در تذکرات خود با اشاره به لزوم 
تغییر ساختار شهرداری اظهار داشت: این موضوع سبب 
تسریع در انجام کار مردم، کاهش هزینه ها و جلوگیری از 
بزرگ شدن تشکیالت می شود، علی رغم برون سپاری های 
شهرداری، هر روزه ش��اهد بزرگ تر ش��دن شهرداری و 

سازمان های آن هستیم این موضوع باید اصالح شود.
س��ید احمد عاملی افزود: جلوگیری از پروژه های جدید 
قبل از اتمام پروژه های متع��دد نیمه تمام و تاکید بر رفع 
کیفی کارهای عمرانی ش��هرداری به ویژه در پروژه های 
اجرایی در مناطق مختل��ف از دیگر تذک��رات این عضو 

شورای شهر اصفهان بود.
وی در تذکرات دیگر خود تصریح کرد: نمایندگان استان 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی جهت تحقق قدرالسهم 
کمک های دولت به اعتبارات پروژه های مهم ملی استانی 
از جمله مترو و قطار سریع السیر اصفهان تهران گام های 

موثرتری بردارند.
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صرفه جویی در دستور کار شهرداری قرار گیرد؛

پای» رکود « 
به شورای شهر اصفهان باز شد 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: در دوره ای قرار گرفته ایم 
که اگر سیاست انبساطی در کشور در نظر گرفته نشود، بدنه اقتصادی کشور از تحرک 

باز می ایستد.
 محمدجواد بگی، در نشست خبری به مناسبت ایام اهلل دهه فجر در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: تحریم ها تاثیر بسیاری بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است. در این 
راستا اگر سیاست انبساطی در کش��ور در نظر گرفته نشود، بدنه اقتصادی کشور از 

تحرک باز می ایستد.
وی افزود: دولت باید تدبیری برای فعال سازی بازار و خروج واحدهای صنفی از رکود 

به کار بندد، همان گونه که سیاست هایی در بخش خودرو در نظر گرفته شد.
بگی اضافه کرد: هر چه شهرک های صنعتی به مرکز استان ها نزدیک تر باشند، فعال تر 
خواهند بود و این ش��اخص در استان اصفهان نیز صادق اس��ت و قرارگیری بیشتر 

واحدهای صنعتی در شعاع 150 کیلومتری از اصفهان نیز شاهدی بر این ادعاست.
وی خاطرنشان کرد: در مورد کاشان و آران و بیدگل این شاخص متفاوت است، این دو 
شهرستان به تهران نزدیک تر هستند و دلیل فعال بودن آنها نیز همین موضوع است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه باید به مناطق 
محروم توجه ویژه ای شود، اظهار کرد: از سیاست های شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان این است که با ایجاد مزیت های محلی، مجموعه شهرک های غیرفعال 

نیز در چرخه تولید و سرمایه گذاری قرار گیرند.
بگی پیرامون پرونده های حقوقی که در شرکت ش��هرک های صنعتی وجود دارد، 
گفت: در سال 1393حدود 40 هکتار زمین بازپس گیری شد و در سال 1394 نیز 

35/7 هکتار زمین برای بازپس گیری عملیاتی شده است. در سال جاری 107 پرونده 
در هفت جلسه حل اختالف بررسی شد که نیمی از این تعداد خلع ید و فسخ قرارداد 

شدند، یک چهارم فرصت مجدد گرفتند و یک چهارم نیز در دست اقدام هستند.
وی با بیان اینکه شهرک های صنعتی، میزبان کارآفرینان حوزه صنعت است، ادامه 
داد: 112 هزار نفر در چهار هزار و 600 واحد صنعتی فعال در شهرک های صنعتی 
استان فعالیت دارند. 600 هکتار زمین نیز در شهرستان شاهین شهر تحت عنوان 
شهرک فناوری ایجاد شده است که در این ش��هرک، 11 شرکت دانش بنیان برای 
استقرار قرارداد بسته اند و از این تعداد یک شرکت به بهره برداری رسیده و یک شرکت 

نیز در شرف بهره برداری است.
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان، میزان س��رمایه به روز 
ش��ده برای احداث ش��هرک فناوری را 30 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: مجتمع 
آزمایشگاهی، سالن آمفی تئاتر و سالن های مورد نیاز برای شهرک های فناوری در 

نظر گرفته شده است.
بگی اضافه کرد: تعداد واحدهای مشاوره در ش��هرک های صنعتی استان در جهت 
کارآفرینی، آمادگی و توسعه کسب و کار از پنج واحد به 40 واحد افزایش یافته است. 

همچنین 13 کلینیک سیار کسب و کار در شهرک های صنعتی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه فن بازار منطقه ای اصفهان جزو فن بازارهای فعال کش��ور اس��ت، 
اظهار کرد: فن ب��ازار منطقه ای نیز یکی دیگر از فعالیت های ش��هرک های صنعتی 

استان اصفهان است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: استان اصفهان با توجه 
به دارابودن 9600 واحد صنعتی فعال، 700 معدن و 150 هزار واحد صنعتی، اولین 
استان اقتصادی کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت و اولین استان کشور در تعداد 

و مساحت شهرک های صنعتی کشور محسوب می شود.
بگی با بیان اینکه استان اصفهان از نظر واحدهای صنعتی به حد اشباع رسیده است، 
افزود: در حال حاضر اس��تان اصفهان نیازمند این است که پایش را از حوزه صنعت 
فراتر بگذارد و در جهت ش��اخص های اقتصاد مقاومتی و انتقال و فروش تکنولوژی 

حرکت کند.
وی ادامه داد: باید شهرک های نمونه صنعتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی آماده 

شود و زیرساخت های الزم برای این مهم نیز فراهم شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه وجود مزیت های 
منطقه ای منجر به استقرار صنعت می شود، اظهار کرد: نباید برای هر طرحی در استان 
اصفهان مجوز صادر ش��ود، بلکه صدور مجوزها باید بر اساس مزیت های منطقه ای 

باشد. همچنین توسعه در استان باید با توجه به تمیز و سبز بودن صنایع و با توجه به 
اسناد آمایش سرزمینی باشد.

بگی افزود: با توجه به اینکه مزیت دانش و نیروی انسانی در استان وجود دارد، مسیر 
توسعه باید به سمتی حرکت کند که جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی و نخبگان در 

دستور کار صنایع قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

دولت برای فعال سازی واحدهای صنعتی تدبیری بیندیشد

رییس سازمان جهادکشاورزی استان:

 چادر عشایر با صفحات خورشیدی 
روشن می شود

واعظی:

 اصفهان در ارایه  اینترنت پرسرعت 
به روستاها پیشگام است

مدیرعامل شرکت آبفا استان:

هم اکنون بیش از 99 درصد تجهیزات 
آبفااصفهان  در کشور تولید می شود

رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: برق چادر عشایر دارای دام در اصفهان با 
سلول های خورشیدی تامین می شود.

قدرت اهلل قاسمی در حاشیه بازدید از عشایر چادر نشین اصفهان و در جمع آنها اظهار داشت: 
برای عشایر چادر نشین و دارای دام که در چادر عش��ایری زندگی می کنند، منبع تولید برق 

خورشیدی تهیه و به زودی امکانات مورد نیاز برای تامین روشنایی توزیع خواهد شد.
وی بیان داش��ت: چگونگی تولید برق خورش��یدی و نحوه برنامه ریزی برای توزیع آن در بین 
عشایر استان اصفهان از جمله اهداف مهم جهاد کشاورزی است که باید روی آن برنامه ریزی 
شود.رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: موضوعات مهم امور عشایر از 
جمله مسایل مربوط به پروژه های اجرائی و مشکالت مرتبط با آنها و مسایل اتحادیه و صندوق 
توسعه عشایری از مشکالت این قش��ر است که جهاد کشاورزی به س��هم خود برای رفع این 

مشکالت تالش خواهد کرد.
وی به برنامه ریزی برای ارایه تولیدات عش��ایر اس��تان اصفهان به ویژه تولید گوشت قرمز در 
سبد عرضه پایدار اشاره کرد و گفت: عشایر، تولید کننده 25 درصد از 65 هزارتن گوشت قرمز 

استان اصفهان است.
قاسمی اعالم کرد: برنامه ریزی برای ارایه تولیدات عشایر استان اصفهان به ویژه تولید گوشت 
قرمز در س��بد عرضه پایدار به عنوان یک ضرورت برای حمایت از این قشر مورد توجه دولت 

است.
وی گفت: رفع مشکالت معیشتی عش��ایر در قالب اتحادیه تعاونی های عشایر و خدمات قابل 

ارایه به این قشر از دیگر اقداماتی است که باید پیگیری شود.

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات گف��ت: هدف دولت 
یازدهم ارایه اینترنت پرسرعت به تمام روستاهای کشور 

بوده و استان اصفهان در این زمینه پیشگاه بوده است.
منطقه اصفه��ان، محمود واعظی در جم��ع خبرنگاران 
شهرستان شهرضا اظهار کرد: دولت الکترونیک نیازمند 

بسترهای مناسب اینترنتی در تمام مناطق 
کشور است و از این جهت توس��عه امکانات 
اینترنتی در روس��تاها با ایجاد زیر س��اخت 
امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت در این 

مناطق در دستور کار قرار دارد.
 وی ب��ا بی��ان اینکه اتص��ال 900 روس��تای 
اس��تان اصفهان به اینترنت پرس��رعت جزء 
برنامه ها بوده است، گفت: امروز 383 روستا 
به شبکه اینترنت پرس��رعت متصل شدند و 
مابقی آنها نیز تا نیمه ش��عبان سال آینده به 

این شبکه متصل خواهند شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 
اتصال روستاها به ش��بکه اینترنت پرسرعت 
یک هدف و اقدام فانتزی نیست و از این جهت 

الزم است تمامی زیر س��اخت های الزم در این حوزه از 
قبیل دسترسی به فروشگاه های اینترنتی و امکان مبادله 

اینترنتی نیز فراهم شود.
واعظی گفت: سایر روستاهای کش��ور نیز تا پایان دولت 

یازدهم به اینترنت پرسرعت متصل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در جشنی که به مناسبت دهه مبارک فجر باحضور بیش از 3 هزار نفر 
برگزار شد گفت : در سال 44 شرکت آبفا اصفهان تأسیس شد در آن زمان کوچک ترین ادوات و تجهیزات 
از کشورهای دیگر وارد می شد به عنوان مثال شیر انشعاب از آلمان وارد می شد این درحالی است که هم 
 اکنون بیش از 99 درصد تجهیزات به کار رفته ومورد نیاز در صنعت آب و فاضالب کش��ور در ایران تولید 
می شود ودیگر هیچ وابستگی به کشورهای دیگر نیست . مهندس هاشم امینی امنیت و اقتدار امروز کشور را 
مرهون دالورمردی های ایثارگران در دوران دفاع مقدس دانست و گفت : امروز شرایط کشور به برکت نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و به برکت خون شهیدان در دوران دفاع مقدس بسیار امن است این اقتدار و امنیت 

در کشور منجر شده که استکبارگران در برخورد با مواضع ایران با احتیاط برخورد کنند .
وی گفت : پیش بینی می شود با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها شاهد شکوفایی هرچه بهتر صنعت 
آب و فاضالب در کشور باشیم . این درحالی است که شرکت آبفا استان اصفهان در 2 سال گذشته توانست با 
اجرای عملیات بیش از 850 کیلومتر لوله گذاری فاضالب و 750 کیلومتر لوله گذاری آب در استان اصفهان 
همچنان خدمات خود را توسعه بخشد . مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت : در حال حاضر ساخت 
4 تصفیه خانه فاضالب در شهرهای نطنز ، خوانسار ، چادگان ، سده لنجان و ورنامخواست ، احداث 2 تصفیه 
خانه آب در دستور کار قرار گرفت که مسلما تالش های شبانه روزی کارکنان آبفا در سطح استان بوده که 
 باعث کسب رتبه اول در ارزیابی عملکرد شرکتهای آبفاشهری گردید رتبه ای که سال های سال بوده که

 آبفا اصفهان در انتظار آن بود که خوشبختانه با تالش و پشتکار همه کارکنان حاصل شد .
مهندس امینی  رویکرد برگزاری جشن برای کارکنان را ایجاد فضای شاد برای خانواده بزرگ آب و فاضالب 
دانست و اعالم کرد : تیم مدیریتی شرکت شرکت س��عی کرده با برگزاری جشن ها فضای شاد و همراه با 
نشاط برای کارکنان و خانواده آنها ایجاد کند تا لحظات شاد و خاطره انگیزی برای خانواده بزرگ آبفا مهیا 

شود و بدین ترتیب بهره وری در آبفا اصفهان بیش از پیش شود .
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ــى در انتقال هاى بزرگ اخير در ليگ چين  ــين چلس ــانه هاى انگليسى اعالم كردند سرمربى پيش رس
دست دارد.

ــال مربيگرى خود را پشت سر  ژوزه مورينيو در فصل جارى بدون شك تلخ ترين س
گذاشت. اين مربى پرتغالى در فصل جارى هدايت چلسى را بر عهده داشت اما با اين 

تيم نتايج بدى كسب كرد و در نهايت هم بركنار شد.
ــته بود قهرمانى در ليگ جزيره را  ــى توانس اين درحالى بود كه او فصل قبل با چلس
با اقتدار به دست آورد و به تازگى قراردادش را تمديد كرده بود. بعد از اخراج مورينيو 

از چلسى، او هنوز هدايت هيچ تيمى را بر عهده نگرفته است.
Evening Standard در اين زمينه نوشت كه خورخه مندس، مدير برنامه هاى 
مورينيو با رييس شركت چينى Alisports كه با باشگاه گوانگژو در ارتباط است، 
قراردادى امضا كرده كه به موجب آن، مورينيو به اين باشگاه چينى مشاوره مى دهد و 
پيوستن جكسون مارتينس هم زير نظر اين مربى بزرگ بوده است. بر اساس خبر اين 

سايت، مورينيو نه تنها به باشگاه گوانگژو، بلكه به چند باشگاه سرشناس ديگر چين مشاوره مى دهد.

ــورمان براى برگزارى ديدارهاى  ــرمربى تيم كش ــيون واليبال ايران با پيشنهاد رائول لوزانو س  فدراس
ــمى خود را  ــك، دعوتنامه رس ــى المپي ــاى انتخاب ــاز رقابت ه ــى پيش از آغ تداركات

به فدراسيون فرانسه ارسال كرد.
ــه، اين تيم با تمامى ستارگان خود  ــاس در صورت موافقت فدراسيون فرانس بر اين اس

از جمله « انگاپت » راهى ايران خواهد شد. 
ــور خود يا يك كشور  ــه از ايران براى بازى در كش اين احتمال هم وجود دارد كه فرانس

ثالث دعوت كند.
ــيون واليبال در خصوص اينكه فرانسه و ايران در  ــت فدراس امير خوش خبر، سرپرس
رقابت هاى انتخابى المپيك نيز حضور دارند، گفت: ديگر در اين سطح از واليبال مسايل 
ــناخت كافى از همديگر دارند و در طول سال  اين چنينى مهم نيست چرا كه تيم ها ش

چندين بار با هم بازى مى كنند.
تيم ملى فرانسه قهرمانى ليگ جهانى 2015 و يورو 2015 را در كارنامه دارد. اين تيم 

در رقابت هاى انتخابى المپيك در ژاپن كه ارديبهشت ماه برگزار مى شود، يكى از حريفان ايران است.

دست داشتن مورينيو در انتقال هاى بزرگ ليگ چين درخواست تيم ملى واليبال ايران از فرانسه

ــته و مدت ها هم از عدم  ــال ها از تعليق فوتبال ايران گذش درحالى كه س
ــته، اصرار بى مورد  ــيون فوتبال گذش اختيار جابه جايى ليوان در فدراس

وزارت ورزش عالوه بر خطرناك بودن، بازگشت به عقب هم هست.
ــرد كه اختيار  ــده تلويزيون اعالم ك ــيان روى آنتن زن ــه كفاش روزى ك
ــتان براى  ــيون فوتبال ندارد، داس ــوان جلوى خودش را هم در فدراس لي
ــيون  ــيدند تا اين فدراس ــد و خيلى ها كوش ــيون فوتبال عوض ش فدراس

خودش براى خودش تصميم بگيرد و اتفاقا تا حدودى هم موفق شدند.
ــته و امروز  ــد تاكيد كرد از آن روزها زمان زيادى گذش ــا اين وجود باي ب
وضعيت به گونه اى شده كه با وجود مخالفت وزير با كى روش اما فوتبال 
خودش براى خودش تصميم مى گيرد و نتيجه اين تصميم سازى درونى 
ــاحلى در دنيا و قهرمانى  ــام جهانى، قهرمانى فوتبال س ــم صعود به ج ه

فوتسال در آسيا بوده است.
حتى با وجود آنكه وزارت ورزش به شدت دوست داشت كفاشيان دوباره 
ــيان با استقالل  ــود اما كفاش ــيون فوتبال نش راى نياورد و رييس فدراس
ــا قريب در نهايت على رغم ميل وزير ورزش باز  ــوزه فوتبال در رقابت ب ح

هم رييس فدراسيون فوتبال شد.
ــت كه تاريخ، دوباره در حال تكرار شدن است و وزارت،  نكته اما اينجاس
ــعى دارد كه دوباره عنان اختيار فوتبال را  ــار مجلس س ــايد تحت فش ش
ــرد آن هم با تعيين  ــت بگي ــا تعيين رييس آن در انتخابات آتى به دس ب
سرپرست و تعويق انتخابات و البته شايد با تغيير روساى هيات فوتبال ها 

و نهايتا انتخاب گزينه مد نظر خود در مجمع فوتبال.
شرايط نه تنها به شدت شبيه به دوران تعليق شده بلكه هشدار ها هم در 
اين رابطه هر روز باال مى گيرد. مهدى خبيرى كه  طعم تلخ تعليق فوتبال 
ــيده و عضو كميته انتقالى  ــال ها ما را از رقبا عقب انداخت را، كش كه س
ــرايط را هشدار دهنده توضيح دهد اما  ــعى مى كند ش فوتبال هم بوده س
ــال در اختيار گرفتن ليوان  ــد وزارت ورزش دوباره به دنب به نظر مى رس
ــيون فوتبال است و مى خواهد در برگزارى انتخابات با انتصاب  در فدراس

سرپرست دخالت كند.
ــد فعل و انفعاالت را ديد اما حتى اگر فيفا برخالف مرتبه قبل، كارى  باي
ــته باشد باز هم بايد  ــيون فوتبال ايران نداش به كار انتخاب رييس فدراس
ــوى فوتبال ايران محسوب  ــت به عقب از س گفت اين حركت يك بازگش
ــتقالل را از بين  ــيدن به اس ــت آوردهاى فوتبال در رس ــود و دس مى ش
ــر دوره اى كه دولت  ــت كه نداند هرگاه و در ه ــد برد و البته كيس خواه
ــتقيم در فوتبال دخالت كرده و مثال مربى تيم ملى را تعيين يا عزل  مس
كرده، به دليل غير تخصصى بودن،  فوتبال ما توفيقى به دست نياورده و 

هميشه از رسيدن به جام جهانى هم معذور بوده است.
ــود يا ليوان رييس  بايد ديد اين بار آيا اين دخالت منجر به تعليق مى ش
فدراسيون را به دست مى گيرد؟ در هر دو حالت بايد تاكيد كرد كه عمال 

اين اتفاق بازگشت به 10 سال قبل است.  

ــه قربانى كردن  ــا بيان اينك ــازى ب ــين تراكتورس بازيكن برزيلى پيش
گوسفند در كنار زمين در ايران باعث تعجبش بوده است،گفت: هر جا 
مى رفتيم هواداران همراه ما بودند و آنها هزينه غذا و تمام هزينه هاى 

مربوط به من را حساب مى كردند!
ــال در ايران بازى كرد و  ــت برزيلى 8 س ــيانو ادينيو فوتباليس  ادر لوس
ــود. او در دو تيم مس كرمان و  ــران نيز ش ــت آقاى گل ليگ اي توانس
ــت خاطرات خوبى  ــال ايران بازى كرد و توانس ــازى در فوتب تراكتورس
ــازى مى كند و  ــون در ليگ برزيل ب ــذارد. او اكن ــود به جاى بگ از خ
تصميم گرفته است تا سال هاى پايانى فوتبالى خود را در ليگ برزيل 

سپرى كند.
او فوتبال خود را در كارياكيكا در كاكسيكبا آغاز كرد و بعد از درخشش 
ــطح ايالتى در ريودوژانيرو در پاراننزه درخشيد تا به ليگ پرتغال  در س
ــت  ــنته نيز عملكرد خوبى از خود به جاى گذاش ــت و در ژيل ويس رف
ــود و  ــا توجه مس كرمان را به خود جلب كند و راهى ليگ ايران ش ت
ــپرى كند. او البته چند نوبت هم  ــال را در فوتبال ايران س مدت 8 س
ــس از حضور در  ــت و در واقع پ ــورهاى عربى رف ــاى كش ــه ليگ ه ب
ــيليه راهى ليگ برزيل شد تا همان جايى كه فوتبال خود را شروع  الس

كرده است به فكر اختتام آن نيز باشد.
ــن گلزن خارجى  ــاند تا برتري ــوع 75 گل به ثمر رس ــو در مجم اديني
ــد. او در سال 2014 با به ثمر رساندن20 گل  در تاريخ ليگ ايران باش

توانست آقاى گل ليگ ايران هم شود.
ــن برزيلى گفت: وقتى  ــران به عنوان يك بازيك ــاره حضور در اي او درب
ــه همين خاطر همه  ــدم موهايم عجيب بود و ب ــن بار به ايران آم اولي
ــبيه ــد. در واقع موهايم آن زمان ش ــو صدا مى كردن ــن را رونالديني م

ــتم تكنيك خود را نشان دهم و  كارلوس آلبرتو بود. بعد از اينكه توانس
در ليگ ايران جا بيفتم هواداران من را رونالدينيو ايران صدا مى زدند. 
ــى نبود كه من را ادينيو صدا بزند. من ايران را خيلى دوست  ديگر كس
ــادآور خاطرات خوبى بود كه  ــور براى من ي ــور در اين كش دارم و حض
فراموش نمى كنم. ادينيو ادامه داد: در ايران تنها مردها مى توانند وارد 
ورزشگاه شوند كه براى من عجيب بود چرا كه اينجا در برزيل برخالف 
ايران همه افراد مى توانند وارد ورزشگاه شوند با اين حال در هر بازى 
هواداران زيادى به ورزشگاه مى روند و حتى بازى هاى زيادى با حضور

70 الى80 هزار نفر برگزار مى شود كه جو خيلى خوبى داشت. عالقه 
مردم ايران به فوتبال خيلى زياد است كه من را متعجب مى كرد. مردم 
ايران تب فوتبالى زيادى دارند. در ايران وقت عبادت خيلى مهم است 
و حتى در هنگام تمرينات نيز باعث مى شود تا تمرينات تعطيل شود 
ــر گرفته شود. ديگر موضوعى كه در ايران  و بعد از عبادت مجددا از س
ــفند  ــم جالب و اين بار كمى تعجب برانگيز بود قربانى كردن گوس براي
ــود. ايرانى ها معتقد بودند بعد از  ــت ب در كنار زمين بعد از چند شكس
چند شكست اگر گوسفند قربانى كنيد، بدشانسى از شما رفع مى شود. 
ــن اين صحنه را بارها در ايران ديدم و ديگر به آن عادت كرده بودم. م

ادينيو درباره خوشحالى هاى بعد از گل خود گفت: معموال عالمت قلب 
ــت مى كنم و يا پيامى براى تشكر از همسرم و فرزندانم نشان  را درس
ــحالى كردن  ــد بگويم كه نوع خوش ــن نكته را باي ــم. البته اي ــى ده م
ــم بگيرند تا  ــد تصمي ــت مى گذارن ــت و حتى وق ــم اس ــران مه در اي
در صورت گلزنى چه نوع خوشحالى از خود نشان دهند. يكبار در هتل 
ــوال كرد كه در بازى فردا اگر گل بزنى چه خوشحالى  فردى از من س
ــروز خواهى داد و من هم تنها گفتم بايد فكر كنم و فردا اين موضوع  ب

را خواهى ديد.

كفاشيان اين بارهم درست ايستاده است؛

فوتبال نبايد به 10 سال قبل برگردد

بازيكن ميلياردرى كه مردم ايران 
پول غذايش را حساب مى كردند!

سيرى در دنياى ورزش

ــكى  ــفانه ورزش اس ــكى باز نوجوان المپيكى ايران گفت: متاس ــى تنها اس  مرب
در فقر كامل دانش به سر مى برد و دلسوزان اين رشته هم بيشتر از نظر تجربى 

كاربلدند تا از نظر دانش.
ــكى بازان در فارس و اصفهان  ــاره به حضورش در اردوى اس ــتم كلهر با اش رس
ــان كار كردم متوجه حضور  ــال هاى دور كه با تيم ملى جوان ــح كرد: از س تصري
ــتعدادهاى زيادى در استان هاى كشور شدم كه در بسيارى از موارد فرصت  اس
ــتان فارس  ــفانه برخى حضور من در اس ــتند. وى تاكيد كرد: متاس حضور نداش
ــكى  ــته مى كنند در حالى كه من صراحتا اعالم مى كنم در اس را به خود وابس
ــتم و زير نظر كسى كار نمى كنم. در واقع اين اردوها نه زير  ــتقل هس كامال مس
ــتقيما با خانواده ها  ــت و نه زير نظر هيات استانى. من مس ــيون اس نظر فدراس
در ارتباطم و به صورت كامال مستقل و داوطلبانه بدون دريافت حتى يك ريال براى

ــتان ها كار مى كنم و اجازه نمى دهم از نامم سو استفاده  ــكى بازان اين اس اس
ــتانى هم به يكى دو روز گذشته ــود. وى ادامه داد: حضور من در اردوهاى اس ش

ــر  ــال 89-90 به صورت متوالى در اين اردوها به س برنمى گردد بلكه من از س
ــترك آورده شود كه با من قراردادى بسته  ــم اردوى مش مى برم. زمانى بايد اس
شود ولى حاال كه حتى هيات استانى هم از اين اردوها خبر ندارد نبايد كارهاى 
ــوال كه از اينكه تنها  ــى اعالم شود.كلهر در پاسخ به اين س ــته به كس من وابس
نوجوان المپيكى ايران شاگرد شماست چه حسى داريد، گفت: حس بسيار خوبى 
ــتم اين اتفاق مى افتد و اگر شاگردم المپيكى  ــال پيش مى دانس دارم و از دو س

نمى شد جاى تعجب داشت.

ــته از رويارويى تيم ملى واليبال نشسته زنان و  ــرمربى تيم ملى واليبال نشس س
مردان با تمام حريفان پارالمپيكى در جام بين قاره اى خبر داد.

ــده در  ــركت كنن ــى تيم هاى ش ــامى نهاي ــس از اعالم اس ــى پ ــادى رضاي ه
جام بين قاره اى افزود: اين مسابقات آخرين فرصت كسب سهميه پارالمپيك ريو 
ــت و حضور 17 تيم در مردان و 15 تيم  ــته زنان و مردان اس براى واليبال نشس

در زنان نشان از باال بودن سطح كيفى اين رقابت هاست. 
ــاره كرد و  ــنى حريف اصلى تيم ايران در اين رقابت ها اش وى به غيبت تيم بوس
ــاير تيم ها مثل برزيل، مصر، آلمان و روسيه كه رقيبان  ــنى س افزود: به جز بوس
ــتند، در جام بين قاره اى  ــته ايران هس ــدى ترى براى تيم ملى واليبال نشس ج

شركت دارند. 
ــرايط مان را براى بازى هاى  ــود تا بتوانيم ش قطعا حضور اين تيم ها باعث مى ش

پارالمپيك ارزيابى كنيم. 
ــم رقابت هاى پيش پارالمپيكى  ــت رقابت هاى جام بين قاره اى در حك در حقيق
ــته زنان و مردان است. رضايى در ارزيابى از حريفان براى تيم ملى واليبال نشس

ــاره اى گفت: در اين  ــان در رقابت هاى جام بين ق ــته زن ــم ملى واليبال نشس تي
ــهميه پارالمپيك شدند، حضور  ــب س رقابت ها هر هفت تيمى كه موفق به كس
ــابقات  ــتمين تيم راه يافته به پارالمپيك ريو هم در اين مس دارند و تكليف هش
ــابقات مى توانند ارزيابى  ــود. بنابراين بانوان با حضور در اين مس مشخص مى ش
ــان دهند در پارالمپيك ريو  ــند و نش ــته باش دقيقى از وضعيت خود در ريو داش

در چه جايگاهى قرار خواهند گرفت.

ــترين تعداد عضو را دارد، حمايت كامل  ــيون فوتبال آفريقا كه بيش كنفدراس
خود از شيخ سلمان بحرينى در انتخابات رياست فيفا را رسما اعالم كرد. اين 
انتخابات قرار است كه در ماه فوريه برگزار شود تا جانشين بالتر انتخاب شود.

شيخ سلمان بن ابراهيم، رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا يكى از شانس هاى 
اصلى برنده شدن در انتخابات رياست فيفا و جانشينى سپ بالتر است.

كنفدراسيون فوتبال آفريقا در جلسه اى كه با 54 عضو خود تشكيل داد اعالم 
ــت فيفا به شيخ سلمان راى خواهد داد و اين نشان  كرد كه در انتخابات رياس
مى دهد كه اين شيخ بحرينى از شانس زيادى براى پيروز شدن در انتخابات 

رياست فيفا برخوردار است.
سوكيتو باتل، نايب رييس كنفدراسيون فوتبال آفريقا گفت: تصميم گرفته ايم 
كه حمايت كامل خود را از شيخ سلمان در انتخابات رياست فيفا اعالم كنيم.

ــن تعداد عضو  ــه اين باالتري ــا 54 عضو دارد ك ــال آفريق ــيون فوتب كنفدراس
ــك عضو از قاره اروپا  ــت تا جايى كه ي ــن قاره هاى جهان در فوتبال اس در بي

هم بيشتر دارد.
ــاهزاده  ــود. ش ــه در زوريخ برگزار مى ش ــا 26 فوري ــت فيف ــات رياس انتخاب
على بن حسين اردنى و شيخ سلمان بحرينى دو نماينده از قاره آسيا هستند 
كه در اين انتخابات شركت كرده اند اما شانس شيخ سلمان با توجه به حمايت 
كنفدراسيون فوتبال آفريقا بيشتر از ديگر گزينه هاست. به احتمال خيلى زياد 
رقابت نهايى بين او و اينفانتينو است و در نهايت يكى از اين دو نفر به عنوان 

رييس فيفا انتخاب خواهند شد تا به امپراطورى بالتر پايان دهند.

رستم كلهر:
اسكى ايران، اسير فقر دانش 

جام بين قاره اى 
در حكم رقابت هاى پيش پارالمپيكى

اعالم حمايت قاره سياه
 از شيخ سلمان

ــورد  ــان در م ــن اصفه ــگاه ذوب آه ــل باش مديرعام
ــته  ــه گذش ــا هفت ــت: م ــپوليس گف ــا پرس ــدار ب دي
ــا  ــم ام ــرد بودي ــتحق ب ــتقالل مس ــل اس ــم مقاب ه
ــال  ح ــن  اي ــا  ب ــم  بگيري را  ــان  حقم ــتيم  نتوانس

از كادر فنى تيم تشكر مى كنم. 
ــپوليس هم  ــزود: اميدوارم مقابل پرس ــعيد آذرى اف س
بازيكنان ذوب آهن مثل ديدار با استقالل شرافتمندانه 
بازى كنند و در اين مسابقه از فرصت هاى گلزنى خود 

نهايت استفاده را ببريم.
ــر مى كند  ــورد اينكه فك ــن در م ــل ذوب آه مديرعام
بازيكنانش مقابل پرسپوليس فرصت سوزى  مى كنند؟ 
ــش  ــوزى بلكه درخش ــت: من نمى گويم فرصت س گف
ــتقالل باعث  ــيد مهدى رحمتى در درون دروازه اس س
ــدوارم كه  ــم  ولى امي ــروزى دور بماني ــد كه از پي ش

در بازى با پرسپوليس بتوانيم به حقمان برسيم.
آذرى در مورد اينكه خط دفاع و دروازه بان پرسپوليس 
برعكس استقالل ضعيف است گفت: ساختار استقالل 

به گونه اى بود كه آن ها توانستند يك امتياز 
را بگيرند استقالل در ديدار با ما حمله 
ــا  ام ــت  نداش دروازه  روى  ــادى  زي
ــپوليس هجومى است  ساختار پرس
ــه زيبايى  ــاله مى تواند ب و اين مس
ــه خصوص  ــه كند ب ــازى اضاف ب

اينكه چمن ورزشگاه فوالدشهر 
ــش پيدا  ــم كيفيتش افزاي ه

كرده، با توجه به استراتژى 
پرسپوليس  تيم  هجومى 

ــن تيم  ــا با  اي ــازى م ب
ــورد  نمى خــ ــره  گــ

ــارات و اميدوارم كه بازى تماشاگرپسندى را شاهد باشيم. ــاره اظه ــان درب ــن اصفه ــل ذوب آه مديرعام
گرشاسبى عضو هيات مديره باشگاه پرسپوليس مبنى 
ــتباهات داورى گفت: گرشاسبى از پيشكسوتان  بر اش
ــود اما بايد خدمت ايشان بگويم كه  ما محسوب مى ش

بهتر است فرار رو به جلو نكنند. 
ذوب آهن فوتبال كالسيك و رو به جلو را بازى مى كند 
و نيازى به مسائلى خارج از حيطه زمين فوتبال ندارد. 
من براى گرشاسبى احترام قائلم اما اين صحبت ها فرار 
ــمت و  ــت و اينكه اذهان عمومى را به س ــه جلوس رو ب

سوى ديگرى سوق دهيم.
آذرى تاكيد كرد: هر كسى اين روزها در زمين فوتبال 
اشتباه مى كند مى گويند اگر در اصفهان اين اتفاق رخ 
ــوالم اينجاست  داده بود وضع به گونه اى ديگر بود. س
آيا واقعا اشتباه داورى در تهران و يا شهر ديگرى 

رخ نمى دهد؟ 
ــتقالل اهواز بازيكن  ــپوليس و اس در بازى پرس
ــتقالل را در محوطه  ــن اس ــپوليس بازيك پرس
جريمه سرنگون كرد چرا گرشاسبى در آنجا 

اظهارنظرى نكرد. 
ــازى زيبا را با چنين  نبايد فضاى يك ب
ــمت فضاى پر چالش  اظهاراتى به س
ــپوليس هم نيازى  ببريم. خود پرس
ــن صحبت ها ندارد و فوتبال  به اي

كالسيك و رو به جلويى را بازى مى كند.
ــپوليس  ــاره به بازى پرس ــل ذوب آهن با اش مديرعام
ــابقه  ــته گفت: در اين مس ــه گذش ــپاهان در هفت و س
ــپاهان  رضا نورمحمدى يقه امين منوچهرى بازيكن س
ــد داور بايد  ــت يقه او را پاره كن ــت و مى خواس را گرف
در اين صحنه به او اخطار مى داد اما با مديريت از كنار 

آن گذشت. 
ــتباهات داورى در همه شهرها و به نفع و ضرر  پس اش
همه تيم ها رخ مى دهد خوب نيست كه فضاى مسابقه 
ــانيم.  ــمت چالش بكش ــا چنين صحبت هايى به س را ب
ــال بازيكن خود من بوده و  ــه س نورمحمدى هم دو س

اين مثال را به خاطر همين زدم. 
ــى براى خود  ــط ذهنيت منف ــن صحبت هايى فق چني
ساختار پرسپوليس ايجاد مى كند. نبايد اين صحبت ها 

مطرح شود.
ــو بازى با ذوب آهن را يك  ــورد اينكه برانك آذرى در م
ــت: كسانى كه فوتبال را فنى  دربى دانسته اظهار داش
دنبال مى كنند چنين نگاهى به فوتبال دارند اما برخى 
ــتند صحبت هاى  ــائل خاص هس ديگر كه به دنبال مس
ــته از برانكو  ــم در گذش ــان مى كنند ما ه ــر را بي ديگ

به خاطر تالشش در تيم ملى تقدير كرديم.
ــتفاده از ظرفيت  ــورد اس ــن در م ــل ذوب آه مديرعام
ــپوليس  ــاگران پرس ــهر براى تماش ــگاه فوالدش ورزش
ــتفاده  گفت: ما مى خواهيم از حق ميزبانى خودمان اس
ــه هواداران  ــگاه ذوب آهن همواره ب ــم. هرچند ن كني
ــتانه بوده اما به  ــتقالل نگاهى دوس ــپوليس و اس پرس
دليل محدوديت ورزشگاه نمى توانيم بيش از10 درصد 
از ظرفيت تماشاگران را به تماشاگران تيم پرسپوليس 

بدهيم.

قهرمانان دو دوره اخير ليگ برتر اين هفته به مصاف هم 
مى روند.ديدار تيم هاى فوالد و سپاهان در ورزشگاه غدير 
ــن بازى هاى هفته  ــى از مهم تري ــهر اهواز را بايد يك ش
ــه اول باعث  ــاب آورد. آنچه كه در وهل نوزدهم به حس
ــت كه رويارويى  ــود آن اس ــابقه مى ش اهميت اين مس
ــل قهرمانان  ــواز و اصفهان تقاب ــدگان فوتبال اه نماين
دو دوره اخير ليگ برتر محسوب مى شود كه اتفاقا هيچ 

يك در ليگ جارى حال و روز خوشى ندارند.
ــت در حال حاضر  ــيزدهم اس فوالد كه قهرمان ليگ س
در رده سيزدهم جدول جا خوش كرده و با منطقه خطر 
به اندازه تنها دو امتياز و معادل يك پله فاصله دارد. اين 
ــت كه فانوس به دست شدن دوباره فوالد و  بدان معناس
بازگشت مجدد اين تيم به منطقه سقوط در پايان هفته 
نوزدهم روى كاغذ كامال محتمل است. در سوى مقابل، 
سپاهانى قرار دارد كه در كسوت قهرمان ليگ چهاردهم 
ــه پايينى  ــت و نه تنها به نيم ــم دهم جدول اس فعال تي
ــكل كم سابقه اى حائز يك  جدول سقوط كرده كه به ش
رتبه دورقمى است. در سوى مقابل، خيلى ها منتظرند 
تا ببينند پس از سپرى شدن يك نيم فصل كابوس وار آيا 

ــتانى و با اضافه شدن  سپاهان در پايان تعطيالت زمس
چند بازيكن خارجى به همان تيمى كه همه انتظارش 
را دارند بدل خواهد شد يا خير. از نسخه جديد سپاهان 

ــد  ــگاه آزادى رونمايى ش ــته در ورزش هفته گذش
ــى در اهواز به  ــان اصفهان ــاال طاليى پوش و ح

ــد كه اولين  ــان حريفى مى رون مصاف هم
ــم را برابر آن از  ــگ پانزده امتيازات لي

دست دادند زيرا مدافع عنوان قهرمانى
ــد را  ــل جدي ــه فص ــر ك ــگ برت لي

ــى آغاز  ــروزى پياپ ــه پي ــا س ب
كرده بود در هفته چهارم برابر 
فوالد متوقف شد و به تقسيم 
ــابقه خانگى  امتيازات آن مس

قناعت كرد.
ــود كه در نظر  ــى جالب تر مى ش تقابل اين دو تيم وقت
ــت تا  ــيم از يك طرف ميهمان درصدد اس ــته باش داش
ــان مدعى  ــل دوم به هم ــه در نيم فص ــد ك ــات كن اثب
ــرف ديگر  ــده و از ط ــدل ش ــگى ب ــك هميش درجه ي
ــه كار خواهد  ــود را ب ــالش خ ــت ت ــم نهاي ــان ه ميزب

ــب به روند خوب  ــب يك نتيجه مناس ــت تا با كس بس
ــه خصوص  ــد ب ــاى اخير تداوم بخش ــود در هفته ه خ
ــاگردان  ــت تا ش ــى اس ــزش كوچك كاف ــك لغ كه ي
ــقوط  ــگاه س ــه پرت ــددا در لب ــكوچيچ مج دراگان اس

ــى كه همين  ــان اصفهان ــد. براى طاليى پوش قرارگيرن
حاال هم فاصله شان با صدر جدول به 10 امتياز رسيده 
ــتر از اين پس مجاز نيست  از دست دادن امتيازات بيش
ــيايى و حتى  ــب سهميه آس ــوداى كس زيرا اگر آنها س
قهرمانى را در سر دارند ديگر نبايد به چيزى كمتر از برد 

ولو در يك مسابقه خارج از خانه راضى شوند.
تركيب احتمالى دو تيم:

ــرى،  ناص ــه  ل عبدا ــليمى،  س ــا  عليرض فـوالد: 
ــرداد جماعتى،  ــن كامل، مه ــاخه، بهم محمد اهل ش
احمد عبداله زاده، اكبر ايمانى، ماتياس چاگو، 
ـــان  ــى، ساس ــرداد بايرامـ مهـ
انصـارى،   محمـــــد 
ه د ا ــق ز مطلــــ

 : ن ها ســـپا
ن  ــا حمـــــ ر
ــداهللا  ــدى، عبـ احمـ
ــادى  ه ــى،  كرم
ــرم نويدكيا، محمدرضا   عقيلى، مح
  ، ــرا پريـ ــيانو  لوس ــرى،  خلعتب
ــورى،  ــى، وريا غف ــب گردان حبي
ــل  فوزيـ ــدى،  احمـ ــى  علـ
و  ــــــايــــف  مــــوس

سنياد ايبريچيــچ.

آذرى:

مديران پرسپوليس فرار رو به جلو نكنند

هفته نوزدهم ليگ برتر، جام خليج فارس؛

اعاده حيثيت به سبك قهرمانان

جام بين قاره اى 

ــتانى و با اضافه شدن  سپاهان در پايان تعطيالت زمس
چند بازيكن خارجى به همان تيمى كه همه انتظارش 
را دارند بدل خواهد شد يا خير. از نسخه جديد سپاهان 

ــد  ــگاه آزادى رونمايى ش ــته در ورزش هفته گذش
ــى در اهواز به  ــان اصفهان ــاال طاليى پوش و ح

ــد كه اولين  ــان حريفى مى رون مصاف هم
ــم را برابر آن از  ــگ پانزده امتيازات لي

دست دادند زيرا مدافع عنوان قهرمانى
ــد را  ــل جدي ــه فص ــر ك ــگ برت لي

ــى آغاز  ــروزى پياپ ــه پي ــا س ب
كرده بود در هفته چهارم برابر 
فوالد متوقف شد و به تقسيم 
ــابقه خانگى  امتيازات آن مس

قناعت كرد.
ــود كه در نظر  ــى جالب تر مى ش تقابل اين دو تيم وقت
ــت تا  ــيم از يك طرف ميهمان درصدد اس ــته باش داش
ــان مدعى  ــل دوم به هم ــه در نيم فص ــد ك ــات كن اثب
ــرف ديگر  ــده و از ط ــدل ش ــگى ب ــك هميش درجه ي
ــه كار خواهد  ــود را ب ــالش خ ــت ت ــم نهاي ــان ه ميزب

قهرمانى را در سر دارند ديگر نبايد به چيزى كمتر از برد 
ولو در يك مسابقه خارج از خانه راضى شوند.

تركيب احتمالى دو تيم:
ــرى،  ناص ــه  ل عبدا ــليمى،  س ــا  عليرض فـوالد: 
ــرداد جماعتى،  ــن كامل، مه ــاخه، بهم محمد اهل ش
احمد عبداله زاده، اكبر ايمانى، ماتياس چاگو، 
ـــان  ــى، ساس ــرداد بايرامـ مهـ
انصـارى،   محمـــــد 
ه د ا ــق ز مطلــــ
: ن ها ســـپا

ن  ــا حمـــــ ر
ــداهللا  ــدى، عبـ احمـ
ــادى  ه ــى،  كرم
ــرم نويدكيا، محمدرضا   عقيلى، مح
  ، ــرا پريـ ــيانو  لوس ــرى،  خلعتب
ــورى،  ــى، وريا غف ــب گردان حبي
ــل  فوزيـ ــدى،  احمـ ــى  علـ
و  ــــــايــــف  مــــوس

سنياد ايبريچيــچ.

بازى كنند و در اين مسابقه از فرصت هاى گلزنى خود 
نهايت استفاده را ببريم.

ــر مى كند  ــورد اينكه فك ــن در م ــل ذوب آه مديرعام
بازيكنانش مقابل پرسپوليس فرصت سوزى  مى كنند؟ 
ــش  ــوزى بلكه درخش ــت: من نمى گويم فرصت س گف
ــتقالل باعث  ــيد مهدى رحمتى در درون دروازه اس س
ــدوارم كه  ــم  ولى امي ــروزى دور بماني ــد كه از پي ش

در بازى با پرسپوليس بتوانيم به حقمان برسيم.
آذرى در مورد اينكه خط دفاع و دروازه بان پرسپوليس 
برعكس استقالل ضعيف است گفت: ساختار استقالل 

به گونه اى بود كه آن ها توانستند يك امتياز 
را بگيرند استقالل در ديدار با ما حمله 
ــا  ام ــت  نداش دروازه  روى  ــادى  زي
ــپوليس هجومى است  ساختار پرس
ــه زيبايى  ــاله مى تواند ب و اين مس
ــه خصوص  ــه كند ب ــازى اضاف ب

اينكه چمن ورزشگاه فوالدشهر 
ــش پيدا  ــم كيفيتش افزاي ه

كرده، با توجه به استراتژى 
پرسپوليس  تيم  هجومى 

ــن تيم  ــا با  اي ــازى م ب
ــورد  نمى خــ ــره  گــ

گرشاسبى عضو هيات مديره باشگاه پرسپوليس مبنى 
ــتباهات داورى گفت: گرشاسبى از پيشكسوتان  بر اش
ــود اما بايد خدمت ايشان بگويم كه  ما محسوب مى ش

بهتر است فرار رو به جلو نكنند. 
ذوب آهن فوتبال كالسيك و رو به جلو را بازى مى كند 
و نيازى به مسائلى خارج از حيطه زمين فوتبال ندارد. 
من براى گرشاسبى احترام قائلم اما اين صحبت ها فرار 
ــمت و  ــت و اينكه اذهان عمومى را به س ــه جلوس رو ب

سوى ديگرى سوق دهيم.
آذرى تاكيد كرد: هر كسى اين روزها در زمين فوتبال 
اشتباه مى كند مى گويند اگر در اصفهان اين اتفاق رخ 
ــوالم اينجاست  داده بود وضع به گونه اى ديگر بود. س
آيا واقعا اشتباه داورى در تهران و يا شهر ديگرى 

رخ نمى دهد؟ 
ــتقالل اهواز بازيكن  ــپوليس و اس در بازى پرس
ــتقالل را در محوطه  ــن اس ــپوليس بازيك پرس
جريمه سرنگون كرد چرا گرشاسبى در آنجا 

اظهارنظرى نكرد. 
ــازى زيبا را با چنين  نبايد فضاى يك ب
ــمت فضاى پر چالش  اظهاراتى به س
ــپوليس هم نيازى  ببريم. خود پرس
ــن صحبت ها ندارد و فوتبال  به اي
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مگه دست هات حناست؟

داستان  

بازی محلی برای تقویت فکر! یه لحظه تامل...
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داستان های کوتاهحکایت

یک مرد الف زن, پوســت دنبه ای چرب در خانه 

داشت و هر روز لب و سبیل خود را چرب می کرد 
و به مجلس ثروتمندان می رفت و چنین وانمود 
می کرد که غذای چرب خورده اســت. دست به 
سبیل خود می کشید. تا به حاضران بفهماند که 

این هم دلیل راستی گفتار من. اما ...
شکمش از گرسنگی ناله می کرد که  ای درغگو، 
خدا، حیله و مکر تو را آشکار کند! این الف و دروغ 
تو ما را آتش می زند. الهی، آن ســبیل چرب تو 
کنده شود. اگر تو این همه الف دروغ نمی زدی، 
الاقل یک نفر رحم می کرد و چیزی به ما می داد. 
 ای مرد ابله الف و خودنمایــی روزی و نعمت را 
از آدم دور می کند. شــکم مرد، دشــمن سبیل 
او شده بود و یکســره دعا می کرد که خدایا این 

درغگو را رسوا کن تا بخشندگان بر ما رحم کنند 
و چیزی به این شکم و روده برسد.

 عاقبت دعای شکم مستجاب شد و روزی گربه ای 
آمد و آن دنبه چرب را ربود. اهل خانه دنبال گربه 

دویدند ولی گربه دنبه را برد.
 پســر آن مرد از ترس اینکه پدر او را تنبیه کند 
رنگش پرید و به مجلس دوید و بــا صدای بلند 
 گفت پدر! پدر! گربه دنبــه را برد. آن دنبه ای که 
هر روز صبح لب و سبیلت را با آن چرب می کردی. 
من نتوانستم آن را از گربه بگیرم. حاضران مجلس 
خندیدند، آنــگاه بر آن مرد دلســوزی کردند و 
غذایش دادند. مرد دید که راســتگویی از الف و 

دروغ سودمندتر است.

 آهنگری با وجود رنج هــای متعدد و بیماری اش عمیقا به خدا عشــق 
می ورزید. روزی یکی از دوســتانش که اعتقادی به خدا نداشــت، از او 
پرسید:تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند، 

دوست داشته باشی؟
 آهنگر ســر به زیرآورد و گفت: وقتی که می خواهم وسیله آهنی بسازم،

یک تکه آهن را در کوره قرار می دهم. ســپس آن را روی ســندان می 
 گذارم و می کوبم تا به شکل دلخواه درآید. اگر به صورت دلخواهم درآمد،

می دانم که وسیله مفیدی خواهد بود، اگر نه آن را کنار می گذارم.
همین موضوع باعث شــده است که همیشــه به درگاه خدا دعا کنم که 

خدایا، مرا در کوره های رنج قرار ده، اما کنار نگذار.

 مهرداد دوم اشکانی با سپاهش از کنار باغ سبزی 
می گذشت ســایه درختان باغ مکان خوبی بود 
برای استراحت. فرمانروا دستور داد در کنار دیوار 
بزرگ باغ لشکریان کمی استراحت کنند. باغبان 
نزدیک پادشاه ایران زمین آمده و از او و سربازان 
 دعوت کرد که به باغ وارد شــوند. مهرداد گفت 
ما باید خیلی زود اینجا را تــرک کنیم و همین 
 جا مناســب اســت. باغبان گفت دیشب خواب 
می دیدم خورشید ایران در پشت دیوار باغم است 
و امروز پادشاه کشورم را اینجا می بینم. مهرداد 

گفت اشتباه نکن آن خورشــید من نیستم آن 
خورشید سربازان ایران هستند که در کنار دیوار 
باغت نشســته اند. از این همه فروتنی و بزرگی 
پادشاه ایران زمین اشک در چشمان باغبان گرد 
آمد. مهرداد دوم ) اشک نهم ( بسیار فروتن بود و 
همواره در کنار سربازان خویش و بدور از تجمالت 
بود. اندیشمند کشــورمان ارد بزرگ می گوید: 
فرمانروای شایسته ارزش سربازان را کمتر از خود 
نمی داند. اشــک نهم به ما آموخت ارتش ایران 

یگانه و یکتاست.

خورشید سربازان اشک نهم رنج یا موهبت 

در سمنان اگر کسي چیزي در دست داشته باشد و به علت غفلت و سهل انگاري 
 از دســتش بیفتد به او مي گویند: » مگه دســت هات حناســت؟« یعني مگر 

به دست هایت حنا بسته است؟
 شبي دزدي به خانه زن بیوه ثروتمندي مي رود. وقتي که دزد وارد خانه مي شود 
متوجه مي شود که زن هنوز بیدار است. خودش را به پشت پنجره اتاق مي رساند 
و مي بیند که زن مشغول خمیر کردن حنا است که دست هاي خود را حنا ببندد. 
در این موقع دزد وارد اتاق مي شود و با خنجري که در دست داشته زن را تهدید 

مي کند که اگر کوچک ترین صدایي بکند او را خواهد کشت.
 بیوه ثروتمند که از ماجرا باخبر مي شود به روي خود نمي آورد و لبخني مي زند 
و مي گوید چکار دارم که سر و صدا بکنم، من سال هاست که شوهرم را از دست 
داده ام و از آن به بعد تنها مانده ام. دنبال شخصي مثل تو جوان برازنده مي گشتم. 
ترا حتما خدا براي من فرستاده که با تو ازدواج بکنم. دزد کمي به خود مي آید 

مي بیند که این زن بیوه هم ثروتمند است و هم با جمال.
 کم کم با زن اخت مي شود و پیش زن مي نشیند و با او درباره ازدواج خودشان 
شروع به صحبت مي کند. زن به او پیشنهاد مي کند که همین امشب باید عروسي 
سر بگیرد. دزد مي گوید: » در این نصب شبي مال و آخوند از کجا پیدا کنیم که 
صیغه عقد را بخواند؟«  زن بیوه در جــواب دزد مي گوید: » اصل کارت رضایت 
 طرفین اســت وقتي هر دوي ما رضایت داشته باشــیم عقد بسته شده است، 
من راضي تو راضي گور باباي قاضي، بیا از حاال من و تو عروس و داماد بشویم« 
دزد قبول مي کنــد. زن مي گوید: » چه بهتر از اینکه حنا هم حاضر اســت بیا 
دست  ها و پاهایت را حنا ببندم چون باید داماد بشوي« دزد غافل قبول مي کند، 
موقعي که بیوه ثروتمند دست  ها و پاهاي دزد را کامال حنا مي بندد به پشت بام 
خانه مي رود و داد مي زند » آي دیــد آي دزد « مردم به خانه زن بیوه مي ریزند 
 و دنبال دزد مي کنند. دزد مي خواهــد فرار کند اما پاهــاي او لیز مي خورد و 
نقش زمین مي شــود. خالصه خود را به دیوار حیاط خانه مي رساند. به محض 
اینکه دیوار را مي چســبد که باال برود و خود را به کوچه برساند دست هایش از 
دیوار لیز مي خورد و دو مرتبه به حیاط مي افتد و نمي تواند فرار کند و مردم او را 
دستگیر مي کنند. حاکم از او سوال مي کند که چرا و چطوري دستگیر شدي دزد 

در جواب مي گوید: » دستام حنا بود.«

 روزی همسرم از من خواســت که با زن دیگری برای شام و سینما بیرون بروم. 
 او گفت که مرا دوســت دارد ولی مطمئن است که این زن هم مرا دوست دارد و 
از بیرون رفتن با من لذت خواهد برد. آن زن مادرم بود که چندین سال پیش از این 
بیوه شده بود ولی مشغله های زندگی و داشتن سه بچه باعث شده بود که من فقط 
در موارد اتفاقی و نامنظم به او سر بزنم. به او زنگ زدم تا برای سینما و شام بیرون 
برویم. مادرم با نگرانی پرسید که مگر چه شده؟ او از آن دسته افرادی بود که یک 
 تماس تلفنی شبانه و یا یک دعوت غیرمنتظره را نشانه یک خبر بد می دانست. 
به او گفتم: » به نظر می رسد بســیار دلپذیر خواهد بود که اگر ما امشب را با هم 
بیرون برویم.« او پس از کمی تامل گفت کــه او نیز از این ایده لذت خواهد برد. 
وقتی به خانه اش رسیدم دیدم کتش را پوشیده بود و جلوی درب ایستاده بود. 
موهایش را جمع کرده بود و لباسی را پوشیده بود که در آخرین جشن سالگرد 
ازدواجش پوشیده بود. با چهره ای روشــن همچون فرشتگان به من لبخند زد. 
وقتی سوار ماشین می شد گفت که به دوستانش گفته امشب با پسرم برای گردش 
 بیرون می رود و آنان خیلی تحت تاثیر قرار گرفته اند و نمی توانند برای شنیدن 

ماجرا واقعا  امشب منتظر بمانند!
ما به رستورانی رفتیم که هر چند لوکس نبود ولی بسیار راحت و دنج بود. دستم 
 را چنان گرفته بود که گویی همســر رییس جمهور بود. پس از اینکه نشستیم 
به خواندن منوی رستوران مشغول شدم. هنگام خواندن از باالی منو نگاهی به 
چهره مادرم انداختم و دیدم با لبخندی حاکی از یادآوری خاطرات گذشته به من 
می نگرد و به من گفت یادش می آید که وقتی من کوچک بودم و با هم به رستوران 
می رفتیم او بود که منوی رستوران را می خواند. من هم در پاسخ گفتم: » حاال 
وقتش رسیده که تو استراحت کنی و بگذاری که من این لطف را در حق تو بکنم.«

 هنگام صرف شام آن قدر با هم حرف زدیم که ســینما را از دست دادیم. وقتی 

او را به خانه رساندم گفت که باز هم با من بیرون خواهد رفت به شرط اینکه او مرا 
دعوت کند و من هم قبول کردم. وقتی به خانه برگشتم همسرم از من پرسید که 
آیا شام بیرون با مادرم خوش گذشت؟ من هم در جواب گفتم: » خیلی بیش تر از 

آنچه که می توانستم تصور کنم.«
چند روز بعد مادرم در اثر یک حمله قلبی شــدید در کمال ناباوری درگذشت. 
 چند روز بعدش پاکتی حاوی کپی رسیدی از رســتورانی که با مادرم آن شب 
 در آنجا غذا خوردیم به دستم رســید. یادداشتی هم بدین مضمون بدان الصاق 
شــده بود: » نمی دانم که آیا در آنجا خواهم بود یا نه ولی هزینه را برای دو نفر 
پرداخت کرده ام، یکی برای تو و یکی برای همسرت و تو هرگز نخواهی فهمید که 

آن شب برای من چه مفهومی داشته است، دوستت دارم پسرم.«
در آن هنگام بود که دریافتم چقدر اهمیت دارد که به موقع به عزیزان مان بگوییم 
که دوست شان داریم و زمانی که شایسته آنان است را به آنان اختصاص دهیم. 

هیچ چیز در زندگی مهم تر از خدا و خانواده نیست.

 آســان تریــن راه آشــنایي،  یــک ســالم اســت ولــي گــرم 
و صمیمي.

آســان ترین راه قدرداني، یک تشــکر ساده اســت ولي خالص و 
صمیمانه.

آسان ترین راه عذر خواهي عدم تکرار اشتباه قبلي است .
آسان ترین راه ابراز عشق، به زبان آوردن آن است.

آسان ترین راه رسیدن به هدف، خط مستقیم است.
آسان ترین راه پول در آوردن آن است که همواره در کارت رعایت 

انصاف را بکني.
 آســان ترین راه احترام، اجتنــاب از گزافه گویــي و گنده گویي

است.
آسان ترین راه جلب محبت آن است که تو نیز متقابال عشق بورزي 

و محبت کني.
آسان ترین راه مبارزه با مشکالت روبروشدن با آن هاست نه فرار.

آسان ترین راه رسیدن به آرامش آن است که سالم و بي غل و غش 
زندگي کني.

آسان ترین  دوستي همیشه بهترین دوستي نیست، این را به خاطر 
بسپار.

 آســان ترین  بحث، بحث درباره چیزهاي خــوب و امیدوار کننده 
است.

 آســان تریــن بــرد، آن اســت کــه خــود را از پیــش بازنــده
نداني.

ساده ترین راه خوب زیستن، ساده زیستن است.

 آســان ترین راه دوري از گناه آن است که همیشــه بداني چیزي 
به نام وجدان داري.

 ســاده ترین و در عین حال با ارزش ترین عشــق، بي ریاترین آن
است.

آسان ترین راه بودن، آن اســت که حس بودن همیشه در وجودت 
شعله ور باشد.

آسان ترین راه راحت بودن آن اســت که خودت را همان طور که 
هستي بپذیري و در همه حال خودت باشي.

و باالخره ساده ترین راه خوشبخت زیستن آن است که همان طور 
که براي خودت ارزش قائلي براي دیگران نیز ارزش قائل شوي بدون 

توجه به موقعیت طرف مقابل.
حاال کمي مکث کنید و ببینید به همین راحتي مي توانید آسان و 

ساده روزگار را به خوشي سپري کنید.

هر آنکس عاشق است از جان نترسد
یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بــود گرگ گرسنـه
که گرگ از هی هی چوپان نترسد

درخت غم به جانم کرده ریشه
به درگاه خدا نالم همـیـشــــه

رفیـــقان قدر یکدیــــگر بدانید
اجل سنگست و آدم مثل شیشه

دال غافل ز سبحانی چه حاصل
مطیع نفس و شیطانی چه حاصل

بود قدر تو افزون از مالئک
تو قدر خود نمی دانی چه حاصل

خوشا آندل که از خود بی خبر بــی
ندونه در سفر یا در حضر بی

به کوه و دشت و صحرا همچو مجنون
پی لیلی دوان با چشم تر بی

دال راهت پر از خار و خسک بی
گذرگاه تـو بر اوج فلک بــی
شب تار و بیابان دور منزل

خوشا آنکس که بارش کمترک بی

چهل اصل شادی بخش صرف شام با زنی دیگر

برخی آدم ها به یک دلیل از مسیر زندگی 
ما می گذرند تا به ما درس هایی بیاموزند که 

اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم. 
 اگر می خواهی دروغی نشنوی، اصراری 

برای شنیدن حقیقت مکن. 
 بعضی آدم ها مثــل عکس ها می مونند: 
زیاد بزرگشون کنی، کیفیتشون میاد پایین!

 کسانی که پشت سرتان حرف می زنند، 
دقیقا به همان جا تعلق دارند؛ پشت سرتان. 

چارلی چاپلین می گوید: 
پس از سال ها فقر به ثروت و شهرت رسیدم 
و در کهنسالی آموختم با پول می شود خانه 

خرید ولی آشیانه نه! 
رختخواب خرید ولی خواب نه! ساعت خرید 
ولی زمان نه! مقام خرید ولی احترام نه! کتاب 
خرید ولی دانش نه! آدم می شــه خرید ولی 

دل نه! اما افسوس دیر فهمیدم!!!
وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت 
 بدی؛ اهمیتتو تو زندگیش از دســت میدی 

به همین راحتی...
 تو رابطتون ســنگ بندازیــن تا متوجه 

عمقش بشین. 
به اندازه باورهای هر کســی؛ با او حرف 
بزن... بیشــتر که بگویی، تو را احمق فرض 

خواهد کرد...!!!
لطف بســیار بزرگی درحــق خودمان 
خواهیــم کرد، اگر کســی کــه روح مان را 

مسموم می کند، رها کنیم.
 گاهی باید ســکوت کرد، خدا پاسخ گو 

خواهد بود.
 همراهی خــدا با انســان مثــل نفس 

کشیدنه، آرام ...، بی صدا ...، همیشگی.

اته گــه داش قویدو » در دامن ســنگ گذاشــتن« 
برای انجام این بــازی باید بیش از پنــج نفر بازیکن 
حضور داشــته باشــند با توجه به اینکــه این بازی 
تحرک بدنــی نــدارد ولی باعــث تقویــت فکر می 
شــود بــرای شــروع بــازی، بازیکنــان کنــار هم 
به ردیف می نشــینند، یــک نفر به عنوان شــاگرد و 
 یک نفر دیگر از بازیکنــان به عنوان اوســتا انتخاب 
می شوند. اوستا با ســنگ کوچکی که در دست دارد 
 در برابر آنها می ایســتد و شــاگرد هم مقابل اوســتا 
می ایســتد، آن گاه بازیکنان نشســته بر روی زمین ، 
جایی دنــج را در میان دامن خود معیــن می کنند و 
 اوستا ناگهان بدون آنکه شاگرد متوجه شود، سنگ را 
در دامن یکــی از بازیکنان می گذارد و ســپس نوبت 
شاگرد می شــود تا حدس بزند ســنگ در دامن چه 

کسی است.
اگر حدس وی درست باشــد به جای اوستا 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 پیدا می کند. این بازی تحرک 
بدنی ندارد و مخصوص هوای برفــی و بارانی و داخل 

اتاق است و باعث تقویت فکر کودکان می شود .

خواندنی
آن وقتی احســاس رهایــی می کنی که عطــر  امید 
را جوانه هــای جانت، نفس می کشــند و با چشــمانی 
اشــکبار برمی خیزی، با دردهایت برمی خیزی، با تمام 
شکســت هایت برمی خیزی و زندگــی را از نو زندگی 
می کنی... تو راهــی غیر از این بــروی، مرگ تدریجی 
رویاهات را بازخوانی می کنی... به آتــش بکش آنان را 
که نمی خواهند تو و اقتدارت را بــاور کنند... زیرا اگر تو 
 برخیزی، آنان از کمر بر خاک راهت فرش خواهند شد 

در زیر گام های سلطنیت...
دوستت دارم مهربان مخلوق خدایی...

در بازی زندگی ...
یاد می گیری: اعتماد به حرف های قشنگ بدون پشتوانه،

مثل آویختن به طنابی پوسیدست...
یاد می گیری: نزدیک ترین ها به تو...
گاهی می توانند دورترین ها باشند...

یاد می گیری: آنقدر از خودت برای روز مبادا پس انداز 

داشته باشی؛
تا بتوانی یک روزی تمام خودت را بغل کنی و بروی...

و در جایی که شنیده و فهمیده نشوی نمانی...
یاد می گیری:

دیوار خوب است...
سایه درخت مطلوب است...

اما هیچ تکیه گاهی ابدی نیست...
 اگر کســی را دیدید که از کوچک تریــن چیزها لذت 

می برد، محو طبیعت می شود، کمتر سخت می گیرد،
می بخشد، می خندد،

می خنداند و با خودش در یک صلح درونی ست،
او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!

او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته و 
قدر آنچه امروز دارد را می داند.

او یاد گرفته اســت که لحظه لحظه زندگی را در آغوش 
بگیرد...

مرد الف زن
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مفاد آراء
10/554 آگه�ی مف�اد آراء)قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعیت ثبت�ی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رس�می(هیات حل اختالف مس�تقر در اداره ثبت 

اسناد وامالک جوشقان
آگه��ی مف��اد آراءقان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می که در اجرای م��اده یک قان��ون مذکور 
توس��ط هیئت حل اخت��اف مس��تقر در ثب��ت جوش��قان ص��ادر گردیده 
 ودر اج��رای ماده 3قان��ون مذک��ور در دو نوبت ب��ه فاصل��ه 15روز از طریق 
روزنامه های کثیر االنتش��ار و محلی آگهی میش��ود تا شخص یا اشخاصی 
که به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند 
واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت 
جوشقان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان 
مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد  .                                                                      
1- رای شماره 139460302119000328 مورخ  1394/10/13-  محمد علی صادقی 
فرزند  بشیر  به شماره ملی 1262597447 ششدانگ یکباب انباری پاک شماره 
2226 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوش��قان به مس��احت 21/50 

متر مربع. 
2- رای شماره139460302119000336 مورخ  1394/10/19- آقای اصغر شمسی 
فرزند نور اله  به ش��ماره ملی 1262563038 پانزده سهم مشاع از بیست و پنج 
سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پاک شماره 1129 فرعی  از یک  اصلی  

واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 968/69 متر مربع.   
3- رای شماره 139460302119000338 مورخ  1394/10/21- اقای حمیدعارضی  
فرزند حیدر به شماره ملی 1262662117  شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پاک شماره 1274 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 

1789/80 مت��ر مرب��ع.         
4- رای ش��ماره 139460302119000339 م��ورخ  1394/10/21- اقای محمدرضا 
توسلی فرزند خدابخش  به شماره ملی 1262649609سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه پاک شماره 3284 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان 

به مساحت 152/65 متر مربع.  
5-رای شماره 139460302119000341 مورخ 1394/10/28- خانم خدیجه چوپان 
فرزند بمانعلی به شماره ملی 1263531350 ششدانگ انباری و زمین محصور 
متصله پاک شماره 2334 فرعی از یک اصلی واقع در بخش ثبتی جوشقان به 

مساحت 199/42 متر مربع
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 1394/11/03

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1394/11/18
م الف:30172 زهره زرگری - کفیل ثبت اسناد واماک جوشقان       

ابالغ رای 
11/290 شماره پرونده:620/94 شماره دادنامه:882-94/11/3 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه نهم حقوقی ش��ورای حل اخت��اف لنج��ان خواهان: فری��دون یکتای 
فریمانی فرزند علی اصغر به نش��انی فوالدش��هر – ب4- هویزه – ک.وصال 
شمالی1-پ103 خوانده: شرکت کریم بنیان به نمایندگی آقای همت پور نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: شورا با بررسی جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و توجه به نظریه مش��ورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعام و 
به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای فریدون یکتای فریمانی فرزند علی اصغر به طرفیت ش��رکت کریم 
بنیان به نمایندگی آقای همت پور به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت اجرت کار با احتساب 
خسارت تاخیر تادیه و مطلق خس��ارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی 
خواهان شورا با توجه به دادخواس��ت خواهان و مستندات ابرازی وی از جمله 
قرارداد فیمابین به ش��ماره 2066 مورخ 94/3/12 و اینکه خوانده با وصف اباغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاع و ایرادی نسبت به دادخواست 
خواهان و مس��تندات ابرازی وی به عمل نیاورده نتیجتا شورا دعوی خواهان را 
ثابت تشخیص و مس��تندا به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ یکصد و پنجاه ه��زار ریال بابت هزینه دادرس��ی بانضمام 
خس��ارت تاخیر تادی��ه از تاری��خ 94/8/18 لغایت زمان اج��رای حکم در حق 
خواهان صادر و اع��ام مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا اس��ت و سپس ظرف مدت بیست روز 
 پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی لنجان است.م الف:1202 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختاف لنجان
ابالغ رای 

11/291 شماره دادنامه:9409973734100755 شماره پرونده:9409983734100387 
شماره بایگانی شعبه:940450 خواهان: آقای خسرو صفری نسرانی فرزند صفر 
به نش��انی نطنز – بلوار 45متری مصطفی خمینی – کوی س��رابان – سوپر 
گوش��ت امین – جنب اداره راه خواندگان: 1- آقای کریم س��لیمانی فرزند علی 
به نشانی روانسر – زمین شهری 2- آقای محمود شهریاری گشنگانی فرزند 
خدایار به نشانی فوالدشهر – محله ب1- بازار شهر و روستا – پ1، 3- آقای 
خدارحم کرمی به نشانی زرین ش��هر – ش��هر زاینده رود – ک.بهار3- پ41 
خواس��ته: مطالبه وجه چک گردش��کار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعام و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای خسرو صفری 
نسرانی فرزند صفر به طرفیت آقایان 1- کریم سلیمانی 2- محمود شهریاری 
3- خدارحم کرمی به خواسته مطالبه مبلغ س��یصد و چهل میلیون ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 395283 عهده حساب جاری بانک صادرات به انضمام 
مطالبه خس��ارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی 
به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از سوی خواندگان که برائت 
ذمه خویش را به اثبات برس��انند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود 
سند تجاری در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد بنابراین دعوی 
مطروحه را مقرون به صحت میداند به اس��تناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی خواندگان را به پرداخت 
مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 94/7/10 تا زمان اجرای حکم و پرداخت 10/200/000 ریال 
به عنوان خسارات دادرس��ی در حق خواهان به صورت تضامنی محکوم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:376 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
11/292 در خصوص پرونده کاس��ه 1048/94 خواهان فرش��ته آمو آقاجانی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به طرفیت زه��ره باقری تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/12/25 ساعت 4عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پاک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:31930 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/293 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 1036/94 خواه��ان مهرانگی��ز ایازی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محسن جعفری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 94/12/25 ساعت 16/15 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پاک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:31937 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/294 در خصوص پرونده کاس��ه 941453 خواهان حمی��د صدقی دهنوی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت هوشنگ سلیمانی فرزند علی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/12/25 ساعت 8 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:31943 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختاف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/295 شماره اباغیه:9410100352206001 شماره پرونده:9409980352201092 
شماره بایگانی ش��عبه:941214 خواهان جواد ش��جاعی ارانی دادخواستی به 
طرفیت خوانده غامرضا عدالتی اصفهانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و تامین خواس��ته تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
354 ارجاع و ب��ه کاس��ه 9409980352201092 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1395/01/14 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:32026 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/296 شماره اباغیه:9410100352205997 شماره پرونده:9409980352201011 
شماره بایگانی شعبه:941133 خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی علیرضا 
زمانی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان علی احمدی و خس��رو محس��نی 
اسکندری به خواس��ته تامین خواس��ته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 22 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع 
و به کاسه 9409980352201011 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/14 
و ساعت 09:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32023 شعبه 

22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
احضار متهم

11/297 شماره اباغیه:9410100353605051 شماره پرونده:9409980359500143 
شماره بایگانی شعبه:941162 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان 
در پرونده کاسه 9409980359500143 برای فریده داوودی و محمدرسول زارعی 
و زهرا س��یدجعفری به اتهام کاهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/01/15 ساعت 
10:00 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 
 عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:32003 

شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)110 جزایی سابق(
احضار متهم

11/298 شماره اباغیه:9410100353605257 شماره پرونده:9409980363200715 
شماره بایگانی شعبه:941165 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کاسه 9409980363200715 برای امید عباسی 
به اتهام تخریب تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/01/15 س��اعت 11:00 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:32005 شعبه 110 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )110 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

11/299 شماره اباغیه:9410100350210072 شماره پرونده:9409980350200754 
شماره بایگانی ش��عبه:940860 خواهان/ش��اکی بانک مهر اقتصاد )سهامی 
عام( به نمایندگی علیرضا زمانی دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان محمد 
مزرعه فراهانی و مریم رودبارانی به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت دادرس��ی تقدی��م دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به کاسه 
9409980350200754 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/01/15 و ساعت 
08:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقاب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32020 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/300 شماره اباغیه:9410100350711629 شماره پرونده:9409980350700560 
شماره بایگانی ش��عبه:940629 خواهان سعید دوس��تی نژاد دادخواستی به 
طرفیت خوانده مرتضی رنجکش به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک تقدی��م دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 311 ارجاع و به کاسه 
9409980350700560 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/01/16 و ساعت 
12:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:31996 شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/301 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 1182/94 خواه��ان س��عید خیرالهی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی ظاهری پسند تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/1/17 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پاک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:31949 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/302 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 1183/94 خواه��ان س��عید خیرالهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��میع عادل تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/1/17 ساعت 5عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پاک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:31948 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/303 در خصوص پرونده کاس��ه 941451 خواهان علی خدائی فر – فاطمه 
نائینی تهرانی دادخواستی مبنی بر مطالبه خس��ارت به طرفیت ایمان کیانی 
– سهراب سلجوقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
95/1/17 ساعت 8صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:31942 شعبه 9 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان 
احضار متهم

11/304 شماره اباغیه:9410100353605072 شماره پرونده:9409980365600841 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:941169 محاکم کیفری دو دادگس��تری شهرس��تان 
 اصفهان ب��ه موجب کیفرخواس��ت در پرون��ده کاس��ه 9409980365600841 
 برای غامرضا قاس��م پور اصطهباناتی ب��ه اتهام توهی��ن و تهدید تقاضای 
کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی 
برای مورخه 1395/01/18 س��اعت 11:00 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا عنایت به 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی 
 به عمل خواهد آمد. م الف:32004 ش��عبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

)110 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

11/305 شماره اباغیه:9410100352205945 شماره پرونده:9409980352201299 
شماره بایگانی ش��عبه:941424 خواهان فاطمه قربانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده زهرا محقق دولت آبادی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نم��وده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 22 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 354 ارجاع و به کاسه 
9409980352201299 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/01/24 و ساعت 
10:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32022 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/306 شماره اباغیه:9410100352205991 شماره پرونده:9409980352200923 
شماره بایگانی ش��عبه:941044 خواهان رس��ول فروغی ابری دادخواستی به 
طرفیت خوانده محمد لگا به خواسته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرس��ی و مطالبه وجه بابت... و تامین خواس��ته تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 22 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع 

و به کاسه 9409980352200923 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/24 و 
ساعت 12:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:32024 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

11/307 شماره اباغیه:9410100354805129 شماره پرونده:9309980358600398 
شماره بایگانی شعبه:930029 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کاس��ه 9309980358600398 برای منوچهر 
زهران اصفهانی به اتهام سرقت حسب شکایت محسن کیانی تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1395/01/25 ساعت 08:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن 
وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:32006 شعبه 122 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )122 جزایی سابق(
احضار متهم

11/308 شماره اباغیه:9410100354805131 شماره پرونده:9409980363200754 
شماره بایگانی شعبه:940871 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواس��ت در پرون��ده کاس��ه 9409980363200754 برای حمید 
باقرزاده به اتهام تخریب و توهین به اش��خاص عادی حس��ب شکایت مهدی 
نیک کار تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1395/01/25 س��اعت 09:30 تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 344 آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 
 عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:32007 

شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)122 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

11/309 شماره اباغیه:9410100350711731 شماره پرونده:9409980350701004 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:941128 خواهان غامحس��ن حمزوی دادخواس��تی 
به طرفی��ت خوانده داوود کریمی نیک به خواس��ته تامین خواس��ته و مطالبه 
خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
311 ارجاع و ب��ه کاس��ه 9409980350701004 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1395/01/30 و س��اعت 09:15 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:31994 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/310 شماره اباغیه:9410100352205917 شماره پرونده:9409980352201240 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:941365 خواهان میاد معظم جزی دادخواس��تی به 
طرفیت خوانده منصور رضاپور به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نم��وده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 22 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 354 ارجاع و به کاسه 
9409980352201240 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/02/12 و ساعت 
09:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:32028 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/311 شماره اباغیه:9410100352205992 شماره پرونده:9409980352201199 
شماره بایگانی ش��عبه:941322 خواهان مصطفی سرچشمه دادخواستی به 
طرفیت خوانده سعید قندهاری به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع 
مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نم��وده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 22 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 354 ارجاع و به کاسه 
9409980352201199 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/02/13 و ساعت 
09:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:32025 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/312 شماره اباغیه:9410100350711612 شماره پرونده:9409980350700622 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940703 خواهان/ش��اکی کیومرث خ��دری غریبوند 
دادخواستی به طرفیت خوانده مجید ویانی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کاس��ه 9409980350700622 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی آن 1395/02/19 و ساعت 10:30 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��اب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:31995 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
  بــا ديگر مردمــان به  انصــاف رفتــار كن و 

با مومنان به ايثار.
17

-4

11
-3

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1797 . February7 .2016
 16 Pages

صاحب امتیاز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مديرمسئول :

 بهمن زين الدين 
یکشنبه / 18 بهمن   1394 / 27 ربیع الثانی 1437

 شماره 1797 / 16صفحه | قیمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

 نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

افرادی که بیــش از یک قرن عمــر می کنند، خاطرات جالبــی از روزهای 
جنگ های جهانی و اتفاقات داخلی کشورها دارند، البته در دنیای امروز تعداد 

این افراد که رکورددار هم هستند، انگشت شمار است.
دو تن از پیرترین انســان های قرن اخیر در هفته های گذشــته طعم مرگ 
را چشــیدند؛ یکی از آنها پیرمرد هندی بود که بر اســاس شواهد و مدارک 
موجود، نزدیک به دو قرن زندگی کرد، موضوعی کــه بارها تایید و تکذیب 
 شــد و دیگری پیرمرد خراســانی که عمــرش حدود ۱۲۵ ســال تخمین 

زده شده است.
در این زمانه که به علت مشکالتی از جمله آلودگی هوا، استرس، مواد غذایی 
ناسالم، سوانح رانندگی و اتفاقات غیر منتظره، عمر افراد بسیار کاهش یافته 
و کمتر شــاهد آن هســتیم فردی بتواند بیش از یک قرن بــه زندگی ادامه 
 دهد؛ پس نگاه به زندگی افراد رکورددار در این زمینه جذابیت خاصی دارد.

 ) قسمت اول(
رکوردارانی که دیگر زنده نیستند

» لی چینگ یئون « چینی را پیرترین مرد قرن می دانند؛ مردی که سنش بین 
۱۹۷ تا ۲۵۹ سال تخمین زده شد و بعد از ۲۳ مرتبه ازدواج، در روز ۶ می سال 
۱۹۳۳ درگذشت. در تاریخ تولد او اختالف های زیادی مطرح است و عده ای 
سال ۱۶۷۷ و عده ای دیگر او را متولد سال ۱۷۳۶ در شهر سیشوان می دانند. 

نام اصلی اش » چو لیانگ « بود که اکثر عمرش را در کوهســتان ها به جمع 
آوری گیاهان دارویی پرداخت. جالب است بدانید او در سن ۱۰۰ سالگی از 
دولت وقت چین نشان ویژه حکومتی دریافت کرده و در۲۰۰ سالگی هم برای 

تدریس به مراکز علمی چین می رفت.
» مرگ مرا فراموش کرده است «؛ این جمله » ماهاشتا موراسی « یکی دیگر 
از پیرترین انسان ها در قرن ۲۱ بود که در سال ۲۰۱۴ این صحبت را مطرح 
کرد. مقامات هندی تاریخ تولد این مرد را ۶ ژانویه سال ۱۸۳۵ اعالم کردند، 
پینه دوزی که شاهد مرگ تمام فرزندان و نوه هایش بود. البته او در تاریخ۲۰ 
ژانویه سال جاری )۲۰۱۶( و در سن ۱۸۱ سالگی درگذشت. هرچند این مرد 
هندی، پیرترین فرد قرن فعلی محسوب شد اما همچنان شک و شبهه هایی 

در مورد زمان تولدش وجود داشته و دارد.
اما مسن ترین انسان کره زمین که نامش در کتاب رکوردهای جهانی گینس 
ثبت شد، » آنتیسا هویچاوا « بانوی گرجستانی است که متولد ۸ ژوئن سال 
۱۸۸۰ بود و در روز ۹ اکتبر ســال ۲۰۱۲ درگذشــت؛ آنهم درحالیکه ۱۳۲ 
سال و ۱۱۴ روز سن داشت. وی دو کودک خود از ازدواج اولش را در هنگام 
جنگ بزرگ در کشورش، از دســت داد. او در سن ۶۰ سالگی صاحب فرزند 
شد و پیش از مرگش، ۱۰ نوه، ۱۲ نتیجه و ۶ نبیره داشت. البته هنوز شک و 

شــبه هایی در مورد زمان دقیق تولدش وجود دارد اما با این وجود پیرترین 
زن دنیا لقب گرفت.

» جین لوئیس کالمنت « که متولد ۲۱ فوریه ۱۸۷۵ در شــهر آرلس فرانسه 

است، دیگر بانوی پیر رکورددار دنیاست زیرا در زمان مرگ ۱۲۲ سال و ۱۶۴ 
 روز سن داشــت. یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی این پیرزن فرانسوی که 
در روز ۴ آگوست سال ۱۹۹۷ از دنیا رفت، مالقات با » ونسان ونگوگ « نقاش 
مشهور دنیاست، اتفاقی که در سال ۱۸۸۸ رخ داد و جین این نقاش را فردی 

بسیار شلخته و نامرتب توصیف کرد.
» اونیک ســانبرون « پیرزن آمریکایی که متولد شــهر الکه چارز از ایالت 
لوئیزیانا است، در تاریخ ۲۰ جوالی ۱۸۹۶ به دنیا آمد و رکورددار گینس بود، 
در روز ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۱ و درحالی که ۱۱۴ سال و ۱۹۵ روز سن داشت، 
در تگزاس درگذشــت. البته خانواده اش معتقد بودند که اداره آمار کشــور 
آمریکا، شناسنامه او را یک سال بزرگتر اعالم کرده اما در هرصورت او پیرترین 
زن کشــورش لقب گرفت. ســانبرون ۳ بار ازدواج کرد اما تمام همسرانش، 

زودتر از او مردند.
البته پیش از خانم سانبرون، » سارا کنائوس « رکورددار پیرترین زن آمریکا 
بود زیرا در زمان مرگ ۱۱۹ سال و ۹۷ روز سن داشت. او در ۲۴ سپتامبر سال 

۱۸۸۰ در هالیوود به دنیا آمده بود و روز۳۰ دســامبر سال ۱۹۹۹ یعنی یک 
روز قبل از شروع قرن بیســت ویکم از دنیا رفت. برای سارا اصال مهم نبود که 

رسانه ها از او به عنوان یکی از پیر ترین افراد دنیا یاد می کردند.
» لی چینگ یئون « که پیرترین مرد قرون گذشته است

لقب پیرترین سیاه پوست دنیا هم به » لوسی هانا « تعلق گرفته است، او در ۱۶ 
جوالی سال ۱۸۷۵ در شهر آالباما به دنیا آمد و در زمان پخش اعالمیه مشهور 
آزادی لینکلن، ۱۲ سال سن داشت. لوسی که ملیتی آفریقایی – آمریکایی 
داشت، در روز در۲۱ مارس ۱۹۹۳ درگذشت؛ آن هم درحالی که ۱۱۷ سال 
و ۲۲۴ روز سن داشت. البته او پیش از مرگ، شاهد مردن ۶  فرزند از ۸ فرزند 

خود بود.
 دیگر پیرزن مســن دنیا » ماری لوئیز میلر « بود که در ۲۹ آگوست ۱۸۸۰ 
در دهکده ای در کبک به دنیا آمد و درحالی که ۱۱۷ ســال و۲۳۰ روز سن 
داشت، در ۱۶ آوریل ۱۹۹۸ از دنیا رفت. این زن فرانسوی - کانادایی که ۱۰ 
فرزند داشت، در۳۰ سالگی همسر اولش را به دلیل ذات الریه از دست داد. او 
که عادت عجیبی به سیگار کشیدن داشت، در ۹۰ سالگی و به خاطر خطر ابتال 

به بیماری  قلبی، آن را ترک کرد تا ۲۷ سال بعد از آن به زندگی ادامه دهد.
پیرترین سرخپوست دنیا هم اهل کشور بولیوی بود که در زمان مرگ ۱۲۴ 
 سال سن داشــت. » کارملو فلورس « متولد ۱۶ جوالی ســال۱۸۹۰ بود و 
 در تاریخ نهم جوالی ســال ۲۰۱۴ درگذشــت. البته خیلی ها معتقد بودند 

او متولد ۱۹۰۶ بوده که در این صورت ۱۰۸ سال عمر کرده است.
لقب پیرترین معلم دنیا هم به » شیگشیو ایزومی « تعلق گرفته است. او که 
در ۲۹ ژوئن ســال ۱۸۶۵ به دنیا آمد، در روز ۲۱ فوریه سال ۱۹۸۶ درحالی 
 به دلیل بیماری ذات الریه درگذشــت که به مدت ۹۸ سال به صورت مداوم 
به عنوان معلم مشغول به کار بود. او تا ۷۰ سالگی سیگار می کشید و همسرش 

هم ۹۰ سال عمر کرد.

گزارشی متفاوت از پیرترین آدم ها؛

اعضـای » باشگاه صـد ساله های جهـان « را بشناسید)1(
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