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بیانات مهم رهبر انقالب اسالمی در دیدار با مردم نجف آباد:

ملت با انتخابات در برابر 
دشمن سینه سپر می کنند
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عبور تراکتور از روی 
الجزیره با چهارچرخ

مردم  برای نوسازی و ساختن 
ایران مقتدر، عزم راسخ دارند

 کمیته پایش پل های تاریخی
 استان اصفهان تشکیل شد
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رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه 
مردم نباید هیچ نگرانی نسبت به افزایش نرخ جرایم 

راهنمایی و رانندگی داشته باشند گفت...

» اسکندر مقدونی« کس��ی بود که بنا به نوشته های 
مورخانی چون »هرودوت « و » پلوتارک «، از هنگام 

ورود به ایران تا هنگام مرگش، لباس های...

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها مجاز هستند 
تا 40 درصد از منابع خود را در غیر از امور واسطه گری 

وجوه، به کار گیرند، اما برخی بانک ها...

مدیر کل دفتر م��وزه تاریخ طبیعی و تنوع زیس��تی 
سازمان حفاظت محیط زیست، از شهروندان خواست 

تا از رها کردن ماهی قرمز در زیستگاه های...

مردم نگران افزایش نرخ 
جرائم نباشند

زری بافی؛ یک صنعت کهن 
ملی رو به زوال

بانک ها مشغول واسطه گری 
شده اند

خطرات مهمانان نوروزی 
طبیعت ایران
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فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفه��ان گفت: برای 
برقراری نظ��م و امنیت در انتخاب��ات 11 هزار نیرو در 
نظر گرفته ش��ده ک��ه در کنار بحث امنی��ت انتخابات 
دیگر برنامه ه��ای جاری نیروی انتظام��ی نیز با کاری 
مضاع��ف ادام��ه دارد. س��ردار عبدالرض��ا آقاخان��ی 
در نشس��ت خبری نی��روی انتظامی اس��تان اصفهان 
درباره اقدامات انجام شده توس��ط نیروی انتظامی در 
راس��تای برگزاری امنیت در فض��ای انتخابات اظهار 
داش��ت: در زمینه انتخابات کاره��ا در زمینه اجرایی 
به صورت دقی��ق با ظرافت خ��اص و با نش��اط دنبال 
ش��ده و تاکنون کوچک تری��ن مس��ئله امنیتی پیش 
نیامده و هیچ گزارش��ی در امنیتی در سطح استان به 
دست ما نرسیده است که این نش��ان دهنده همدلی و 
هم زبانی و روحیه وحدت در میان مردم و مس��ئوالن 
 اس��ت تا چند س��اعت باقی مانده را با نش��اط س��پری 
کنیم. وی با بیان اینکه براساس قوانین تاکنون فضای 
انتخابات روند خوبی را س��پری کرده، اف��زود: نامزدها 

رعایت کلیه اصول مندرجه...

در حال��ی که بازنشس��تگان ذوب آه��ن اصفهان هنوز 
حق��وق دو م��اه پی��ش خ��ود را دریاف��ت نکرده اند، 
ارایه هرگون��ه خدمات  صن��دوق بازنشس��تگی فوالد 
 ب��ه بازنشس��تگان ذوب آه��ن در ش��هر ته��ران قطع 
 شد. بازنشستگان شرکت س��هامی ذوب آهن اصفهان 
که از میانه سال 90 با تأخیرهای یک تا سه ماهه حقوق 
خود را دریافت می کنند، از اردیبهشت ماه سال 93 در 
دریافت خدمات درمانی نیز با اختالل مواجه شده اند. 

در مدت دو سال گذشته بارها در ارایه خدمات درمانی 
به بازنشس��تگان ذوب آه��ن اصفهان به ویژه در ش��هر 
تهران اختالل ایجاد ش��د و در طول س��ال جاری نیز 
در چند نوبت ارایه خدمات درمانی با پوش��ش بیمه ای 
ب��رای بازنشس��تگان ذوب آهن اصفهان متوقف ش��د. 
اکنون نیز در حالی که هر گون��ه ارایه خدمات درمانی 
به بازنشستگان شرکت س��هامی ذوب آهن اصفهان در 
تهران متوقف است، حقوق دی ماه و بهمن ماه آنها نیز 
پرداخت نشده اس��ت. گزارش های مردمی از مراجعه 

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان...

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان : 
آماده باش ۱۱ هزار نیرو برای 

تأمین برگزاری انتخابات

قطع خدمات   صندوق 
بازنشستگی فوالد به 

بازنشستگان ذوب آهن

من رأی
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ــر از مردم  ــور هزاران نف ــالمى در ديدار پرش رهبر انقالب اس
ــق دو واژه  ــى، ضمن تبيين دقي ــخنان مهم نجف آباد، در س
ــئوالن و  ــدور» و دعوت همه مردم به ويژه مس «ميانه رو و تن
سياسيون به هوشيارى در قبال ترفند دشمن براى ايجاد دو 
قطبى هاى دروغين و القايى در فضاى انتخاباتى، انتخابات را 
«عرصه قد برافراشتن ملى» و تجلى وفادارى، ايستادگى ملى 

و حمايت از عزت و استقالل كشور دانستند.
ــد كردند:  ــن ديدار تأكي ــه اى در اي ــت اهللا خامن  حضرت آي
ــه مندند بايد  ــالمى عالق ــانى كه به عزت ايران اس همه كس
ــا در روز هفتم  ــركت كنند و دني ــات روز جمعه ش در انتخاب
ــفند خواهد ديد كه مردم ايران، چگونه مشتاقانه در پاى  اس

صندوق هاى رأى حاضر خواهند شد.
ــرت فاطمه  ــهادت حض ــت ايام ش ــان ضمن گراميداش ايش
زهرا(س)، به دو انتخابات بسيار مهم مجلس شوراى اسالمى و 
مجلس خبرگان در روز جمعه، اشاره كردند و گفتند: اهميت 
اصل انتخابات در كشور، فقط به واسطه رأى دادن نيست؛ بلكه 
انتخابات به معناى سينه سپر كردن و عرض اندام ملت ايران 
در مقابل دشمن، بعد از انواع فشارها و تحريم هاى ظالمانه و 

تبليغات خباثت آميز است.
رهبر معظم انقالب اسالمى، حضور گسترده مردم در انتخابات 
ــالمى در جهان  ــت و عظمت مجدد انقالب اس را موجب هيب
خواندند و افزودند: انتخابات عالوه بر نشان دادن «قدرت و عزم 
و ايستادگى ملى»، وفادارى، شجاعت و دليرى يك ملت بزرگ 

را در كارزار مقابله با اهداف غرض آلود، نشان خواهد داد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى بعد از تبيين اهميت حضور آحاد 
واجدان شرايط رأى دادن در انتخابات، به ترفندهاى دشمن 
در 37 سال گذشته، در مقاطع مختلف انتخاباتى اشاره كردند 
ــدن انتخابات در ايران»، «تالش  و گفتند: «انكار و دروغ خوان
براى حضور كم رنگ و كم تعداد مردم در انتخابات»، و «القاى 
ــخص بودن  ــور در انتخابات به دليل مش بى فايده بودن حض
ــت  نتيجه آن از قبل»، از جمله تبليغات بدخواهان براى سس
كردن حضور مردم در انتخابات، در طول سال هاى گذشته بود 
و حتى در برخى دوران ها، مقامات آمريكايى صراحتا موضع 

گيرى كردند.
ــان با تأكيد بر اينكه آمريكايى ها اكنون بر اساس تجربه،  ايش
ــه عكس خواهد  ــرى صريح، نتيج دريافته اند كه موضع گي
داشت، افزودند: بر همين اساس آمريكايى ها در اين انتخابات 
ــكوت كرده اند، اما عوامل و ريزه خواران آنها به روش هاى  س

مختلف مشغول اجراى ترفندى جديد هستند.
ــد جديد گفتند:  ــريح اين ترفن ــالمى در تش رهبر انقالب اس
ــه ايجاد  ــات، ب ــن انتخاب ــراى اي ــران ب ــان ملت اي بدخواه
ــا القاى وجود دو  «دو قطبى هاى دروغين» روى آورده اند ت

دستگى در مردم، بكنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به اينكه طبيعت انتخابات، 
ــاط و برترى و عدم برترى  همچون هر مسابقه اى، شور و نش
است، خاطرنشان كردند: اين برترى يا عدم برترى در انتخابات 
ــدن ملت و ايجاد دو دستگى در جامعه  به معناى دو قطبى ش
و دشمنى و عناد مردم با يكديگر نيست و القاى وجود اين دو 

قطبى در ايران، دروغ است.
ــت اهللا خامنه اى،  حضرت آي
ــى در ايران را  دو قطبى واقع
ــاداران  ــى ميان «وف دو قطب
ــالمى و اصول به انقالب اس
 امام (ره)»، و «جبهه استكبار 
ــران آن» خواندند و  و همفك
ــن دو  ــه در اي ــد: البت افزودن
ــت ايران،  ــى، قاطبه مل قطب
ــد به  ــه من ــى و عالق «انقالب
ــه امام(ره)  انقالب و وفادار ب
ــان»  ــول ايش ــر و اص و تفك

هستند.
ايشان گفتند: منشأ اصلى دو 
قطبى سازى هاى دروغين، 
ــور است، اما  در خارج از كش
ــى اوقات در  ــفانه برخ متأس

داخل نيز تكرار مى شود.
ــالمى، دو  ــالب اس رهبر انق

قطبى «مجلس دولتى» و «مجلس ضد دولتى» را يكى از دو 
قطبى هاى دروغين در فضاى انتخاباتى برشمردند و افزودند: 
ــه القا كنند كه  ــى تالش دارند تا اينگون طراحان اين دو قطب
ــى از مردم ايران طرفدار مجلس دولتى هستند و بخش  بخش
ديگر، مخالف مجلس دولتى، در حالى كه ملت ايران نه مجلس 

دولتى مى خواهد و نه مجلس ضد دولتى.
حضرت آيت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: ملت ايران مجلسى 
مى خواهد كه «متدين»، «متعهد»، «شجاع»، «فريب نخور»، 
«مقاوم در مقابل زياده خواهى ها و طمع ورزى هاى استكبار»، 
«مدافع عزت و استقالل ملى»، «عالقه مند واقعى به پيشرفت 
ــتعدادهاى جوان»،  ــت علمى اس ــور»، «معتقد به حرك كش
«معتقد به اقتصاد درونزا»، «آشنا با درد مردم» و «مصمم به 
حل مشكالت مردم» باشد و مرعوب آمريكا نشود و به وظايف 

قانونى خود عمل كند.
ــى  ــت ايران به دنبال چنين مجلس ــان افزودند: آحاد مل ايش
هستند و نه مجلس طرفدار فالن شخص يا فالن شخص ديگر.
ــاى آمريكا براى  ــپس به طراحى ه ــالمى س رهبر انقالب اس
ــان كردند: آمريكايى ها بعد از  بعد از برجام اشاره و خاطرنش
ــتند  برجام، طرحى براى ايران و طرحى هم براى منطقه داش
ــتند؛ زيرا به خوبى مى دانند كه  كه همچنان پيگير آنها هس
ــا در منطقه، محكم  ــداف پليد آنه ــور در مقابل اه كدام كش

ايستاده است.
ــوذى ها را راهكار  ــتفاده از نف حضرت آيت اهللا خامنه اى، اس
ــتند و گفتند:  آمريكايى ها براى طراحى خود در ايران دانس
ــيارى در قبال  ــزوم هوش ــوذ و ل ــه موضوع نف ــى ك از هنگام

نفوذى ها مطرح شد، عده اى در داخل بر آشفته شده اند كه 
ــود، اما اين برآشفتگى بيجا  چرا دائما حرف از نفوذ زده مى ش

و بى مورد است.
ــت، اما  ــان تأكيد كردند: موضوع نفوذ، نفوذى واقعى اس ايش
گاهى اوقات فرد نفوذى خودش هم متوجه نيست كه در چه 

مسيرى قرار گرفته است.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به سخنان امام هوشيار و مجرب 
ــمن با چند واسطه از  ــخن دش مبنى بر اينكه گاهى اوقات س
ــود، افزودند: اين فرد موجه،  ــنيده مى ش زبان افراد موجه ش
ــدون آنكه بداند،  ــت اما ب نه پولى گرفته و نه تعهدى داده اس
ــمن را تكرار مى كند و در واقع به نوعى زمينه ساز  سخن دش

نفوذ شده است.
ــه نمونه هايى از نفوذى هايى كه  حضرت آيت اهللا خامنه اى ب
احيانا خودشان هم متوجه نبوده اند، اشاره كردند و گفتند: در 
سال هاى گذشته در صحن علنى مجلس، يكى از نمايندگان، 
با تكرار حرف دشمن، نظام اسالمى را متهم به دروغگويى كرد.

ــاره به نمونه اى ديگر افزودند: در دورانى  رهبر انقالب در اش
كه هيئت مذاكره كننده هسته اى كشورمان، مشغول مذاكره 
ــود و رييس جمهور  ــخت و در واقع مبارزه با طرف مقابل ب س
ــده بود، عده اى  محترم فعلى نيز، رييس هيئت مذاكره كنن
طرحى سه فوريتى را به مجلس آوردند كه تأييد حرف طرف 
مقابل ما در مذاكرات بود و رييس جمهور محترم فعلى در آن 
ــمن  زمان از اين طرح گاليه كرد و گفت اين طرح به نفع دش

است.
ــئوالن و  ــه ويژه مس ــردم ب ــالمى، همه م ــالب اس رهبر انق

ــيارى  ــه هوش ــيون را ب سياس
آگاهانه در مقابل نفوذ دشمن 
ــان  ــد و خاطرنش فراخواندن
كردند: الزمه مراقبت اين است 
ــمن با هدف ايجاد  كه اگر دش
ــتگى در مردم، از فالن  دودس
گروه يا فرد تعريف مى كند، بى 
درنگ ابراز بيزارى و در مقابل 

او موضع گيرى شود.
ــت اهللا خامنه اى  ــرت آي حض
ــخنان امام(ره)  با يادآورى س
ــمن  ــر اينكه «اگر دش مبنى ب
ــرد، در  ــف ك ــما تعري از ش
ــود ترديد  ــار و كارهاى خ رفت
ــخن،  كنيد»، افزودند: اين س
«دستورالعمل انقالب» است، 
بنابراين بايد در مقابل تعريف 
ــع گيرى  ــريع موض بيگانه، س

كرد و دچار غفلت نشد.
ايشان تأكيد كردند: الزمه اداره كشورى با اين وسعت و پيش 
بردن امور مردمى به اين بزرگى و رشادت، «هوشيارى، چشم 

باز و عزم راسخ» در مقابل دشمن است.
ــيون را همچنين به پرهيز  ــئوالن و سياس رهبر انقالب، مس
ــتفاده از تعبير  ــمن، به ويژه اس ــى دش از تكرار ادبيات سياس
ــد: از ابتداى  ــه كردند و افزودن ــدرو» و «ميانه رو» توصي «تن
پيروزى انقالب اسالمى، بدخواهان اين تعبير را به كار بردند و 
منظور آنها از تندرو كسانى است كه نسبت به انقالب اسالمى 
و تفكر و اصول امام پايبندتر و مصمم تر هستند و مقصود آنها 
ــتند كه در مقابل بيگانگان، تسليم و  ــانى هس از ميانه رو كس

سازش پذيرتر هستند.
ــانى كه در داخل اين  حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتند: كس
تعابير را به كار مى برند بايد معارف اسالمى را به دقت مطالعه 
ــيم بندى وجود ندارد و ميانه  كنند زيرا در اسالم، چنين تقس
و وسط، به معناى «راه مستقيم» است، بنابراين در مقابل راه 
ــتقيم  ميانه، تندروى قرار ندارد بلكه منحرفين از صراط مس

قرار دارند.
ايشان افزودند: در مسير مستقيم ممكن است عده اى تندتر 

بروند و عده اى هم كندتر، كه اين اشكالى ندارد.
ــان كردند: در ادبيات سياسى  رهبر انقالب اسالمى خاطرنش
ــد در حالى كه داعش  ــدرو مى گوين بيگانه، به داعش نيز تن

منحرف از اسالم، قرآن و صراط مستقيم است.
ــن بخش از  ــع بندى اي ــه اى در جم ــرت آيت اهللا خامن حض
سخنان خود گفتند: كسانى كه در بيرون مرزها تعبير تندرو 
ــه انقالب و ــان جريان وفادار ب ــى برند، مقصودش را به كار م

 حزب اللهى هاست. بنابراين در داخل بايد مراقبت شود كه با 
تكرار اين تعابير، هدف دشمن تأمين نشود.

ايشان با اشاره به اعتراف آمريكايى ها مبنى بر اينكه در ايران 
ــدارد تأكيد كردند: قاطبه ملت ايران  هيچ ميانه رويى وجود ن
ــتند و بر انقالب پافشارى مى كنند، البته  طرفدار انقالب هس
ممكن است برخى اوقات اشتباه و لغزش هم باشد، اما هيچ يك 

از ملت ايران طرفدار وابستگى به آنها نيست.
رهبر انقالب اسالمى به اهميت چگونگى «انتخاب» نيز اشاره 
كردند و خطاب به مردم گفتند: نتيجه هرگونه انتخاب شما در 
اين انتخابات اعم از انتخاب خوب و يا بد به خود شما باز خواهد 

گشت، بنابراين سعى شود كه انتخاب درستى انجام گيرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، رضايت يا نارضايتى خداوند متعال 
ــمردند و افزودند:  را يكى ديگر از نتايج چگونگى انتخاب برش
ــود تا انتخاب با دقت و بصيرت و با شناخت درست،  تالش ش

انجام شود.
ايشان تأكيد كردند: براى انتخاب نمايندگان مجلس شوراى 
ــالمى و خبرگان حتما از تدين، تعهد، وفادارى به انقالب،  اس
ــدن در مقابل دشمن و  ايستادگى در راه انقالب، مرعوب نش

عزم و شجاعت داوطلبان مطمئن شويد و سپس رأى دهيد.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: اگر برخى افراد را هم 
نمى شناسيد نگوييد كه رأى نمى دهم بلكه بايد با افرادى كه 
ــبت به دين، تعهد و بصيرت آنها اطمينان داريد، مشورت  نس

كنيد.
ــير،  ــه اى با تأكيد بر اينكه در اين مس حضرت آيت اهللا خامن
راه، هدف و وظيفه و تكليف روشن است، افزودند: اگر اين كار 
ــود، قطعا در آن صورت، خداوند يارى  بزرگ درست انجام ش
ــد، به نفع كشور  خواهد كرد و نتيجه انتخابات هرچه كه باش

خواهد بود.
ــخ دارم كه با وجود همه تالش هاى  ايشان گفتند: اعتقاد راس
ــراى ملت ايران مقدر  ــان، خداوند پيروزى نهايى را ب بدخواه
ــمن نخواهد توانست به اين  فرموده است و به فضل الهى دش

انقالب و نظام اسالمى ضربه اى وارد كند.
ــخنان خود  ــرى از س ــالمى در بخش ديگ ــالب اس رهبر انق
ــتادگى مردم  ــت و وفادارى و ايس ــان، صداق با تجليل از ايم
ــالمى گفتند: مردم نجف آباد،  نجف آباد در مسير انقالب اس
در دوران نهضت اسالمى شور و شعور و فهم باالى خود را در 
حمايت از مبارزه نشان دادند و بعد از پيروزى انقالب اسالمى 
ــاع مقدس بار ديگر  ــف به ويژه دوران دف نيز در مقاطع مختل
ــتادگى و كارآمدى خود را به نمايش  ــادت، غيورى، ايس رش

گذاشتند.
ــالم و  ــالمى،حجت االس ــر انقالب اس ــات رهب پيش از بيان
ــاره به ــاد با اش ــه نجف آب ــناتى امام جمع ــلمين حس المس
 رشادت ها و حماسه هاى مردم شهيدپرور اين شهر در دوران 
پيروزى انقالب اسالمى و دفاع مقدس و تقديم بيش از 2500 
ــد و پيمانى كه  ــف آباد بر عه ــهيد، گفت: مردم باوفاى نج ش
ــه انقالب ــر فرزان ــام(ره) و رهب ــا ام ــرآن و ب ــالم و ق ــا اس ب
ــون بر اين عهد  ــا آخرين قطره خ ــته اند، تأكيد دارند و ت  بس

خواهند ماند.

بيانات مهم رهبر انقالب اسالمى در ديدار با مردم نجف آباد:

ملت با انتخابات در برابر دشمن سينه سپر مى كنند

مشاور رييس مجلس شوراى اسالمى: 

مردم از تندروى ها خسته شده اند
انديشكده آمريكايى «امنيت آمريكاى نوين»؛

هشدار عليه ناوهاى هواپيما بر آمريكا

رييس  جمهورى با تأكيد بر اينكه قدرت ايران، تنها به منابع 
نفتى و فيزيكى نيست، بلكه در همت، علم، دانش ونيروهاى 
ــت:همه ايرانيان براى ساختن  ــت، اظهار داش توانمند آن اس

ايرانى مقتدر،عزمى راسخ دارند.
حجت االسالم حسن روحانى در مراسم آغاز پنجاه و پنجمين 
ــركت هواپيمايى هما، با تأكيد بر اينكه  ــيس ش سالروز تأس
ــت، به  ــور اس ــازى ناوگان هوايى كش دولت مصمم به بازس
ــازى  ــدان خريد هواپيماهاى نو و نوس اظهارات برخى منتق
ناوگان هوايى كشور اشاره كرد و گفت: توجه دولت يازدهم به 
ــت و ناوگان هوايى ايران بايد  جان، آبرو و اميد ملت ايران اس
ــافر و بار  به يك قدرت بزرگ هوايى در حوزه حمل و نقل مس

تبديل شود.
ــى ادعاها در خصوص  رييس جمهور همچنين به طرح برخ
ــران به عنوان  ــان اينكه ملت اي ــاره كرد و با بي انتخابات اش
ــالم مى بالد و به  ملتى آگاه ، بزرگ ، با فرهنگ و تمدن، به اس
ــران به خوبى كانديداها را  ايران خود مى نازد، گفت: مردم اي
مى شناسند و با درك و فهمشان بهترين ها را برمى گزينند . 
پس عده اى نبايد به گونه اى با مردم سخن بگويند كه به فهم، 

عظمت و درك اين مردم توهين شود.
روحانى اظهارداشت: مردم ايران در خرداد 92 اميد آفريدند 

همان طور كه روز جمعه نيز اميد خواهند آفريد. 

اين ملت، آگاه و بزرگ است و نبايد برخى ها به گونه اى با اين 
ــخن بگويند كه به فهم، عظمت و درك آنان توهين  مردم س

شود.
ــتعمار  ــت اس روحانى تاكيد كرد:  ملتى كه در 22 بهمن دس
را قطع كردند، به خوبى كانديداها را مى شناسند و با درك و 
فهمشان بهترين ها را برمى گزينند و شما با جمالت خود تنها 
استعمارگران پير قديمى از كار افتاده را بزرگ و ملت ايران را 

كوچك مى كنيد، «شما در اشتباهيد».
رييس جمهور بازسازى ناوگان هوايى كشور را در سايه تحقق 
ــت:برجام نيز با حماسه حضور ملت  برجام خواند و اظهارداش
در انتخابات خرداد 92 محقق شد و اكنون زمان آن فرا رسيده 
ــالمى، روز  ــه توصيه رهبر معظم انقالب اس تا مردم با عمل ب
جمعه در پاى صندوق هاى راى، حماسه اى ديگر خلق كنند 
ــردم ، قدم هاى جديدى براى  تا به اين ترتيب و با گام دوم م

سربلندى و سرافرازى ايران عزيز برداشته شود.
روحانى با تقدير از مذاكره كنندگان هسته اى، تصريح كرد: 
ــى نبايد اين  ــى ايران است و كس برجام افتخار تاريخ سياس

ــود برجام انجام شد تا  افتخار را ناديده بگيرد. اينكه گفته ش
هواپيما بخرند و به اروپا بروند سخنى غيرمنصفانه است.ما به 
ــور و  به ملت بزرگ ايران خدمت همه كسانى كه در اين كش

 مى كنند،  افتخار مى كنيم.
ــريح  ــپس به تش ــى س ــت مل ــى امني ــوراى عال ــس ش ريي
ــده  ــد دهن ــوان پيون ــه عن ــران ب ــك اي ــت ژئوپلتي موقعي
ــالم  ــت: هر جا اس ــار داش ــت و اظه ــرب پرداخ ــرق و غ ش

از طريق ايران انتقال يافت ، آن اسالم واقعى و معتدل بود. 
ــعدى و  ــعار موالنا، حافظ ، س ــالمى را كه از البه الى اش اس
ــد را با آن اسالمى مقايسه كنيد  فردوسى به جهان منتقل ش
كه امروز عده اى آدم كش و افراطى مى خواهند به جهانيان 

معرفى كنند.
رييس جمهور افزود: ايران نه تنها نزديك ترين راه براى پيوند 
ــت و مى تواند بهترين هاب هوايى براى سفر  غرب و شرق اس
ــال فرهنگ و  ــيله انتق ــد،  بلكه بهترين وس ميان اين دو باش

سياست است.
ــود را در اتصال  ــر اينكه ايران بايد نقش خ روحانى با تاكيد ب

ــى و زمينى باز يابد،  جهانى در بخش راه هاى هوايى ، درياي
ــدرت بزرگ هوايى  ــاوگان هوايى بايد به يك ق افزود: هما و ن
در حوزه حمل و نقل مسافر و بار تبديل شود و تحقق اين امر 

نزديك است.
رييس جمهور با اشاره به اينكه سالمت و اخالق به عنوان دو 
ويژگى مهم شركت هاى هواپيمايى ايران بوده و اين روند بايد 
تقويت شود، تاكيد كرد: تقويت صنعت هوايى باعث اقتدار و 
افتخار كشور خواهد شد. تا چه زمانى بايد مردم ايران توسط 
خطوط هوايى كه در يكى دو دهه اخير ظهور كرده اند ، تحقير 

مى شدند.
ــور به يك  ــعه كش ــور تصريح كرد: ما براى توس رييس جمه
ناوگان هوايى تازه نفس نياز داريم و در همين راستا،  افزايش
ــتور كار   يك و نيم برابرى صندلى هاى موجود هوايى در دس
است.روحانى، رونق اقتصادى، علمى و دانشگاهى را در سايه 
ــرق امروز به اقتصاد  تقويت ناوگان هوايى دانست و گفت: ش
نوظهور تبديل شده و غرب نيز اقتصاد ديروز بود و اكنون اين 
ايران است كه با صنعت هوايى و فضاى امنى كه ايجاد كرده ، 

اقتصاد امروز و ديروز جهان را به هم پيوند مى دهد.
ــازى نيز  ــخنان رييس جمهور ، وزير راه و شهرس پيش از س
گزارشى از وضعيت صنعت هوانوردى كشور و برنامه هاى آتى 

در اين حوزه را ارايه كرد.

روحانى در مراسم پنجاه  و پنجمين سالروز تأسيس هما؛

مردم  براى نوسازى و ساختن ايران مقتدر، عزم راسخ دارند

ــالمى با بيان  ــاور رييس مجلس شوراى اس مش
ــته شده اند، گفت  اينكه مردم از تندروى ها خس
ــتند كه نمايندگانى  كه مردم به دنبال اين هس

معتدل را به مجلس آينده بفرستند.
ــال  ــرد: در طول 37 س ــن زمانى اظهار ك حس
گذشته و با توجه به سپرى شدن 9 دوره مجلس 
ــان را  مردم معيار و مدرك انتخاب نمايندگانش
ــال نمايندگانى  ــار دارند و به دنب كامال در اختي

هستند كه مقتدر، نترس و همراه مردم، رهبرى 
ــانى را انتخاب خواهند كرد  و دولت باشند و كس
ــان اعتدال حرف اول را  كه در رفتار و برخوردش

مى زند.
وى افزود: من فكر مى كنم مردم براى پيدا كردن 
اين افراد اول به ليست ها رجوع مى كنند و بعد از 
ليست هاى مختلف افرادى كه اين شاخصه ها را 

دارند انتخاب مى كنند.

ــاور رييس مجلس ادامه داد: وضعيت كشور  مش
ــاى كار در  ــه زمينه ه ــى رود ك ــمتى م ــه س ب
ــده، تحريم ها  ــم ش ــف فراه ــاى مختل بخش ه
ــده و ارتباط ما با دنيا در زمينه هاى  برداشته ش

مختلف برقرار شده است.
بنابراين نياز به كار و تالش است و اين امر زمانى 
ــى  ــه در كنار دولت مجلس ــود ك محقق مى ش
ــده ريل گذارى  ــراى برنامه هاى آين ــد كه ب باش

كند.
ــته  ــد: مردم از تندروى ها خس زمانى يادآور ش
ــد را در  ــن برخوردهاى تن ــده اند و تحمل اي ش
مجلس ندارندو به دنبال نمايندگانى هستند كه 

منش تعادلى و آرامى دارند.
ــازماندهى  ــور در پايان س ــاور رييس جمه مش
اقتصاد كشور، بهبود وضعيت اشتغال جوانان و 
ــت  ــوع ازدواج جوانان و معيش ــه موض توجه ب
ــده  ــس  آين ــت كارى مجل ــه را اولوي جامع
ــد همراه با  ــرد كه مجلس باي عنوان و تأكيد ك
ــكالت حركت  ــن مش ــت حل اي دولت در جه

كند.

ــت از پايان  ــكده آمريكايى حكاي گزارش ويژه انديش
برترى مطلق نيروى دريايى آمريكا در جهان با ظهور 
كشورهاى ايران، روسيه و چين و سرمايه گذارى آنها 

روى سامانه هاى دفاعى و تهاجمى دارد.
ــكاى نوين» در  ــكده آمريكايى «امنيت آمري  انديش
ــدار قرمز براى نيروى دريايى  ــى به نام «هش گزارش
آمريكا» نوشت: برترى تمام عيار نيروى دريايى آمريكا 
ــر رقبايى چون  ــاى هواپيمابر آن در براب به ويژه ناوه

روسيه، چين و ايران به پايان رسيده است.
 برترى بالمنازع نيروى دريايى آمريكا در جهان در حال 
خاتمه است، زيرا كشورهايى چون چين، روسيه و ايران 

درحال توسعه سامانه هاى دفاعى هستند.
ــاد راهبردهايى با نام   ــت: ايج در اين گزارش آمده اس
ــى ممنوع» از  «منطقه عدم دسترسى» يا «دسترس
سوى نيروهاى دشمن، تهديد رو به رشدى برابر ناوهاى 
هواپيمابر آمريكا محسوب مى شوند. در حالى كه نيروى 
ــود در اقيانوس هاى  دريايى آمريكا از آزادى عمل خ
ــود، اما روزهاى بدون چالش و  جهان بهره مند مى ش

برترى بالمنازع در حال خاتمه هستند.
ــت: برخى كشورها  انديشكده امنيت آمريكايى نوش

چون چين، روسيه و ايران در سال هاى اخير در ايجاد 
ــترس ممنوع با قابليت هايى چون سامانه  مناطق دس
ــك هاى بالستيك و كروز  دفاع هوايى پيشرفته، موش
ــرمايه  ــتى، زيردريايى و ناوهاى هواپيمابر س ضدكش
ــال هاى آتى  ــذارى كرده اند،قابليت هايى كه در س گ

متعدد مى شوند.
در بخش ديگر گزارش ياد شده، با توصيه بر آمريكا آمده 
است: آمريكا بايد به بررسى ارتباط بين بخش هوايى و 

ناوهاى خود پرداخته و گزينه هاى نوين خالقانه را براى 
عمليات آينده فراهم آورد.

 در اين گزارش ضمن اشاره به وجود موشك هاى سطح 
به هواى چين موسوم به «HQ-9» در نزديكى سواحل 
مصنوعى اين كشور عليه ناوهاى هواپيمابر آمريكا، بر 
سرمايه گذارى واشنگتن بر زير دريايى ها و پهپادهاى 
دور پرواز قابل نشست و برخاست بر ناوهاى هواپيمابر 

اشاره شده است.



خبر خبر 
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ــوز حقوق دو ماه  ــتگان ذوب آهن اصفهان هن ــه بازنشس در حالى ك
ــات  صندوق  ــه هرگونه خدم ــت نكرده اند، اراي ــود را درياف پيش خ
ــهر تهران قطع  ــتگى فوالد به بازنشستگان ذوب آهن در ش بازنشس

 شد.
به گزارش تسنيم، بازنشستگان شركت سهامى ذوب آهن اصفهان كه 
از ميانه سال 90 با تأخيرهاى يك تا سه ماهه حقوق خود را دريافت 
مى كنند، از ارديبهشت ماه سال 93 در دريافت خدمات درمانى نيز 

با اختالل مواجه شده اند. 
در مدت دو سال گذشته بارها در ارايه خدمات درمانى به بازنشستگان 
ذوب آهن اصفهان به ويژه در شهر تهران اختالل ايجاد شد و در طول 
سال جارى نيز در چند نوبت ارايه خدمات درمانى با پوشش بيمه اى 

براى بازنشستگان ذوب آهن اصفهان متوقف شد.
اكنون نيز در حالى كه هر گونه ارايه خدمات درمانى به بازنشستگان 
شركت سهامى ذوب آهن اصفهان در تهران متوقف است، حقوق دى 

ماه و بهمن ماه آنها نيز پرداخت نشده است.
ــتگان ذوب آهن اصفهان ــه بازنشس ــاى مردمى از مراجع گزارش ه
ــران حاكى ــتگى فوالد اي ــه صندوق بازنشس ــهر تهران ب در كالنش

ــت كه اين صندوق هرگونه ارايه خدمات از قبيل بيمه اى،   از اين اس
ــتگان ذوب آهن  دادن نامه معرفى براى اخذ وام و غيره را به بازنشس
اصفهان متوقف كرده است و در صورت مراجعه خانواده بازنشستگان 
ــوالد، تمامى  ــش بيمه ف ــز تحت پوش ــان به مراك ذوب آهن اصفه
ــورت آزاد صورت گيرد كه  پرداخت هاى آنها بدون بيمه و بايد به ص
ــال حق  ــت آنها 30 س هر نوع بيمارى در اين خانواده ها كه سرپرس
بيمه به عنوان يك كارمند رسمى دولت پرداخت كرده فشار مضاعف 
اقتصادى براى خانواده اى كه حقوق ماه ها پيش را هم دريافت نكرده 

به دنبال دارد.
در خصوص تأخيرهاى مكرر در پرداخت حقوق بازنشستگان  صنعت 
ــت وزيران  در  ــتگان ذوب آهن اصفهان، هيئ ــژه بازنشس فوالد به وي
جلسه 1394/11/4 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى تعاون،  كار 
و رفاه اجتماعى، امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و  برنامه 
ــتم قانون  اساسى  ــتناد اصل يكصد و سى و هش ريزى كشور و به اس
جمهورى اسالمى ايران تصويب كرد: وزارت امور اقتصادى  و دارايى 
(خزانه دارى كل كشور) مكلف است در اجراى بند (ف) تبصره (3) 
ــور، حداكثر تا سقف مبلغ ده هزار  قانون بودجه سال 1394 كل كش
ميليارد ريال تنخواه گردان از محل درآمد عمومى كشور با ابالغ اعتبار 
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، موضوع بندهاى (ب) و (و) ماده 
(224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهورى اسالمى ايران 
به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بابت پرداخت حقوق و مزاياى 
ــتگى كاركنان فوالد پرداخت كند، اما  ــمولين صندوق بازنشس مش
ــكالت بيمه درمانى بازنشستگان ذوب آهن  تاكنون در خصوص مش

اصفهان هيچ اقدام مؤثرى صورت نگرفته است.

ــطح  ــهام« ايران اير» در س ــاره به اينكه س ــازى با اش وزير راه و شهرس
ــركت هاى ليزينگ كل  ــود، گفت: با همكارى ش بين المللى عرضه مى ش

ناوگان هوايى را نوسازى مى كنيم.
عباس آخوندى در مراسم پنجاه و پنجمين سالگرد تاسيس هما با اشاره 
ــا داريم كه 150 فروند از آنها  به اينكه در حال حاضر 250 فروند هواپيم
ــوند، اين  ــتند، گفت: مابقى اين هواپيما بايد اوراق و حذف ش فعال هس
هواپيماها بخش عمده اى از فضاى فرودگاه هاى امام (ره) و مهرآباد را به 

خود اختصاص داده اند.
وى با بيان اينكه در نوسازى ناوگان هوايى سهم خود را از زنجيره تجارى 
صنعت در جهان به دست بياوريم، افزود: آسمان ايران محل عبور هزاران 

هواپيماست در حالى كه سهم اندكى به ايرانيان مى رسد.
وزير راه و شهرسازى با اشاره به اينكه بين سال هاى 90 تا 93 مردم ايران 
12 ميليارد دالر پول بليت هواپيما به شركت هاى خارجى دادند، افزود: 
بازسازى هما به عنوان يكى از مهم ترين عناصر صنعت انجام شده است.

ــاره كرد  ــور اش آخوندى به برنامه ريزى بلندمدت ناوگان هوايى در كش
ــت هواپيما موجود  ــد هواپيماهاى جديد از ايرباس ظرفي و گفت: با خري

1/5برابر كل صندلى هاى هواپيما افزايش مى يابد.
وى با اشاره به اينكه با اين خريد ظرفيت ناوگان هوايى به 2/5برابر افزايش 
مى يابد، تاكيد كرد: اين يكى از بزرگ ترين خريدهايى است كه در تاريخ 

صنعت هوانوردى ايران انجام شده است.
وزير راه و شهرسازى به همكارى با شركت هاى ليزينگى براى تامين نياز 
شركت هاى هواپيمايى اشاره كرد و افزود: به اين وسيله سعى داريم كه 
هواپيما در اختيار تمامى شركت هاى خصوصى قرار گيرد تا كل صنعت 
نوسازى شود.آخوندى به ارتقاى سطح مديريت و آموزش شركت هما در 
سطح جهانى اشاره كرد و گفت: ما به دنبال اين هستيم تا استانداردهاى 

بين المللى در شركت هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران اجرا كنيم.
وى با اشاره به اينكه شركت ايران اير بايد در سطح جهانى سهام داد و ستد 
كند، اظهار داشت: بايد سهام شركت هما در بازارهاى جهانى عرضه شود 

و به صورت بين المللى خصوصى سازى آن انجام گيرد.

قطع خدمات   صندوق بازنشستگى 
فوالد به بازنشستگان ذوب آهن

وزير راه اعالم كرد؛

عرضه جهانى سهام« ايران اير» 
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ــتند تا 40  رييس كل بانك مركزى گفت: بانك ها مجاز هس
درصد از منابع خود را در غير از امور واسطه گرى وجوه، به كار 

گيرند، اما برخى بانك ها از اين رقم تجاوز كردند.
به گزارش خبرگزارى مهر، ولى اهللا سيف در نشست تخصصى 
«اقتصادكالن» همايش تبيين برنامه ششم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى، از بانك ها خواست براى برقرارى ارتباط 
مجدد با بانك هاى بين المللى به استانداردهاى روز دنيا مجهز 
شوند.وى مهم ترين اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادى در 
ــت هاى پولى و ارزى را «تحقق تورم تك رقمى  حوزه سياس
ــورم»، «عدم وجود  ــود و ت و پايدار»، «فاصله منطقى نرخ س
ــى»، «تخصيص منابع  تكاليف دولتى براى منابع نظام بانك
ــان ارز در  ــرخ متعادل و يكس ــد و توليد» و « ن بانكى به رش
اقتصاد» اعالم كرد.رييس كل بانك مركزى با تاكيد بر اينكه 
هدف بانك مركزى ثابت نگه داشتن نرخ ارز نيست، گفت: نرخ 

ارز بايد با واقعيت هاى اقتصادى تطبيق پيدا كند.
رييس شوراى پول و اعتبار با اشاره به محدوديت هاى موجود 
براى فعاليت بانك ها در امور غير از واسطه گرى وجوه افزود: 
ــور ما مجازند تا 40 درصد از منابع خود را در  بانك هاى كش
غير از امور واسطه گرى وجوه، به كار گيرند اما برخى بانك ها 
از اين رقم تجاوز كردند كه بانك مركزى در تالش است اين 

موضوع را كنترل كند.
ــوراى پول و اعتبار را در راستاى واقعى  وى تصميم اخير ش
كردن نرخ سود دانست و گفت: در سال هاى گذشته نرخ سود 
سپرده هاى بانكى منفى و پايين تر از نرخ تورم بود و در اين 

شرايط، سپرده گذار همواره جريمه مى شد. با تاييد تصميم 
اخير بانك ها در خصوص تعيين نرخ سود سپرده هاى بانكى 
ــوراى پول و اعتبار، حداكثر نرخ سود على الحساب  توسط ش
براى سپرده هاى بانكى تعيين شد و بانك ها بايد در پايان سال 
ــبه و به سپرده گذاران  مالى، مابه التفاوت نرخ سود را محاس

پرداخت كنند.
توجه توامان به كنترل تورم و رونق اقتصادى

ــا تاكيد بر  ــزى ب ــك مرك ــام بان ــت قائم مق ــن نشس در اي
ــه موضوع  ــش تورم ب ــار كاه ــزى در كن ــه بانك مرك اينك
ــدى نيز توجه  ــاى تولي ــادى و تحرك بخش ه رونق اقتص
ــم ترين  ــى از مه ــت: تورم يك ــت، گف ــته اس ويژه اى داش
ــم  ــال و ني ــوده، در دو س ــاد كالن ب ــاى اقتص ــش ه چال
ــا  ــبختانه ب ــه و خوش ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــته م گذش
ــتمر تورم  ــاهد كاهش مس ــت هاى بانك مركزى ش سياس
ــتيم به نحوى كه تورم نقطه به نقطه در حال حاضر تك  هس

رقمى شده است.
اكبر كميجانى افزود: ارتباط تنگاتنگ نظرى و تجربى بين سه 
متغير «تورم»، «سود بانكى» و «نرخ ارز» وجود دارد و تصور 
بر اين است كه اگر تورم را مهار كنيم ضمن كنترل نرخ سود، با 
يك وقفه، نرخ ارز نيز ثبات پيدا مى كند و بستر يكسان سازى 

نرخ ارز فراهم مى شود.
وى با اشاره به تداوم سياست هاى انضباط گرايى مالى و پولى 
در جهت مهار تورم، ساماندهى نرخ سود بانكى و ثبات نرخ ارز 
در برنامه ششم توسعه اقتصادى گفت: بانك مركزى مسئوليت 

ــرخ ارز را بر عهده دارد،  مديريت و هدايت گرى براى ثبات ن
البته ثبات در نرخ ارز به معناى تثبيت نيست بلكه بايد نرخ ارز 
با واقع بينى و بر اساس متغييرهاى اقتصادى تعيين شود؛چرا 
ــرمايه گذارى،  ــزى حمايت از توليد، س كه هدف بانك مرك

اشتغالزايى و صادرات غيرنفتى است.
ــاره به اينكه 62/5درصد از منابع بانكى براى  كميجانى با اش
تامين سرمايه در گردش  پروژه هاى نيمه تمام و ظرفيت هاى 
ــت، افزود: جهت گيرى  در حال تكميل اختصاص يافته اس
ــا محوريت تامين  ــوص تامين مالى ب بانك مركزى در خص
سرمايه در گردش براى واحدهاى توليدى است، ضمن آنكه 
298 هزار ميليارد تومان تسهيالت در 10 ماهه سال جارى 
اعطا شده و اين رقم نشان دهنده حمايت از توليد و در راستاى 

برنامه رونق اقتصادى دولت يازدهم است.
مسئول تامين مالى در اقتصاد مشخص شود

ــكالت  ــت يكى از مش داوود دانش جعفرى نيز در اين نشس
اقتصاد ايران را مشخص نبودن مسئوليت تامين مالى عنوان 
ــتاد اصلى  كرد و گفت: براى حل چالش هاى تامين مالى، س

برنامه ششم بايد براى آن فكر روشنى داشته باشد.
وزير اسبق اقتصاد با اشاره به هدف گذارى برنامه ششم توسعه 
براى رشد ساالنه 31/9 درصدى سرمايه گذارى در بخش نفت، 
رشد18/8 درصدى در بخش صنعت و معدن 20/8 درصدى 
ــرمايه گذارى در بهترين حالت در  ــد س آب و برق گفت: رش
اقتصاد ايران 12/1 درصد بوده است، اما در برنامه ششم بايد 
ــد. در حالى كه متوسط رشد  اين ميزان به 15/4 درصد برس
تشكيل سرمايه ناخالص در سال هاى اخير به 2 درصد رسيده 

بنابراين براى تحقق هدف برنامه يك انقالب مالى نياز است.
دانش جعفرى با تاكيد بر اينكه دولت بايد بخش خصوصى را 
ضمانت كند، افزود: در چند سال اخير با بحران هايى مواجه 
بوده ايم. اكنون شرايط خاصى براى همه بنگاه هاى اقتصادى 
در زمينه نياز به پول و تامين مالى ايجاد شده است و نيازمند 

توجه ويژه در اين خصوص هستيم.
بانك محورى، مشكل اقتصاد ايران است

ــازمان مديريت و  ــه س ــه و بودج ــى برنام معاون هماهنگ
برنامه ريزى كشور در اين نشست ضمن تاكيد بر اصالح نظام 
تامين مالى در كشور گفت: بيش از 80 درصد منابع ما توسط 
نظام بانكى تامين مى شود؛ اين مشكل اقتصاد ماست و بايد 
اقدام اساسى براى بهره گيرى بيشتر از بازارهاى ديگر ازجمله 

بورس و بيمه صورت گيرد.
دژپسند خواستار استفاده بيشتر از منابع داخلى و نهادهاى 
عمومى غيردولتى در اقتصاد شد و خاطرنشان كرد: اين نهادها 
بايد منابع خود را به سمت سرمايه گذارى ببرند و براى رفع 

تنگناهاى مالى تالش كنند.
دژپسند راه اندازى بازار بدهى را يكى از راهكارهاى مديريت 
دارايى ها در كشور دانست و افزود: عالوه بر راه اندازى اين بازار، 
نظام نظارت بر طرح ها، برنامه ها و پروژه ها در برنامه ششم 
ــده و ما را در اقتصاد مقاومتى يارى مى كند.  توسعه ديده ش
استفاده از ظرفيت هاى خالى موثر قابل احيا و برخوردار از بازار 

آتى، موجب تامين مالى مى شود.
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مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن با بيان اينكه عده اى با ترفندهاى مختلف يا 
بهانه هاى واهى مى خواهند اراضى دولتى در اختيار اين سازمان را تصرف كنند، از 

عدم برخورد قاطع با زمين خواران در دستگاه قضايى انتقاد كرد.
سيدمحمد پژمان، در آيين اختتاميه دوره آموزشى كوتاه مدت يگان ويژه حفاظت 
اراضى سازمان ملى زمين و مسكن در دانشگاه علوم انتظامى امين، به نقش مهم يگان 
حفاظت اراضى سازمان ملى زمين و مسكن در مقابله با تصرف در بيت المال اشاره 
كرد و افزود: براساس قانون، سازمان ملى زمين و مسكن متولى و متصدى اراضى ملى 
در محدوده و حريم شهرهاست.وى با بيان اينكه بر اساس طرح هاى جامع و تفصيلى 
شهرها، اين اراضى بايد به سكونتگاه هاى مردم و همچنين محل اسكان ابنيه خدماتى 

ساكنان اين سكونتگاه ها اختصاص يابد، افزود: ما بايد امانتدار خوبى براى اين امانت 
مردم به عنوان بيت المال باشيم و از آنها حفاظت و صيانت كنيم. 

ــه ريزى دقيق در تأمين  ــئول ادامه داد: در مرحله دوم نيز بايد با برنام اين مقام مس
مسكن و خدمات عمومى مورد نياز ساكنان آنها اقدام عملى انجام دهيم.

مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن افزود: اگرچه تأمين مسكن، انحصارا در اراضى 
دولتى انجام نمى شود، اما نظام برنامه ريزى مسكن در اختيار وزارت راه و شهرسازى 
ــازى تصريح كرد: امروز يكى از نقاطى كه بيشترين ــت.معاون وزير راه و شهرس اس

 اتفاق هاى منفى اقتصادى در آن رخ مى دهد، زمين و زمين خوارى است. به عبارت 
ــازمان ملى زمين و  ــرف اراضى دولتى را دارند، اما ما بايد در س ديگر، برخى اذن تص

مسكن هوشيار باشيم و اجازه طمع ورزى به آنها را ندهيم.
ــى از آنجايى  ــرف اراضى مل ــرر را در تص ــترين ض ــه بيش وى با بيان اينكه هميش
ــى اموال  ــوان متول ــه عن ــكن ب ــن و مس ــى زمي ــازمان مل ــه س ــم ك ــورده اي خ
ــگان حفاظت  ــر اعضاى ي ــت: اگ ــت، گف ــته اس ــول عمومى، غفلت داش غيرمنق
ــع ورزان  ــده زيادى از طم ــه عمل كنند، ع ــدى و مقتدران ــازمان ج اراضى اين س
ــا بخش  ــد و تنه ــى كنن ــى م ــم پوش ــت المال چش ــه بي ــى ب ــرف عدوان از تص
ــان بخرند.پژمان،  ــى را به ج ــه اراضى مل ــت درازى ب ــى حاضرند خطرات دس كم

ــوى ــن خوارى از س ــرم زمي ــب با ج ــدى و متناس ــدم برخورد ج ــاد از ع ــا انتق ب
ــان كرد: اگر  ــان اموال عمومى، خاطرنش ــتگاه هاى نظارتى و قضايى با متصرف  دس
ــه اراضى دولتى طمع  ــت درازى ب ــد، ديگرانى كه براى دس برخوردها جدى تر باش
كرده اند، متنبه شده و صرف نظر مى كنند. وى با اشاره به پيشينه حفاظت از اراضى 
ــته به مؤسسات  ــتفاده از نيروهاى وابس ــازمان ملى زمين و مسكن با اس ملى در س
حفاظتى، بيان كرد: باوجود استفاده از اين گونه نيروها، باز هم شاهد زمين خوارى 

گسترده برخى طمع ورزان بوديم كه به فكر تغيير اين روش افتاديم. 
اين مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر در هر استانى يگان حفاظت اراضى سازمان 
ملى زمين و مسكن به عنوان يگان تحت نظارت مديران كل راه و شهرسازى استان ها 
ايجاد شده كه تا پايان سال اين يگان در همه استان ها فعال مى شود؛ فرمانده اين يگان 
به عنون مدير باالسرى نيروهاى شركتى وابسته به مؤسسه هاى حفاظتى، وظيفه 
گشت زنى و مقابله با تصرف اراضى دولت را انجام مى دهند كه با اين روش مى توانيم 

از بسيارى از تصرفات عدوانى در اراضى ملى جلوگيرى كنيم.
معاون وزير راه و شهرسازى، اولويت نخست اين يگان را پيشگيرى از تخلفات مرتبط با 
زمين و زمين خوارى دانست و افزود: در مرحله بعد نيز به دنبال رفع تصرفات صورت 
ــوزش هاى حقوقى الزم،  ــتيم كه اين يگان در اين بخش نيز با ديدن آم گرفته هس

تشكيل پرونده هاى قضايى را پيگيرى مى كند.
ــور در كسوت ضابط قضايى خاص به  وى ادامه داد: اعضاى اين يگان در سراسر كش
ايفاى نقش مى پردازند و با استفاده از دستگاه هاى پيشرفته الكترونيكى مى توانند از 
آخرين وضعيت اراضى دولتى، تعيين مرزهاى آنها با ساير اراضى و ... مطلع شوند تا 
در صورت ديدن مورد مغاير با وضعيت مندرج در اين سامانه ها، بالفاصله آن مورد را 

به دستگاه هاى قضايى و ذى ربط گزارش كنند.
پژمان تاكيد كرد كه يك گزارش درست و دقيق اعضاى يگان حفاظت اراضى سازمان 
ملى زمين و مسكن مى تواند به صدور حكم رفع تصرف قطعى از سوى دستگاه قضايى 

منجر شودو اين موضوع نشان دهنده اهميت كار اعضاى اين يگان است.
مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن با اشاره به اخذ مجوزهاى الزم براى استخدام 
ــازمان  ــن يگان از نهادهاى ذى ربط كه به زودى در س و تبديل وضعيت كاركنان اي
مديريت و برنامه ريزى عملياتى مى شود، گفت: يگان حفاظت اراضى سازمان ملى 
ــتخدام كرده و اعضاى فعلى به عنوان  ــكن به زودى نيروهاى جديد اس زمين و مس
ــان نيروهاى ــتى و مدرس ــتين دوره ديدگان اين يگان، نقش مديران باالدس نخس

 جوان تر را بر عهده خواهند داشت.
وى با تأكيد بر لزوم رعايت انصاف، عدل، احترام و حقوق شهروندى از سوى اعضاى 
يگان در برخورد با متصرفان، خطاب به اعضاى يگان حفاظت اراضى اظهار كرد: از هر 
گونه ابراز خشونت براى رفع تصرف از اراضى بپرهيزيد چون متصرفان و زمين خواران 

به دنبال ايجاد درگيرى هستند تا در محاكم قضايى مظلوم نمايى كنند.
پژمان، پوشيدن لباس نيروهاى يگان حفاظت اراضى را به عنوان افتخارى براى آنها 

به خاطر دفاع از بيت المال ذكر كرد.

انتقاد سازمان ملى زمين و مسكن از عدم برخورد قاطع
با زمين خواران در دستگاه قضايى

رييس اتاق بازرگانى اصفهان:

ارتباط صنعت و دانشگاه حلقه مفقوده اقتصاد كشور است
رييس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران:

نرخ دستمزد كارگران براى سال 95، 25 اسفند مشخص مى شود
رييس اتاق بازرگانى اصفهان ارتباط صنعت و دانشگاه را حلقه مفقوده اقتصاد كشور 
دانست و گفت: بيش از دو دهه است كه اين موضوع در فضاى اقتصادى مطرح بوده 
ولى وارد مرحله اجرايى نشده است . به گزارش ايمنا، سيد عبدالوهاب سهل آبادى در 
ديدار با رييس دانشگاه آزاد اصفهان، اظهار كرد: مهم ترين نقش اتاق هاى بازرگانى 
در كشورهاى توسعه يافته آموزش به فعاالن اقتصادى است و همكارى اتاق بازرگانى 

با دانشگاها از رويكرد هاى مهم اين دوره هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى است .
وى افزود: ايجاد دفتر نمايندگى اتاق بازرگانى در دانشگاه آزاد مى تواند روابط اين 

دو بخش را تنظيم و هماهنگ كند.
رييس اتاق بازرگانى استان اصفهان بيان كرد: نبايد تفاهم نامه همكارى فقط براى 
عكس گرفتن و آويختن روى ديوار باشد بلكه بايد بسترى براى  فعاليت هاى اجرايى 
ــگاه را حلقه مفقوده اقتصاد كشور دانست و  فراهم كند. وى ارتباط صنعت و دانش
تصريح كرد: بيش از دو دهه است كه اين موضوع در فضاى اقتصادى مطرح گرديده 

ولى وارد مرحله اجرايى نشده است.
ــاره به اينكه اين دانشگاه در طول  رييس دانشگاه آزاد اصفهان در اين جلسه با اش
ــگاه مرجع شناخته شود، گفت: اين  فعاليت 28 ساله خود توانسته به عنوان دانش
دانشگاه در بخش كشاورزى، صنايع غذايى ، دندانپزشكى و ساير رشته ها توانسته 

در بين دانشگاه هاى آزاد و دولتى جايگاه برترى داشته باشد .
احمدعلى فروغى با اشاره به تفاهم نامه همكارى دانشگاه آزاد واحد اصفهان با اتاق 
بازرگانى، خاطرنشان كرد: اجراى پروژه اى تحقيقاتى كاربردى مورد نياز تا مرحله 
ــى ،  ــانى متخصص در قالب دوره هاى آموزش تبيين دانش فنى ، تربيت نيروى انس
ارايه سمينارها ، دوره  هاى تخصصى و كارگاه هاى آموزشى ، تدوين و تاليف اسناد و 

مدارك علمى و هدايت و حمايت از پايان نامه هاى تحصيلى در مقطع  كارشناسى 
ارشد و دكترا از جمله موضوعات اين تفاهم نامه است.

ــازى اتاق بازرگانى اصفهان اظهار  رييس كميسيون آموزش ، پژوهش و توانمندس
كرد: اين كميسيون تالش مى كند كه با مراكز دانشگاهى استان اصفهان همكارى 

نزديكى در بخش هاى مختلف برقرار كند.
امير كشانى ايجاد زمينه، براى برگزارى دوره هاى كوتاه مدت و بلند مدت آموزشى 
ــمرد و افزود: ادامه  ــوارد مهم تفاهم نامه برش ــاالن اقتصادى را از جمله م براى فع
تحصيل اعضاى اتاق بازرگانى در رشته هاى كارشناسى ارشد و دكترا و همچنين 
ــگاه از ديگر موضوعات مهم  استفاده از آزمايشگاه هاى تخصصى و كتابخانه دانش

تفاهم نامه همكارى است .

رييس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران با اعالم اينكه بر اساس گزارش مركز 
آمار سبد هزينه خانواده چهارنفره سه ميليون و 200هزار تومان در ماه است، گفت: 
ــتمزد كارگران براى سال 95 حدود 25  بر اساس تجربه سال هاى گذشته نرخ دس
اسفند مشخص مى شود. غالمرضا عباسى با اشاره به نشست شوراى عالى كار در هشتم 
اسفند اضافه كرد: بحث تعيين دستمزد كارگران زمان زيادى است كه آغاز شده و در 

نهايت بايد در صحن علنى شوراى عالى كار مطرح شود.
ــوراى عالى كار برگزار شد، اما درباره دستمزدها  وى افزود: هفته گذشته نشست ش

به نتيجه نرسيديم.
وى علت به نتيجه نرسيدن اين جلسه را جمع آورى نظرات كارفرمايان، كارگران و 
دولت اعالم كرد.عباسى با بيان اينكه رياست شوراى عالى كار با وزير تعاون، كار و رفاه 
ــت، افزود: وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير اقتصاد نيز در اين شورا  اجتماعى اس
ــركت مى كنند.وى گفت: دولت و كارفرمايان زمانى كه تورم باال بود براى حقوق  ش
ــت معيشت  كارگران تورم را در نظر نمى گرفتند و اكنون كه تورم كاهش يافته اس
ــتمزد كارگران دست كم بايد بر اساس  كارگران را در نظر نمى گيرند.وى افزود: دس

معيشت آنها باشد، اما اكنون كارگران و بازنشستگان با دشوارى زندگى مى كنند.
ــبد هزينه خانواده چهارنفره سه ميليون و  وى گفت: بر اساس گزارش مركز آمار س
200هزار تومان در ماه است اما دستمزد كارگران براى سال جارى 712هزار تومان 

تعيين شد.
عباسى افزود: اين مبلغ هزينه معيشت يك هفته كارگران را پوشش نمى دهد.

ــت دولت و  ــده اس ــون كه ديگر تحريمى وجود ندارد و برجام اجرا ش وى گفت: اكن
كارفرمايان بايد نگاه مثبتى به معيشت كارگران داشته باشند.

ــهيالت از جمله حق مسكن در  عباسى افزود: در تعيين دستمزد كارگر برخى تس
نظر گرفته نشده است. وى گفت: كارگران مى خواهند همه موضوعات به ويژه تعيين 

دستمزد آنها بر اساس ماده 41 قانون كار باشد.
عباسى افزود: كارگران هم از طرف دستمزدها و هم سندها، تعهدها و چك هاى سفيد 
ــتند.وى گفت: اگر كارفرمايان بر اساس شرايط اقتصادى  امضا شده تحت فشار هس
ــار روى دوش كارگران باشد و كارفرمايان بايد به  تحت فشار هستند نبايد همه فش
معيشت كارگران توجه كنند.وى افزود: كارگران از نرخ دستمزدها هميشه ناراضى 
بوده اند.عباسى با مقايسه شرايط كارمندان و كارگران گفت: كارمندان چك سفيد 

امضا نمى دهند و 70 درصد از آنها قراردادى نيستند.
وى افزود: تقاضاى ما براى كارگران ايجاد امنيت شغلى، شغل پايدار و اميد است.

هشدار سيف نسبت به واسطه گرى؛

بانك ها مشغول واسطه گرى شده اند
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عکس روز)گاوهای پشمالو(

خبر خبر

 ستاره شناسان با اس��تفاده از تلس��کوپ فضایی هابل ناس��ا، قادر به 
اندازه گیری میزان چرخش یک س��یاره فرا زمینی عظیم با مشاهده 

روشنایی متنوع در جو شدند.
به گزارش ایسنا، این س��یاره که2M1207b نام دارد در حدود چهار 
برابر سنگین تر از مش��تری بوده و به همین دلیل به سیاره فرا مشتری 

معروف شده است.
ای��ن اولین بار اس��ت که چرخ��ش یک س��یاره عظیم با اس��تفاده از 
تصویربرداری مس��تقیم اندازه گیری می ش��ود. به گفته محققان این 

سیاره عظیم در صورت فلکی قنطورس قرار دارد.
دانیل آپای از دانشگاه آریزونا در توسان، که رهبر تحقیقات هابل است 
اظهار کرد: نتیجه به دست آمده بسیار هیجان انگیز است و این یک روش 
منحصر به فرد برای کشف جو س��یارات فراخورشیدی و اندازه گیری 

میزان چرخش آنهاست.
 محققان در پی تحقیقاتی که روی س��یاره 2M1207 داشتند اعالم 
کردند که این کوتوله قهوه ای مشهور، مانند تمامی ستاره های واقعی 
حلقه ای از هیدروژن به دور خود دارد که بقایای باقی مانده از فرآیند 

شکل گیری آن به حساب می آید.
 این سیاره 170 سال نوری از زمین فاصله دارد.در مقابل، مشتری حدود 

500 میلیون مایل از خورشید فاصله دارد. 
تلس��کوپ فضایی هابل تصاویری با ثبات ، وضوح ب��اال را ارایه کرده و 
به منجمان اجازه اندازه گیری دقیق تغییرات روش��نایی این سیاره را 

همزمان با چرخش آن می دهد.
 محققان تنوع روشنایی این سیاره را به الگوهای ابرهای پیچیده در جو 
این سیاره نسبت می دهند. اندازه گیری جدید تلسکوپ فضایی هابل 
نه تنها به بررس��ی وجود این ابرها می پردازد، بلکه نش��ان می دهد که 

الیه های این ابرها تکه تکه و بی رنگ است.
 ستاره شناس��ان اولین بار 10 سال پیش این س��یاره عظیم را توسط 
تلسکوپ فضایی هابل مشاهده کردند. مشاهدات نشان داده که جو این 
سیاره به اندازه ای گرم است که ابرهای باران زا از جنس سیلیکات دارد.

 به گفته محققان این سیاره داغ است، زیرا تنها در حدود 10 میلیون 
سال سن دارد. با این حال،این س��یاره درجه حرارت خود را تا همیشه 
حف��ظ نخواهد ک��رد و در طول چن��د میلیارد س��ال آین��ده، به طرز 

چشمگیری سرد خواهد شد.
 با کاهش دمای این سیاره، ابرهای آهن و سیلیکات نیز در قسمت های 
پایین و پایین تر جو تشکیل خواهند ش��د و در نهایت از نظرها ناپدید  
می شوند.محققان همچنین تعیین کردند که این ابر مشتری در هر 10 
ساعت یک چرخش کامل خواهد داشت و سرعت گردش آن همانند 

مشتری  است.

مدیر کل هواشناسی استان خورستان وزش تندباد و وقوع گرد و غبار در 
بعضی از نقاط استان را علت کاهش دید اعالم کرد. منشا گرد و غبار داخلی 
بوده و عامل اصلی آن مس��یر اتوبان اهواز به بندرعباس و میادین نفتی در 

حاشیه جاده رامهرز است.
کوروش بهادی گفت: سرعت باد در این استان به 35 کیلومتر و دید در اهواز 

به 1500 رسیده است. این وزش باد تا همچنان ادامه دارد.
وی در رابطه با بارش باران در این استان افزود:  انتظار داریم با ورود سامانه 
بارشی شاهد بارش پراکنده در این استان به خصوص قسمت های شمال، 
مرتفع و شرق استان باش��یم. احتمال اینکه باران اسیدی باشد خیلی کم 
است؛ چرا که زمانی باران اس��یدی می شود که ما وزش باد نداشته باشیم. 
باد خودش به عنوان جارو عمل می کند و ذرات معلق آالینده ها را انتقال 
می دهد. با این حال سامانه سنجش باران اسیدی، پس از هر بارندگی میزان 
اسید را اندازه گیری کرده و درصورتی که میزان PH آن بیش از هفت باشد، 

می توان گفت باران اسیدی است.
مدیر کل هواشناسی استان خوزس��تان افزود: علت گرد و خاک به خاطر 
سرعت باد است و منش��ا این گرد و خاک داخلی بوده و عامالن آن مسیر 
اتوبان اهواز به بندر امام و میادین نفتی در حاشیه جاده رامهرمز است. این 
گرد و خاک از کشورهای همسایه وارد ایران نشده است، در استان های ایالم 

و کرمانشاه، می توان منشا گرد و خاک را کشور عراق اعالم کرد.
وی با اشاره به اینکه خلیج فارس مواج است، ادامه داد: به شهروندان توصیه 
می شود از رفتن در فضای باز خودداری کنند و اگر خواستند بیرون بروند 

حتما ماسک استفاده کنند. 
گرم ترین منطقه در خوزستان امیدیه با 31 درجه سانتی گراد و سردترین 

ایذه با 9 درجه سانتی گراد است.
سریال ورود گرد و غبار در آسمان خوزستان از یک اسفندماه، بار دیگر رقم 
خورد. هجوم ذرات گرد و غبار و کاهش دید در این استان به صورتی بود که 
مدارس و ادارات تعطیل شدند. این درحالی است که خوزستان در بهمن و 

دی ماه نیز به کرار شاهد وقوع این پدیده بوده است.

توسط ستاره شناسان؛

 اندازه گیری مستقیم چرخش 
یک ابر مشتری

منشا گرد و خاک خوزستان، 
داخلی است

دریچه

معاون مدیریت توس��عه و امور حقوقی مجلس سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت گفت: محیط زیس��ت موضوع 

خاص برنامه ششم توسعه است.
محمد مجاب��ی در پنل آمایش محیط زیس��ت و توازن 
منطقه ای گفت: آنچه مهم به نظر می رسد این است که 
ابالغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست از 
سوی مقام معظم رهبری در بهترین زمان ممکن یعنی 

یک هفته قبل از بیان شدن در دولت مطرح شد.
وی با بیان اینکه سیاست های کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری تاثیر خ��ود را در الیحه احکام دائمی داش��ت 
اظهار کرد: مواد 15 گانه این سیاست ها مربوط به تمام 
حوزه ها و ردپای اکولوژی و عناصر حیاتی شامل خاک، 

آب، هوا و ... است.
معاون س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ب��ا تاکید بر 
اینکه در سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری 
منابع اقتصادی، مش��ارکت مردمی، مباحث تشویقی، 
دیپلماس��ی محیط زیس��تی لحاظ شده اس��ت افزود: 
آنچه در شورای محیط زیس��ت دنبال کردیم این بوده 
که محیط زیس��ت به عنوان موضوع خ��اص در برنامه 
ششم توسعه دیده شود که این اتفاق هم افتاد و موضوع 

محیط زیست تا سطح برنامه راهبردی باید پیش رود.
مجابی ضمن بیان اینکه قبل از تشکیل شورای محیط 

زیست با دستگاه های مختلف جلسه گذاشته شد اظهار 
کرد: بعد از این جلسه چالش ها به عنوان مهم ترین بحث 
مطرح شد. همچنین جلساتی با استان ها برگزار گردید. 
در نهایت 30 جلسه و معادل 2400 ساعت زمان برای 

بررسی مسایل در جلسات گذاشته شد.
مع��اون س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت ب��ا بیان 
اینک��ه پیش��نهادات مط��رح ش��ده در جلس��ات 
مورد بررس��ی ق��رار می گرفتن��د گفت: پن��ج کمیته 
زی��ر نظ��ر ش��ورا، کار خ��ود را انج��ام می دادن��د که 
در ص��ورت افزای��ش اختالف��ات بی��ن دس��تگاه ها، 
 بحث م��ورد اختالف ب��ه ای��ن کمیته ها ارج��اع داده 

می شد. 
به طور کلی 24 دس��تگاه و در تش��کل های مردم نهاد، 
اتاق بازرگانی، اس��اتید دانشگاه ها در این جلسات شورا 

حضور داشتند.
مجابی ب��ا بی��ان اینک��ه موضوع��ات بع��د از تصویب 
ب��ه هیئ��ت داوری ارس��ال می ش��د، گف��ت: س��عی 
داش��تیم موضوع��ات مطروح��ه را در وق��ت مق��رر 
ارای��ه دهی��م. بنابرای��ن در ح��ال حاض��ر وضعی��ت 
 محی��ط زیس��ت در الیح��ه اح��کام دائم��ی روش��ن

 است.
وی با تاکید بر اینکه بحث ارزیاب��ی هم در قالب الیحه 

جداگانه هم در احکام دائمی و هم در ماده هشت مدنظر 
قرار گرفته است گفت: شورای محیط زیست در موارد 

مختلف 31 گانه الیحه ورود پیدا کرد. 
مهم ترین آنها ماده هش��ت برنامه توس��عه است که به 
سیاس��ت های کلی ابالغی محیط زیس��ت، معیارهای 

پایدار محیط زیست و ... پرداخته است.
مجابی با اش��اره ب��ه اینکه در س��ند پش��تیبان برنامه 
شش��م به بحث فرابخشی و بخش��ی توجه شده گفت: 
در فرابخشی در س��ه قس��مت ورود پیدا کرده ایم و در 
زمینه اقدامات بخش��ی نیز از بحث های سیس��تم های 
پایش،  حفاظت از تاالب ها و ... صحب��ت به میان آمده 
 اس��ت که این موضوعات در جلس��ه ش��ورا مورد بحث 

قرار گرفت.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه 
شورای عالی محیط زیست با دو دستور کار فعالیت خود 
را ادامه خواه��د داد اظهار کرد: این ش��ورا برای اجرای 
سیاس��ت های کلی محیط زیس��ت و برای دستیابی به 

راهبردها فعالیت  خود را ادامه خواهد داد.
 موض��وع محیط زیس��ت موضوع خاص برنامه شش��م 
توسعه است که باید تا سطح راهبرد ادامه یابد. بنابراین 
 ش��ورای عالی محیط زیس��ت ای��ن جلس��ات را ادامه 

خواهد داد.

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیس��تی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، از ش��هروندان 
خواست تا از رها کردن ماهی قرمز در زیستگاه های 

طبیعی و اصلی کشور اجتناب کنند.
به گزارش ایس��نا، اصغر مبارکی در نشست خبری 
معاونت محیط زیس��ت طبیعی گف��ت:  تعدادی از 
فس��یل های انتقال یافته از آمریکا در م��وزه تاریخ 
طبیعی به نمایش درآمده است. عمده گونه هایی که 
در سایت فس��یلی مراغه وجود دارد شامل کرگدن، 
زرافه، فیل، ببر دندان خنجری، شغال، کفتار و نوعی 

از قوچ است.
وی افزود:  دفتر موزه تاری��خ طبیعی در حال حاضر 
در حال برنامه ریزی، رایزنی و پیگیری تشکیل یک 

کارگاه آموزشی در خردادماه همزمان با 
روز جهانی تنوع زیستی است.

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی 
و ذخای��ر ژنتی��ک اظه��ار کرد: 
در ح��ال تهیه اس��تراتژی تنوع 
زیس��تی یا ط��رح اقدامات ملی 

تنوع زیستی هستیم که باید 
امسال به کنوانسیون تنوع 

زیستی ارایه شود.
مبارکی در م��ورد گونه های 
غیر بومی و تاثی��ر آنها روی 

گونه های بومی هشدار داد و 
گفت:  باید با گونه های غیربومی مبارزه 
کنی��م. از هموطنان می خواهیم 

 که از ره��ا کردن ماه��ی قرم��ز و هر ن��وع حیوان 

غیر بومی در زیستگاه های طبیعی اجتناب کنند.
وی با بیان اینکه گونه ه��ای گیاهی جدید غیربومی 
در تاالب انزلی معرفی ش��ده اس��ت گف��ت: هزینه 
حذف این گونه های گیاه��ی و جانوری غیر بومی از 
زیستگاه های طبیعی کشور بس��یار سنگین است و 
گاه حتی جبران ناپذیر می شود. بنابراین ماهی قرمز 
نباید در رودخانه ها و زیستگاه های اصلی گونه های 
بومی رها ش��ود زیرا این گونه ب��ه راحتی جایگزین 

گونه های بومی می شوند و آنها را از بین می برند.
مدیر کل دفتر موزه تاری��خ طبیعی و ذخایر ژنتیک 
همچنین از مردم خواست از خرید و فروش سمندر 

نیز جلوگیری کنند.
ب��ه گفت��ه مبارک��ی، برنام��ه بازدی��د و همکاری 
کارشناسی موزه تاریخ طبیعی ایران با موزه اتریش 

در حال انجام است.
وی در ادامه با بیان اینکه طی یک ی��ا دو ماه آینده 

نتیجه مطالع��ات ژنتیکی چند گونه جدید در 
ف��ی  خواهند ش��د اف��زود:  معر

مطالعات گربه سانانی 
چ��ون ی��وز ، پلنگ، 
تمس��اح مرداب��ی، 
م  نجا ا

ش��ده اس��ت. 
مطالعات ژنتیکی 
ت��ا تف��اوت بین کم��ک می کن��د 

جمعیت ها را بشناسیم و برنامه حفاظتی 
خاص هر ی��ک از گونه ه��ا را اعمال 
کنیم و هر یک از جمعیت ها 
به طور جداگانه مدیریت 

شوند.
ب��ا  مبارک��ی 
اش��اره ب��ه اینک��ه 
 مب��ارزه ب��ا گونه ه��ای 

غیر بومی بخشی از کنوانسیون 
تنوع زیستی است گفت: لیست گونه های 

گیاهی و جانوری مهاجم تا آخر س��ال آماده و ارایه 
خواهد شد، بنابراین باید برای حذف این گونه های 

مهاجم برنامه داشته باشیم.
وی افزود: ماهی تیالپیا ب��ه عنوان یک گونه مهاجم 
در تاالب شادگان گس��ترش یافته و جمعیت غالب 
ماهی ها را تش��کیل می ده��د. بنابرای��ن اولویت ما 
پیش��گیری از ای��ن گونه ه��ا خواه��د ب��ود و باید 

برنامه هایی برای مقابله با آنها داشته باشیم.
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک در 
ادامه در مورد قاچاق گونه های غیر بومی گفت:  خرید 
و فروش گونه های غیر بومی بدون مجوز س��ازمان 

محیط زیست، تخلف محسوب می شود.
به گفت��ه مبارکی مه��م ترین عام��ل تهدید کننده 
زیستگاه ها تکه تکه شدگی آنهاست که آشنایی کافی 
با این عامل وجود ندارد. تکه تکه شدگی زیستگاه ها 
اجازه ارتباط گونه ها را ب��ا یکدیگر نمی دهد و قطع 
ارتباط بین جمعیت گونه ها در آینده طوالنی مدت، 

بسیار خطرناک است.
وی افزود: کنوانس��یون تنوع زیستی تا سال 2010 
چند هدف را طراحی کرده بود ک��ه وقتی نتایج آن 
مورد ارزیابی قرار گرفت، مش��خص ش��د که اغلب 
کشورها موفق به انجام اهداف تعریف شده نشده اند، 
بنابراین دهه 2010 تا 2020 به دهه تنوع زیس��تی 
معروف ش��د و کنوانسیون تنوع زیس��تی 20 اقدام 
را تعری��ف و کش��ورها را متقاعد به انج��ام آن کرد 
 که تا س��ال 2020 ب��رای این اه��داف برنامه ریزی

 کند.
 حفاظت از زیستگاه ها، 
ح��ذف تهدی��دات و ... 
از جمل��ه اولویت های 
ای��ن اه��داف اس��ت. 
اولوی��ت اصل��ی ک��ه بر 
عه��ده دولت ها گذاش��ته 
شده، تهیه استراتژی 
ملی ب��رای تنوع 
است  زیس��تی 
ک��ه ت��ا س��ال 
2016 باید برای 
کنوانس��یون تنوع زیس��تی 

ارایه شود.

هشدار درباره رها کردن ماهی قرمز در زیستگاه های طبیعی؛

خطرات مهمانان نوروزی طبیعت ایران

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

محیط زیست، موضوع برنامه ششم است
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مزاحمت تلفنى از جمله مشكالتى است كه اغلب آنهايى كه به تلفن ثابت 
يا همراه دسترسى دارند حداقل يك بار آن را تجربه كرده اند. با اين حال به 

نظر مى رسد در اين زمينه با خالء قوانين بازدارنده مواجه هستيم.
ــانى و اورژانس   اين معضل در خصوص تلفن هاى ضرورى مانند آتش نش
ــود به گونه اى كه فروردين ماه سال قبل رييس مركز  و ... نيز ديده مى ش
مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى اينگونه اعالم كرده بود كه حداقل 
70 درصد تلفن هاى 115 مزاحمت هاى تلفنى است كه اين كار مانع به 

موقع رسيدن اورژانس به محل حادثه مى شود.
ــتاد فرماندهى 125 نيز در آن دوره تاكيد كرده بود كه سازمان   رييس س
خدمات ايمنى شهر تهران نيز همانند اورژانس با معضل مزاحمان تلفنى 

روبه رو است.
 وى در عين حال به تماس روزانه پنج هزار نفر با سامانه 125 اشاره كرده و 
گفته بود: اين در حالى است كه در ميان اين پنج هزار تماس تنها دو درصد 
از تماس ها عملياتى مى شود و 98 درصد از تماس هاى تلفنى غيرمرتبط 

با فعاليت هاى آتش نشانى است.
 حتى زمانى وزير ارتباطات نيز در نشستى خبرى در اين حوزه مورد سوال 
ــماره اى را از 20 سال  قرار گرفته و اينگونه عنوان كرد كه خود من نيز ش
ــى مزاحمت هايى دارم؛ به عبارت  پيش تاكنون دارم، اما با اين وجود گاه
ديگر مزاحمت هاى تلفنى براى من هم وجود دارد، اما آنچه ثبت مى شود 

رقم بااليى نيست هرچند كه در كل ميزان مزاحمت ها زياد است.

 در قانون مجازات ها براى افرادى كه مزاحمت تلفنى براى مشتركان ديگر 
ايجاد مى كنند، مواردى پيش بينى شده كه شرح زير است:

براساس قانون اصالح تبصره دو، ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات 
ــيله مزاحمت  ــار خود را وس ــى در اختي ــيله مخابرات ايران، هر كس وس
ــرى را مختل كند،  ــوء نيت ارتباط ديگ ــرار دهد، يا به عمد و س ديگرى ق
ــك هفته همراه با  ــف، ارتباط تلفنى او به مدت ي براى بار اول پس از كش
ــتلزم پرداخت هزينه هاى مربوط  اخطار كتبى قطع و تجديد ارتباط مس

خواهد بود.
 براى بار دوم پس از كشف، ارتباط تلفنى او به مدت سه ماه همراه با اخطار 
ــپردن تعهد از سوى مشترك و  ــتلزم س كتبى قطع و تجديد ارتباط مس
ــركت ارتباطى  ــوم ش پرداخت هزينه هاى مربوط خواهد بود و براى بارس
تلفنى وى را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آورى منصوبات تلفنى كرده 

و وديعه مربوط به مشترك را پس از تسويه حساب مسترد خواهد كرد.
ــى به وسيله تلفن يا  ــالمى هر گاه كس  طبق ماده 641 قانون مجازات اس
دستگاه هاى مخابراتى ديگر براى اشخاص ايجاد مزاحمت كند، بنا بر راى 
مراجع قضايى عالوه بر اجراى مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب، به 

حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ــتركان اپراتور اول  ــراه نيز مش ــا مزاحمت هاى تلفن هم  اما در ارتباط ب
ــبكه همراه اول با  مى توانند درباره مزاحمت هاى تلفنى خود از داخل ش
9990 و خارج از شبكه همراه اول و تلفن ثابت با 09129990 واحد ارتباط 

مردمى شركت مخابرات ايران تماس بگيرند.
ــورى به غير از  ــت و يا تلفن همراه اپرات ــترك تلفن ثاب  در صورتى كه مش
ايرانسل قصد شكايت از يكى از شماره هاى متعلق به ايرانسل تحت عنوان 
ــد، ضرورت دارد موضوع را از طريق دفاتر  ــته باش مزاحمت تلفنى را داش

حقوقى اپراتور مربوط به خود پيگيرى كند. 
ــى اپراتور مذكور و  ــوع از طريق همكارى دفتر حقوق در اين صورت موض

شركت ايرانسل پيگيرى خواهد شد.
ــد همچنان  ــم باالى مزاحمت هاى تلفنى به نظر مى رس  اما با وجود حج
ــكارى جدى براى  ــده و راه قانون محكمى درباره اين موضوع تدوين نش
ــوى قانون گذاران انديشيده نشده است؛ چرا كه  مقابله با اين معضل از س
اكنون افراد در موارد متعدد مى توانند با خريد سيم كارت هاى اعتبارى با 
هزينه بسيار كم به ايجاد مزاحمت براى افراد مختلف پرداخته و درنهايت 
پس از مدتى سيم كارت خود را بسوزانند؛ چرا كه در بسيارى موارد افراد 
ــعى  ــكايت را زده و س به دليل طوالنى بودن روند پيگيرى موضوع قيد ش

مى كنند مزاحمت هاى تلفنى را تحمل كنند.
ــه فعاليت  ــن مى توانند ب ــيه اى ام ــاس مزاحمان در حاش  بر همين اس
ــوى ديگر با توجه  ــند. از س ــكل چندانى هم مواجه نباش بپردازند و با مش
ــهر به فروش مى  ــطح ش ــيم كارت هاى فعال در س به اينكه همچنان س
ــتيابى به اين  ــند و با وجود تالش هاى صورت گرفته همچنان راه دس رس
سيم كارت ها چندان مشكل نيست، امكان استفاده ازسيم كارت هاى فعال 

ــيه اى امن براى كاربران ايجاد كرده و موجب  براى ايجاد مزاحمت حاش
مى شود فرد با خريد سيم كارتى كه به نام فردى ديگر به ثبت رسيده بتواند 
ــاند كه در هر صورت  فعاليت هاى غيرقانونى مد نظر خود را به انجام برس
ضرورى به نظر مى رسد توجه بيشترى نسبت به اين معضل صورت گرفته 

و براى حل آن راهكارى جدى انديشيده شود.

رييس پليس راهور ناجا:
مردم نگران افزايش نرخ جرائم نباشند

از ديدگاه اسالم؛
الگوى خوبى براى ازدواج فرزندان باشيد

دريچهخبر

پرسه درشهر

خبر

رييس مركز اطالع رساني فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: متاسفانه 
باورهاي غلط دانشجويان درباره مصرف برخى از قرص ها باعث بروز اعتياد 

در بين اين قشر شده است.
سرهنگ غالمرضا شهريارى اظهار كرد: امروز اعتياد نه يك آسيب، بلكه يك 
تهديد براي امنيت اجتماعى است و كارشناسان، آن را در رديف سه بحران 

هسته اى، جمعيت و زيست محيطى قرار داده اند.
وي باورهاي غلط در مورد مواد اعتيادآور را يكى از عوامل و ريشه هاى اعتياد 
دانست و گفت: بسيارى از كساني كه در دام اعتياد گرفتار شده اند در ابتدا 
ــوند يا اينكه  ــه با يك بار مصرف مواد مخدر معتاد نمي ش فكر مي كردند ك
مواد مخدر تسكين دهنده درد است و اگر معتاد شدند با مصرف داروهاي 

ترك اعتياد از دست آن رها خواهند شد.
رييس مركز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان اصفهان با بيان اينكه 
ــى قرص ها مانند ريتالين باعث  تبليغات دروغين در مورد آثار مثبت برخ
گرايش قشر دانشجو به سمت اين نوع مواد و در نتيجه اعتياد آنها شده است، 
تصريح كرد: متاسفانه چون مصرف كنندگان در ابتدا اثر اوليه آن را مى بينند، 
به مصرف خود ادامه مى دهند كه در نتيجه باعث وابستگى جسمى و روحى 

آنها به اين قرص ها شده و به هيوالى اعتياد دچار مى شوند. 
ــم،  ــاط در جس ــاد نش ــه، ايج ــوش و حافظ ــش ه ــهرياري، افزاي ش
تسكين درد، بيدار ماندن در شب امتحان و الغر شدن و تناسب اندام را به 
ــزود: معتادان در ابتدا، فريب  عنوان برخي از باورهاى غلط عنوان كرد و اف
ــه و قرص هاي محرك روى  اين باورها را خورده و به موادى همچون شيش

مى آورند. 
ــانه هاي ظاهري افراد معتاد اشاره كرد و خاطرنشان كرد:  وي به برخي نش
ــد و حرف زدن آنها  ــم هاي پف كرده دارن افراد معتاد موهاى ژوليده و چش
ــت، عالقه اى به  ــان بى نظم اس حالت طبيعي ندارد، آنها خواب  و خوراكش
ــكوك است، دوستان  خود را مخفي  نظافت خود ندارند، رفتارهايشان مش
مي كنند، ثبات فكري و آرامش روحي ندارند، به طوري كه اگر مواد مصرف 
كرده باشند سرخوش و خندانند و در غير اين صورت رفتارشان پرخاشگرانه 
است، نكته ديگر اينكه اين افراد از آزمايش دادن فرار مى كنند، با خانواده 

همراه نمى شوند و از حضور در ميهماني ها گريزانند.
رييس مركز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان اصفهان در خصوص 
ــت: بهترين كاري كه والدين  ــورد خانواده ها با اعتياد فرزندان گف نوع برخ
مي توانند انجام دهند مراجعه به يك مركز مشاوره و دريافت راهنمايي از 
ــرانه و بدون كارشناسي عمل كنند، چون  كارشناسان است و نبايد خودس
ــد و يا خانواده  ــت باعث بروز لطمات جبران ناپذيري براي فرزن ممكن اس

شود.
وى خاطرنشان كرد: در همين زمينه، پليس يك مركز مشاوره تخصصي دارد 
ــان توانمند در اين حوزه به ارايه خدمات رايگان  كه با استفاده از كارشناس
به شهروندان مي پردازد كه خانواده ها مي توانند به منظور بهره مندي از اين 
خدمات به معاونت اجتماعي استان واقع در ميدان امام (ره) اصفهان مراجعه 

و يا با شماره تلفن 2183030 تماس حاصل كنند.

اعتياد دانشجويان 
 ريشه در باورهاى غلط دارد

چرا هنوز مزاحم تلفنى زياد است؟

رييس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا با بيان اينكه مردم نبايد هيچ نگرانى نسبت 
ــته باشند گفت: افزايش نرخ جرائم  به افزايش نرخ جرايم راهنمايى و رانندگى داش
به عنوان يك عامل بازدارنده نقش مهمى در كاهش حوادث و ارتقاى سالمت مردم 
ــردار تقى مهرى درباره افزايش نرخ جرايم رانندگى از نيمه دوم اسفندماه  دارد. س
ــوع افزايش نرخ  ــاز موض ــگيرى از وقوع تصادفات حادثه س ــرد: براى پيش اظهارك
جريمه مطرح شد؛ چراكه افزايش جريمه مى تواند به عنوان ابزار بازدارنده و عامل 

پيشگيرى از وقوع تصادفات باشد.
ــد در جلوگيرى از به وجود آمدن  وى ادامه داد: افزايش اصل جريمه قطعا مى توان
خسارات جانى و مالى اثرگذار باشد؛ بنابراين ايجاد نظم و انضباط در جامعه نيازمند 
قانون است، در واقع موضوع فرهنگ سازى و ايجاد نظم و امنيت در جامعه نيازمند 

دو ابزار سلبى و ايجابى است.
رييس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا تصريح كرد: بر اساس قانون مصوب هيئت 
وزيران بايد تخلفات خصوصا تخلفات حادثه ساز كمتر شود؛ بايد از ابزارهاى كنترلى 

و فناورى نوين از جمله دوربين ها در سطح شهر و جاده ها بيشتر استفاده شود.
ــتيم  ــت، گفت: ما معتقد هس ــه پليس مجرى قانون و مقررات اس وى با بيان اينك
ــت؛ بازدارندگى از جرايم  نقش افزايش جرايم راهنمايى و رانندگى بازدارندگى اس
راهنمايى و رانندگى سبب آزادى، آرامش و امنيت در رفت و آمدها مى شود ضمن 

اينكه خروجى اين موضوع در سالمت مردم و كاهش حوادث نقش مهمى دارد.
ــردم گفت: مردم هيچ نگرانى  مهرى درخصوص اعمال افزايش جرايم خطاب به م
نسبت به افزايش جرايم راهنمايى و رانندگى نداشته باشند. چه بسا در برخى موارد 

ــان افزايش جرايم  ــهروندان صحبت كرده ايم و آنها نيز خواه در اين خصوص با ش
بوده اند.رييس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا با بيان اينكه پليس هرگز به دنبال 
ــند كه  ــت، ادامه داد: افرادى بايد نگران افزايش نرخ جرايم باش جريمه كردن نيس

تخلف مى كنند؛ افزايش جرايم در سبد خانوار و جزو مخارج روزمره نيست.
ــه وجود آمدن  ــراد متخلف كه باعث ب ــور ناجا تعداد اف ــه رييس پليس راه به گفت
تخلفات حادثه ساز مى شوند در مقابل خيل عظيم 18 ميليون وسايل نقليه و تعداد 
زيادى از كاربران كه داراى گواهينامه هستند، بسيار كم است، بنابراين مردم نبايد 
نگران افزايش جرايم باشند؛ چراكه اين امر يك وسيله بازدارنده در مقابل تخلفات 

متخلفان است.

از ديدگاه اسالم ازدواج فرزندان، بايد به هنگام و بالفاصله پس از آنكه فرزند به بلوغ 
جسمى، جنسى، روانى و اجتماعى رسيد، اتفاق افتد؛ در غير اين صورت پدر و مادر 
بايد در انتظار تبعات منفى و پيامدهاى جبران ناپذير تاخير ازدواج فرزندان باشند.

ــويق و  ــالم اصلى ترين و پراولويت ترين نقش والدين به ويژه پدر خانواده را تش اس
ترغيب فرزند به ازدواج مى داند.

در واقع پدر با حمايت هاى مالى و پشتيبانى خيرخواهانه بايد دختر و پسر خانواده 
ــواده بايد آموزش اصولى فرزند  را به اين امر خطير گرايش دهد.اما نقش مادر خان
دختر و پسر طى سنين نوجوانى و جوانى با هدف آمادگى و ايجاد شور و عالقه براى 

تشكيل خانواده و فرزندآورى و چگونگى حفظ اين نهاد باشد.
ــيارند والدينى كه چون خود اين مراحل را طى كرده و نيازهايشان در اين  چه بس
خصوص اشباع و تامين شده است به نياز فرزند توجهى نمى كنند يا احيانا براساس 
ــترك خود به تأخيرازدواج فرزندانشان رضايت  ناكامى ها و تلخى هاى زندگى مش
ــوهر در قبال  ــر در يك خانواده زن و ش ــورد بحث اينكه اگ مى دهند.اما موضوع م
يكديگر حس قدردانى، سپاس گزارى، محبت، احترام و عشق ورزى را به خوبى در 
مقابل فرزندان ايفا نكنند در بچه ها احساسى از بى ارزشى و ناخوشايندى نسبت به 

ازدواج ايجاد مى شود.
در اين شرايط اغلب فرزندان در حضور والدين دلخور ،مى آموزند كه روياى داشتن 
ــت و به پوچى خواهد رسيد كه  عشق جاويد در زندگى مشترك فريبى بيش نيس
متاسفانه برنامه ها و سريال هاى مخرب ماهواره اى نيز بر اين موضوع دامن زده و يكى 

از اصلى ترين عوامل تشديد اين افكار در جوانان امروز جامعه ما هستند.

حجت االسالم والمسلمين سيدجواد موسوى، كارشناس دينى و مشاور خانواده در 
ــتون اصلى هر رابطه اى محبت است و براى داشتن  اين خصوص مى گويد: بنا و س
ــتن يك خانواده شاد و سالم چهار زيرمجموعه از  يك عشق واقعى در زندگى و داش

محبت الزم است.
اين مشاور دينى بيان مى كند برعكس نظر اطرافيان كه مى گويند:   عشق نان و آب 
نمى شود، اتفاقا عشق و محبت واقعى در زندگى مشترك الزم تر از نان و آب است و 
باعث تحرك در زندگى و به وجود آوردن شادى و خوشحالى براى همسر و فرزندان 
ــت دارند براى خوشحال كردن هم هر  مى شود.همسرانى كه واقعا همديگر را دوس

كارى مى كنند؛ هرچند آن كار سخت يا حتى غيرممكن باشد.

بيش از هفت ميليون ايراني به رمال ها مراجعه مى كنند؛

رمالى در جامعه كتمان پذير نيست
ــواع بيماري هاي  ــرم كردن با ان ــت و پنجه ن بخت خوب نداشتن،دس
مختلف، بيكار بودن و هزار و يك قصه ديگر بهانه هاي خوبي هستند تا با 
خود بپنداريم گره كور زندگي ما به خاطر روح خبيثي است كه جايش 
ــط زندگي ما خوش كرده است. روح خبيثي  ــت يك جايي وس را درس
ــده و آن را از ــه ارواح ديگري به كمك آم ــت؛ مگر آنك كه رفتني نيس

 بين ببرند.
ــون ايراني به  ــاليانه بيش از هفت ميلي ــده س ــبب ش  موضوعي كه س
ــول از اين افراد  ــون ها تومان پ ــرده و با صرف ميلي رماالن مراجعه ك
ــت كه بر  ــد. جالب تر اينجاس ــان را حل كنن ــد كه مشكالتش بخواهن
ــاي دولتي  ــي از نهاده ــوي يك ــه چندي پيش از س ــاس آماري ك اس
ــه چهارم افراد مراجعه كرده به رماالن تحصيلكرده ــد س رسانه اي ش

 هستند.
ــود. مثال  ــيار مد ب ــار انداختن بس ــم مهره م ــا بچه بودي ــي كه م زمان
ــند ــان در ناز و نعمت باش ــراي آنكه نوه و نبيره هايش مادربزرگ ها ب

 براي آنها يك مهره مار خريده و به گردنشان آويزان مي كردند. 
ــه از اين  ــردم نكند من ك ــر مي ك ــي با خودم فك ــان عالم بچگ از هم
ــم. اين مهره مار  ــي بي بهره بمان ــدارم از موهبت هاي زندگ مهره ها ن
نداشتن همواره گوشه ذهن من جا خوش كرده بود و روزگار كودكي و 
ــر گذاشتم تا به دوران عزيز جواني  نوجواني را بر همين منوال پشت س

برسم.
ــياري ــاده بودن در بس ــون از كار افت ــور ما همچ جوان بودن در كش

 از كشورهاي جهان است. مثال جوان كه باشي صالحيت الزم براي به 
ــغل ها را نداري. نمي خواهم بگويم پارتي  دست آوردن بسياري از ش
داشتن يا نداشتن تا چه ميزان در اين مهم تاثير گذار است كه خود شما 
ــي خواهم برايتان بگويم ــت، اما م مي دانيد تا چه اندازه تاثير گذار اس

ــت و  ــنتان كم اس ــه اند س ــه گفت ــنيده ام ك ــد ش ــان بخواه  تا دلت
ــما دال  ــم ش ــن ك ــم،  س ــغل معذوري ــن ش ــراي اي ــتان ب از پذيرش
ــورد نظر  ــغل م ــراي ش ــز گرامي ب ــما عزي ــتن ش ــه نداش ــر تجرب ب
ــر فرد  ــت كه اگ ــوي اس ــه نح ــا ب ــط كاري م ــا و محي ــت! كار م اس
ــكل  ــط كار را به مش ــرد محي ــر قرار بگي ــند باالت ــري در مس جوان ت
ــتاي ــري كه در راس ــنيده هاي ديگ ــام ش ــاند و انواع و اقس مي كش

ــواره با  ــنيده ام و هم ــواره ش ــوان بودن هم ــودن و ج ــاي كار ب  جوي
ــت و چه ــوب نبودن چه اس ــن همه محب ــيده ام دليل اي خود انديش

 نمي تواند باشد...
تا يك روز يكي از دوستان نابغه ام گره از مشكل كارم گشود و با نجوايي 
ــيد، آيا مهره مار دوران كودكي خود را گم كرده اي؟ نگاه  آهسته پرس
دوستانه در دوستانه با عمقي از تعجب و تفكر به او كردم و پاسخ دادم: 

من هيچ گاه مهره مار نداشتم!
ــتن هنوز هم جزو باورهاي بسياري از مردم  ــتن يا نداش مهره مار داش
ماست؛ اگرچه قرن ها از آفرينش انسان مي گذرد و مدرنيته در زندگي 
مردم جاي باز كرده، اما هنوز در ديدگان قديمي ترهاي ما باور بسياري 
از فرهنگ هاي عاميانه مشهود است. فرهنگ هاي عاميانه اي كه دست 
ــياري از جوانان ما آنها را  به دست به نسل هاي امروز نيز رسيده و بس

باور دارند.
ــت مي گويد: 10 درصد جمعيت  ــال 93 وزارت بهداش در واقع آمار س

ــي صالحيت مانند  ــال نزد افراد غيرمتخصص و ب ــور طي يك س كش
دعانويس، رمال و... رفته اند.

ــان مي دهد 68 درصد از دختران در فاصله سني 18 تا 26   آمارها نش
ــت كم يك بار به فالگير مراجعه كرده اند،50 درصد نيز چند  سال دس
بار مراجعه كرده اند و 83 درصد از دانشجويان حرف هاي فالگيران را 

تصديق كرده و با اعتقاد به سراغ آنها رفته اند.
رمالي در جامعه كتمان پذير نيست

ــتند  ــي هس ــا همان دعانويس ها آدم هاي زرنگ و باهوش رمال ها و ي
ــتيم آشنايي كامل  ــنا نيس ــياري از علم هايي كه ما با آنهاآش كه از بس

دارند.
ــيني  ــي خواهم بگويم با موجودات آتش ــر مي كنيد م  البد با خود فك
ــته و مي توانند ازعجايب زندگي هر فردي با  ارتباطات سروسري داش
ــتباه مي كنيد؛ چراكه بسياري از اين افراد با بهره گيري  خبرشوند؟ اش
ــاده اي كه  ــي و بهره گيري از حقه هاي س ــش كوچك روانشناس از دان
ــبي مي تواند اطالعات زندگي فرد را هويدا كند، براي خود كار و كاس

 راه انداخته اند.
ــاوري مردم  ــي آن را زودب ــان دليل اصل ــبي كه روانشناس كار و كاس
ــرايط مورد نياز براي رسيدن  دانسته و معتقدند اگر مردم جامعه ما ش
ــراد مراجعه ــند به هيچ كدام از اين اف ــته باش به امنيت رواني را داش

 نمي كنند.

ــران تصميم گيري،  ــناس ،توضيح مي دهد: «بح بابك صمدي، روانش
فقدان افق روشن براي رسيدن به اهداف در آينده،  استرس از رويارويي 
با آينده اي نامعلوم، بي اعتقادي و نداشتن ايمان واقعي به قادر مطلق، از 

جمله داليل مراجعه افراد به دعانويس يا رمال است.»
او با اشاره به اينكه فال گيري و طالع بيني را بايد يك واقعيت اجتماعي 
دانست، ادامه مي دهد: «درپژوهش هاي اجتماعي كمتر به موضوعاتي 
ــود، اما واقعيتي است كه بايد پذيرفته شده و با  اين چنين توجه مي ش

بهبود شرايط زندگي اجتماعي با آن مقابله كرد».
ــه را و موقعيت  ــران جامع صمدي نوع پرورش متفاوت دختران و پس
ــان را از جمله داليل  ــا آقاي ــه ب اجتماعي ضعيف تر خانم ها در مقايس
ــته و تاكيد مي  تاثيرگذار در مراجعه بيش ازحد بانوان به رماالن دانس
ــران نياز به  ــي تر بودن بيش از پس ــطه احساس كند: « دخترها به واس
ــان بيايند و در همين  ــا را درك كرده و به كمكش افرادي دارند كه آنه
راستا الزم است نوع نگاه تبعيض آميز موجود در جامعه ميان دختران 
و پسران با تكيه بر اصول روانشناسي و جامعه شناختيبرداشته شود.»

ــد بدانند و  ــراد و جوانان ما باي ــي كند: « اف ــناس اضافه م اين روان ش
ــه دنبال  ــرايطي مي توان خوب بود و ب ــند در هر ش ــته باش باور داش
ــرايط زندگي گشت و نبايد به دنبال  راهكارهاي موجود براي بهبود ش
ــه به افراد دعانويس ــاده ترين راه موجود كه همان راه فرار و مراجع س

 باشد،  رفت».



تلویزیون اخبار

 تهیه کننده مجموعه طنز ســه شــو از افزایش آیتم های نمایشــی 
این مجموعه با موضوعاتی مرتبط با نوروز در این ایام خبر داد.

مهران مهام، ضمن اعالم خبر پخش هر شــبه مجموعه طنز سه شو 
افزود: این مجموعه طنز در قسمت های 55 دقیقه ای هر شب از شبکه 

سه در ایام نوروز پخش می شود. 
طنز ســه شــو که مجموعــه ای ترکیبــی متشــکل از پالتوهای 
داخــل اســتودیو و آیتم های نمایشــی اســت از اوایل زمســتان 
 جاری شــب های پنج شــنبه و جمعه از شــبکه سه ســیما پخش 

می شود.
 این مجموعــه بــه کارگردانی جــواد رضویــان و تهیــه کنندگی 

علیرضا ابراهیمی از مجموعه های مشارکتی شبکه سه سیماست. 
در ادامه تهیه کنندگی این مجموعــه را مهران مهام برعهده گرفت و 
جواد رضویان نیز چندی بعد از آغاز پخش این مجموعه، خبر جدایی 

خود را از آن در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد. 
 مهران مهام در پاســخ به این ســوال کــه آیا رضویــان برای پخش 
قسمت های نوروزی به گروه می پیوندند یا خیر؟ نیز گفت: ایشان تازه 
برای استراحت رفته اند، اما هر زمانی که بخواهند برگردند ما قطعا از 

حضورشان استقبال می کنیم. 
وی در خصوص آیتم های نمایشی هم که در این مجموعه برای پخش 
 در نوروز اضافه شده اســت، اظهار کرد: موضوع این آیتم ها با توجه 
به حال و هوای عید نوشته شده است، مانند صله رحم، عیدی دادن، 
عیدی گرفتن و ترافیک جاده ای و بر همین اساس بعضی بازیگران نیز 

به مجموعه اضافه شده اند.
مهام در مورد اینکه در غیبت رضویان چه کسی کارگردانی آیتم های 
نمایشی را انجام می دهد نیز گفت: حسین غضنفری وظیفه کارگردانی 

این آیتم ها را فعال برعهده دارند.
 همچنین پیــش از این حســین غضنفری در مجموعــه تدوین گر 
بوده است و گفته می شود کارگردانی پالتوهای داخل استودیو نیز که 

به عهده رضویان بوده به مهران غفوریان سپرده شده است.
 ضمن اینکه بیژن بنفشــه خواه همراه با غفوریان این پالتوها را اجرا 

می کنند.

موسسه  انتشارات قدیانی، » قصه های تصویری از تذکره االولیا « را در ۱۲ جلد 
منتشر کرده، مژگان شیخی به بازنویســی و مامک رزمگیر به تصویرگری این 

مجموعه پرداخته است.
بازنویســی و بازآفرینی ادبیات کهن ایران، ضرورتی انکارناپذیر اســت چرا که 
کودکان و نوجوانان باید با پشتوانه های فرهنگی و ادبی خود آشنا شوند. در این 
میان نویسندگانی چون آرمان آرین به بازآفرینی روی آورده اند و بعضی همچون 
مژگان شیخی در مجموعه  » قصه های تصویری از تذکره االولیا « تنها به روان 
کردن عبارات پرداخته و با وفادار ماندن به اصل داســتان، قصه ای ساده و قابل 
فهم نوشته  اند بدون آن که شخصیت ها و داستان های فرعی را وارد ماجرا کنند.

تذکره االولیا یکی از بی مانندترین روایت های حکمی و فلسفی ادبیات کهن ایران 
 و نیز تاریخ اندیشه در جهان به شــمار می رود. این کتاب عرفانی به نثر ساده و 
در شرح احوال بزرگان اولیا و مشایخ صوفیه، نوشته  فریدالدین عطار نیشابوری 
است که هر باب آن به زندگی، حاالت، اندیشه ها و سخنان یکی از عارفان و مشایخ 

تصوف می پردازد.
مژگان شــیخی قصه هایی از تذکره االولیا که شــامل نکات اخالقی و سخنان 
حکمت آمیز است را با قلمی ســاده و روان با عناوینی مانند: » دوست ماهی ها، 
سوزن و تار مو، سردسته  راهزنان، نسیمی از یمن و... « برای کودکان استخراج 
کرده اســت. تصویرگری زیبای مامک رزمگیر نیز همراه با رنگ های متنوع و 

جذاب در ترغیب بیشتر کودکان به مطالعه  این کتاب، مفید خواهد بود.
 دیگر ویژگی کتاب این اســت که در صفحات آغازین این امــکان به کودکان 
داده شده که عکس دوستان یا افرادی را که دوست دارند الصاق کنند و کتاب را 
هدیه بدهند. قصه های تصویری تذکره االولیا را کتاب های بنفشه ) واحد کودك 
و خردسال موسسه انتشارات قدیانی ( در اولین نوبت چاپ، در ۱۲ جلد و با تیراژ 

۲۲۰۰ نسخه، به قیمت هر جلد۳5۰۰ تومان روانه  بازار کرد.

پنجمین جشنواره شــعر  » بوی عیدی «  باحضور شعرای معاصر در دانشگاه 
اصفهان برگزار می شود.

 این جشنواره از ســوی کانون عرفان و ادب قند پارســی دانشگاه اصفهان و 
با همکاری سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار می شود.

سه شاعر برجسته و شــناخته شــده معاصر، دکتر محمد حسین بهرامیان، 
گروس عبدالملکیان و کبری موســوی قهفرخی از مهمانان ویژه این مراسم 

هستند که با هدف شناسایی استعدادهای نو در شعرسرایی برگزار می شود.
عالقه مندان می توانند جهت ارسال آثار خود به این جشنواره تا 9 اسفندماه 
آثار خــود را در قالب آزاد و بــا موضوعات بهــار و نوروز بــه آدرس ایمیل: 

kanoonghandeparsi@gmail.com  ارسال کنند.
این جشنواره در روز ۱۱ اسفند ماه از ساعت ۱۳:۳۰ در محل تاالر پیامبر اعظم 

)ص( واقع در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

تهیه کننده سه شو؛

آیتم های نمایشی سه شور در نوروز 
اضافه می شود

در ۱۲ جلد؛

قصه های تصویری از تذکره االولیا 
بازنویسی و منتشر شد

۱۱ اسفندماه برگزار می شود؛

پنجمین جشنواره شعر »  بوی عیدی « 
باحضور گروس عبدالملکیان

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی:

نوروز فرصتی برای آشتی مردم با صنایع دستی است
 معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی کشــور گفت: باید در نوروز 
صنایع دستی را در میان مردم ترویج داد و به نوعی گفتمان سازی و 
فرهنگی سازی کرد، در نوروز بایدمردم را با صنایع دستی آشتی داد.

نشست تخصصی هماهنگی برگزاری بازارچه های موقت نوروزی سال 
95 با حضور بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
سازمان، یدا... جعفری مشاور رییس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست، 
محمودیان مدیرکل صادرات معاونت صنایع دستی، میرزالو مدیرکل 
دفتر حمایت از تولیــد معاونت، مدیران کل اســتانی و نیز معاونین 
صنایع دستی استان ها در سازمان برگزار شد. در این نشست بهمن 
نامور مطلق معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی سازمان ضمن 
تســلیت ایام فاطمیه و خیرمقدم به میهمانان نشست با اشاره بر این 
مطلب که اجرایی شدن موارد مطروحه در این نشست در حوزه صنایع 
دستی می تواند در حوزه توسعه فروش صنایع دستی موثر واقع شود، 
 گفت: نوروز موهبتی است که از گذشتگان برای ما به یادگار گذاشته 
 شــده اســت، همه حوزه ها در نوروز بــه نوعی نوزایی می رســند. 
 نوروز جشــن امید، تحول، نوزایی اســت و این تحــول تنها مربوط 
به تحول آدمی نیست بلکه تحول در زمینه های فرهنگی، اجتماعی 

در جامعه را نیز شامل می شود.
باید برنامه ریزی داشــت کــه بتوانیم تحولی در احــوال کاری مان 

نیزداشته باشیم.
 وی افزود: ســال آینده آخرین ســالی اســت که ما تمامی سال را 
در دولت یازدهم در اختیار داریم و باید نهایت تالش و همت خود را 

به نمایش بگذاریم.
 امیدواریم سال آینده که به نوعی سال نتیجه گیری است را به عبارتی 

به یک سال طالیی در حوزه صنایع دستی تبدیل کنیم.
 به این معنا که اگر سال آینده را با نوروزی پربار آغاز کنیم می توانیم 
در کل سال به موفقیت های درخور این حوزه نیز دست پیدا کنیم و 

رشد مثبت صنایع دستی را تداوم بخشیم.
نامور مطلق با اشاره بر لزوم وجود صداقت در حوزه های کاری گفت: 
اصل ما همیشــه بر پایه صداقت و درستی بوده اســت و همیشه از 
همکارانی که این اصل را رعایت می کنند تقدیر و تشــکر می کنیم، 
اما  باید صداقت و درستی با رشد و شکوفایی نیز همراه شود و به نوعی 
 صداقت نباید ســبب  رشد منفی شــود که این مهم با وجود افرادی 

با تفکر خالق مهیا می شود. 
وی در ادامه تاکید کرد: بایــد بتوان ســاماندهی الزم را برای رصد 
جدی تر و کامل تر آمار فروش داشــت. یکی از فلسفه های برگزاری 
 این نشست نیز ساماندهی و انتظام بخشیدن به برنامه های نوروزی 

است.

تقریبا همه  می دانند که هدف اصلی دعوت از خوانندگان پاپ در جشــنواره  
موسیقی فجر درآمدزایی است؛ اما جزییات آمار فروش بلیت ها در سی ویکمین 
جشنواره  موسیقی فجر نشان داد که دیگر چندان نمی شود روی سودآوری این 

خوانندگان جوان در جشنواره ها حساب کرد.
به هیچ وجه نمی توان سودآوری خوانندگان پاپ را در جشنواره های دولتی منکر 
شد. این خوانندگان جوان و اغلب نوپا مخاطبان زیادی دارند که از سوی همین 
مخاطبان در فضای کنسرت حمایت می شــوند. بدیهی است که جشنواره ها 
هم بتوانند روی این موضوع حســاب کنند و از طریق شهرت و محبوبیت این 
خوانندگان، پای مخاطبان را به سالن های اجرا در جشنواره باز کنند. درست 
 است که بخش موســیقی پاپ چند سالی است در جشــنواره  موسیقی فجر 
در بخش جنبی قرار گرفته و به حاشیه رانده شده، اما مسئوالن این جشنواره 
هنوز نتوانسته اند، به طور کامل قید این ژانر موســیقی را بزنند و همیشه یک 
ستون از جدول جشــنواره فجر را به آن ها اختصاص می دهند. هرچند خیلی 
از خوانندگان پاپ به دلیل مبلغ دستمزد و مسائل دیگر، تمایل چندانی برای 
حضور در این جشنواره ندارند، اما بنا به دالیلی، این کار را یک امر واجب بر خود 
می دانند که مبادا در طول ســال، مجوز کنسرت های شان به مشکل بر خورد. 
اما آمار فروش بلیت ها در سی ویکمین جشــنواره  موسیقی فجر و همین طور 
سالن های میزبان نشان داد که این بخش مثل سابق و به صورت مطلق پررونق 
نیست، به طوری که هیچ یک از خوانندگان پاپ، به جز » احسان خواجه امیری« 
نتوانستند به طور کامل بلیت های شان را به فروش برسانند یا به قول معروف 
 »sold out« کنند. وب ســایت  بلیت فروش بخش موســیقی پاپ جشنواره 
 تا آخرین لحظات باز و مشــغول بلیت فروشــی بود و مخاطبــان این بخش، 

تا آخرین لحظات امکان خریدن بلیت کنسرت های پاپ را داشتند.
 این در حالی بود که در یک اتفاق نادر، یک گروه موســیقی نواحی از بوشــهر 
با عنوان » آوای موج « اولین گروهی بود که در مدت چند ساعت به طور کامل 
بلیت هایش را فروخت. البته شــایعه ای هم در این راســتا مطرح شد که یک 
 نفر تمام بلیت های گروه » آوای موج « را خریده، امــا این موضوع در نهایت، 

مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفت و سالن اجرای این گروه هم کامال پر بود.
گروه موســیقی » چارتار « نیز در برج میالد روی صحنه رفت و توانست تمام 
بلیت هایش را که برای دو سانس در نظر گرفته شده بود، به طور کامل بفروشد.

ارکســتر موســیقی ملی ایران به رهبری لوریس چکناواریان، اجرای کیوان 
ســاکت و ســاالر عقیلی، گروه های » داماهی « و » کامنت «، » انزو فاواتا « 
هنرمند ایتالیایی، گروه های » بارتولومی بیتمن « از اتریش و » کوارتت زهی 
الیپزیگ« از آلمان و همچنین اجرای مســعود شــعاری و کریستف رضاعی، 
گروه ها و هنرمندانی بودند که از همان ســاعت های ابتدایی فروش بلیت ها، 
مورد استقبال مخاطبان قرار گرفتند. این در حالی است که در میان گروه های 
موسیقی پاپ، فقط کنســرت احســان خواجه امیری به میزبانی سالن میالد 

نمایشگاه بین المللی، از فروش کامل بلیت ها برخوردار شد.
حال با توجه به این که جزییات فروش بلیت ها نشان می دهد که حتی موسیقی 
بی کالم هم بیشتر از موســیقی پاپ در جشنواره  امســال مورد استقبال قرار 
گرفت، شاید در سال های بعد، مدیران جشنواره  موسیقی فجر به این موضوع 
فکر کنند که به جای حمایت از خوانندگان پاپ که تمایل چندانی هم به حضور 
در صحنه  جشنواره  موســیقی فجر ندارند، به حمایت از موسیقی های مهجور 

بپردازند که در روزهای عادی سال، توجه چندانی به آن ها نمی شود.

شکست پاپ خوان ها در جشنواره فجر!
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» اسکندر مقدونی« کسی بود که بنا به نوشته های مورخانی چون 
»هرودوت « و » پلوتارك «، از هنگام ورود به ایران تا هنگام مرگش، 
لباس های زربافت ایرانی بر تن  کرد.  به گزارش ایمنا، این لباس ها 
از پارچه های زری که تار آن را از طال و نقره می کشــیدند دوخته 
 می شد. کیفیت پارچه های زری، پشــمی، مخمل و کتانی ایران 
در دوره هخامنشیان به  اندازه ایی مطلوب بود که اسکندر مقدونی 
را شیفته خود ساخته بودند. بنابر اشــاره اوستا، نساجی پارچه را 
ایرانیان عصر هخامنشــی به خوبی می دانســتند. گاه پارچه ها و 
 جامه ها را زر دوزی می کردند. بافتن پارچه های ابریشمی و زری 
 به رنگ های دالویز در بیســت و پنج قرن پیش در ایران شــایع 
بوده است. رنگ ها و نقش های دوره هخامنشی معموال در رنگ آبی، 
سرخ، قهوه ای، سفید، ارغوانی، زرد روشن و بنفش در زمینه های 
طال، نقره و آبی روشــن با نقش هایی از اشکال دایره، مثلث و انواع 

 گل و برگ ها و خطوط هــای متوازی و شــیرهای بالدار و عقاب 
بوده اســت. اما از لباس زربافت اســکندر که بگذریم، زری بافی 
تاریخچــه ایی طوالنــی دارد. بافتن پارچه هــای زربافت، مانند 
قالی و گلیم از زمان هخامنشــیان مرسوم بوده اســت، در واقع 
 نقوش برجســته حاشــیه های لباس شاهنشــاهان و درباریان 
در تخت جمشید، شــوش و پاسارگاد، در حاشــیه لباده، حاشیه 
آستین ها و یقه لباس، نشان دهنده به کارگیری پارچه های زربافت 
در لباس آن ها اســت. قطعاتی از طالی ناب به شکل شیر، مرغ، 
 ستاره با گل پنج پر و یا نقوش هندسی مانند مثلث و غیره دوخته 
می شــد. امروزه بســیاری از ایــن قطعات طال متعلــق به عهد 
هخامنشی، نمودار عظمت و اعتبار این هنر سنتی در ایران کهن، 
در موزه ایران باستان و موزه های لوور، متروپولیتن، کلیسای سنت 
 ویکتور، لیون، سلطنتی لندن، واشــنگتن، آرمیتاژ، لنینگراد و... 

نگه داری می شود.
 عهد ساســانیان و درخواســت جهانیان برای دریافت 

پارچه زری
این هنر کهن ایرانی در دوره ساســانیان به قدری مورد توجه بود 
که وقتی کسی به ایران مســافرت می کرد، بهترین هدیه ای که 
می توانســت به میهن خود ببرد یک قطعه زری بود و به گونه ایی 
که صلیبیون باقی مانده های صلیب مســیح را در زری های ایرانی 
می پیچیدند و به همراه خود به اروپا می بردند. بسیاری از تاریخ دانان 
بر این باور هستند که این دوره، دوره شکوفایی و طالیی هنر و تمدن 
ایران بوده است. دکتر » محمد حسن زکی « در کتاب صنایع ایران 
بعد از اســالم درباره بافته های این دوره می گوید: » در این دوره، 

بافندگی ایران به اوج عظمت، ترقی و رونق خود رسید.
 از آن دوره بعضی پارچه های ابریشمی باقی مانده که بهترین نمونه 
از ترقی این صنعت است. آنچه امروز از بافته های آن دوره در اروپا 
باقی است، پارچه معروفی است که در خزانه شهر سامنس فرانسه 
وجود دارد. نقش آن مردی اســت که ایســتاده و گلوی شیری را 
می فشارد. پارچه دیگری در موزه کوسنت گوربه برلین حفظ شده 
که نقش فیل بر آن تصویر شده است. « پارچه زری در لباس فاخر 
شاهان و برای تزیین کاخ های سالطین به کار می رفته است. نقوش 
پارچه های ساسانی در تناسب و هماهنگی طرح و رنگ به نهایت 
درجه هنری رسیده بود. رنگ های  آسمانی، آبی الجوردی و سبز و 
بعدها سفید، مشکی و زرد بر روی پارچه هایی با نقش مجموعه ای 
از دوایر، اشکال هندسی، تصاویری از حیوانات، پرندگان و سواران 
در حال شکار، نقش شیر، فیل، شــتر، عقاب و طاووس اوج هنری 

ساسانیان در صنعت نساجی را یاد آور می شود.
پارچه زری چیست؟

این پارچه افسانه ایی ساخته شــده از زر یا طال، پارچه ایی است 

 که پودهای آن را با طال و چله یا تار آن از ابریشــم خالص اســت. 
زری یا زربفت پارچه ای ظریف و بسیار گران بهاست که پودهای 
گاها ابریشم رنگی و یکی از پودها، نخ گالبتون است که می تواند 
زرین یا سیمین باشــد. پارچه های زربفت، از بهترین نوع ابریشم 
طبیعی ایران انتخاب می شــد و گالبتون رشته ای سیمی بسیار 
نازك است که درون آن یک رشته نخ ابریشم قرار دارد و بر روی آن، 
الیه ای از زر ) طال ( کشیده می شود و باعث درخشش و گرانبهایی 

ویژه پارچه های زربفت می شود.
دستگاه زری بافی نیز معموال ابزارو آالت چوبی است که به سبک 
قدیمی و ساده ساخته می شود . به روی هر دستگاه به طور معمول 
دو نفر کار می کنند. یک نفربافنده زری و دیگری شاگرد او که به 
 گوشواره کش ملقب است. کار گوشــواره کش باال و پایین بردن 

 تخته هایی است که از قبل نقشــه ها روی آن نقشبندی شده و
 در قسمت باالی دســتگاه نصب کرده اند. به این وسیله نقش ها 
به طرف بافنده هدایت می شود. در اغلب موارد زمینه یا بوم پارچه 

زری ازنخ ابریشم است و نخ گالبتون جز نخ های پود است.
سلجوقیان و بافندگان شاعر

پس از اســالم و به خصوص در عصر ســالجقه نقوش اسالمي با 
ساساني تلفیق و استفاده خط کوفي در حاشیه پارچه ها باب شد. در 
دوران مغول این هنر دچار زوال شد، اما با روي کارآمدن تیموریان 
 مجددا مورد توجــه قرار گرفت. بافنده عصر ســلجوقی عالقه ای 
به رنگ های مجلل نداشت ولی تضاد ساده سیر و روشن رنگ ها را 
به خوبی تشخیص می داد. بافنده این عصر فقط دو رنگ را ترجیح 
می داد، آبی کم رنگ یا سرمه ای. آنها سیاه و سبز را بر روی زمینه ای 
 به رنگ سفید یا ســرخ به کار می برند. معموال طرح این پارچه ها 
با نشانه های سلطنتی ایران یا عالیم خانوادگی و سنن هنری قدیم 
ایران مانند عقاب، طاووس، شــیر، ترنج یا هشت گوش، مرغابی، 
غاز، خرگوش و بوته های نباتی تزیین می شد. بافندگان این دوره 
صحنه های لطیف و شاعرانه و مناظر طبیعی را از روی نقاشی های 

معاصر خود تقلید می کردند.
اوج شکوفایی فن زری بافی  در دوران صفویه

 در زمان شــاه عباس هنر نســاجی ایران در تمــام تاریخ جهان 
بی همتا بود. بر اثر حمایت بی دریغ شــاهان صفوی از هنرمندان 
توفیق عظیمی در پارچه بافی به دست آمد. شاه عباس در اصفهان 
کارگاهی به نام کارگاه شــاهی ســاخته و از هنرمندان زری باف 
می خواهد تا در آنجا کار کنند. به خصوص بعد از پایتختي اصفهان، 
زري بافي نیز مانند ســایر هنرها مورد حمایت جدي قرار گرفت 
و بهترین استادان به اصفهان دعوت شــدند. این کارگاه به شکل 
انحصاری برای دربار شــاهی پارچه های بسیار نفیس می بافت و 

 نام آن شهره آفاق شد. این استادان بی نام نشان آثاری بعد از خود 
بر جای گذاشته اند که چشــم هر بیننده ایی را خیره می کند و 

آرزوی داشتن یکی از آنها را تمنا.
در این دوره معموال موضوع نقشــه را از داســتان های شاهنامه 
با مناظری از شــاهزادگان و شــکارگاه ها، لیلــی و مجنون، گل 
 و برگ های اســلیمی، پرنــدگان وحیوانات انتخــاب می کردند. 
زري بافي با طرح هاي گوناگون و رنگ هــاي متنوع به باالترین 
سطح رسید و نقوش بسیار زیبایي بر پارچه هاي زربفت بافته شدند. 
 بعضی از این بافته ها نیز با خطوط نسخ و نستعلیق تزیین شدند و 
با آنها مقابر و اماکن مقدسه را آراستند. این پارچه ها، برای تن پوش 
پادشاهان، وزیران، بزرگان، درباریان به کار می رفت. همچنین دربار 
 شاهان صفویان زربافت ها را به عنوان یک هدیه ارزشمند در ایران، 

به شاهان بیگانه هدیه می دادند. مشهورترین مراکز نساجی در دوره 
صفویه، شهرهای کاشان، اصفهان، یزد، هرات، تبریز، رشت، مشهد، 
قم، ساوه بوده  است. اما بافندگان شهرهای کاشان، یزد و اصفهان در 
بافتن پارچه های نقش دار شهره آفاق بودند. درخشندگی گالبتون 
 ولتر نویسنده و فیلســوف فرانسوی را هم دســت به قلم کرد. او 
در یکی از آثار خود، شهر کاشان را به  دلیل مخمل و زری های زیبا 
و کم نظیرش با شهر لیون فرانسه که مرکز صنایع ابریشم اروپاست، 

یکسان می بیند.
زری بافی؛ یک صنعت کهن ملی رو به زوال 

هنر زری بافی در حال حاضر در ایران در بدترین شــرایط خویش 
در طول تاریخ دو هزار ســاله خود به ســر می برد. مقایسه تعداد 
دستگاه های بافت پارچه های زری دوره صفویه با امروز تاسف بار 
است. اکنون نه تنها قدر و منزلت این هنر را کسی نمی داند، بلکه 

عدم توجه به آن، این هنر با ارزش را به نابودی می کشاند.
پس از انقالب، به دلیل عدم نیاز به لباس های زرباف، این هنر هم 
مثل دیگر هنرهای ملی، رفته رفته محدود شد و حتی صادرات آن 
هم قطع شد. بسیاری از اساتید با ندادن کمک های مالی و معنوی 
از سوی دولت و اســتفاده نکردن از استعداد فکری و هنری آن ها 
بازنشسته شده و بسیاری دیگر دار فانی را وداع گفتند. در این دوران 
کارگاه زربفت و بسیاری از دســتگاه های بافت، به مرگ تدریجی 
دعوت شدند. نابودی این هنر ارزشمند و باشــکوه ایران، پس از 
 اعصار طالیی خود دردناك است و دردناك تر آنکه  در آینده باید 

در موزه های کشورهای غربی نمونه های آن را ببینیم.
 اکنون تنها در کارگاه زری بافی ســازمان میراث فرهنگی کشور 
در تهران و و کارگاه زري بافي و گالبتون سازي هنرستان هنرهاي 
زیبایي اصفهان ومیراث فرهنگی کاشان، نمونه های اندکی از انواع 

زری و مخمل بافته می شود.

آکادمیک نبودن، نبود دسترسی به مواد اولیه مرغوب، منتقل نشدن 
هنر اساتید، حجیم بودن دستگاه نساجی، و عدم حمایت دولت از 
جمله مشکالت پیش روی این هنر ملی و مهجور واقع شده است. 
الزم است تا با اهتمام در خور توجه به آن، حیات نه یک هنر، بلکه 
یک صنعت را از نابودی نجات دهیم. با توجه به نوســانات قیمت 
 طال، قیمت پارچه های بافته شده زربفت نیز متغیر است. صادرات 
پارچه های بافته شده زربفت به کشــورهای عربی و اروپایی می 
تواند در حــد یک صنعت کامــل درآمدزایی کند و به اشــتغال 
 طرفداران زربافی نیز بیانجامد. » استاد شمسعلي «، این پیر شیداي 
زري بافي، مي گوید: » زري بافي  پارچه اي گرانبها و ارزشــمند 
از نیاکان ما اســت. هنري که جزیي از فرهنگ ملي و یادگاري که 

میراث کهن فرهنگي درآن رویت است. «

از اسکندر مقدونی تا موزه های اروپا؛

زری بافی؛ یک صنعت کهن ملی رو به زوال 
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خبر خبر

رییس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: مقدمات برگزاری 
یک انتخابات حداکثری، سالم و باشکوه در استان فراهم شده است.

خدابخش مرادی افــزود: انتخابات مظهر اقتدار، انســجام، وحدت، 
مشــارکت و عقالنیت جامعه و نمــاد مردم ســاالری دینی در نظام 

جمهوری اسالمی است.
وی با تشــریح تاثیرات داخلــی و خارجی حضــور حداکثری مردم 
 در انتخابات، تصریح کرد: در شــرایط موجود حضــور مردم در پای 
صندوق هــای رای در بعد داخلی منجر به تقویت انســجام، اقتدار و 
وحدت ملی و تحکیم پایه های نظام جمهوری اسالمی ایران شده و به 

تقویت گفتمان دولت تدبیر و امید در عرصه بین المللی می انجامد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: اقتدار و انسجام داخلی کشــور بستری برای حضور قوی و 

مقتدرانه ایران در صحنه دیپلماسی بین المللی است.
مرادی برگزاری نشست های متعدد استاندار و مدیران استانی با اقشار 
مختلف، احزاب، گروه های سیاسی و سازمان های مردم نهاد اجتماعی 
و حضور در شهرســتان های 9 گانه و بخش های 25 گانه و استفاده 
از همه تریبون ها برای تبیین فرهنگ مشارکت در انتخابات و انجام 
انتخاب آگاهانه را از اقداماتی که برای تحقق مشارکت حداکثری مردم 
در انتخابات صورت گرفته برشمرد. وی اظهار کرد: در حوزه امنیتی نیز 
همه تدابیر الزم انجام گرفته و جلسات متعدد شورای تامین استان در 
حوزه های انتخابیه در راستای شناسایی آسیب های موجود برگزار 

شده تا انتخابات در یک فضای امن و آرام برگزار شود.
رییس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری از برگزاری کارگاه های 
آموزشــی ویژه مجریان انتخابات خبرداد و گفت: در راستای تامین 
سالمت انتخابات ضمن بهره گیری از نیروهای مجرب، آموزش تمام 

نیروهای دست اندرکار انتخابات در دستور کار قرار گرفته است.
مرادی خاطرنشــان کرد: برای جمع آوری آرای مناطق سخت گذر 
استان نیز آمادگی های الزم ایجاد شده تا در هفتم اسفند در یک فضای 

امن و پرنشاط شاهد تحقق حماسه دیگری باشیم.

قاسم سلیمانی دشتکی در جریان دیدار از ستاد انتخابات شهرستان 
شــهرکرد اظهار داشــت: تمامی تدابیر الزم برای برقراری امنیت 
 کامل برگزاری انتخابات در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده

 است.
وی افزود: حضور پرشور و گسترده مردم در پای صندوق های رأی، 
اقتدار ملت، دولت و نظام جمهوری اســالمی ایران را در دنیا ثابت 

می کند.
سلیمانی دشتکی افزود: مردم ایران در 37 سال گذشته همواره با 
حضور در صحنه های مختلف و به ویژه در زمان انتخابات، حمایت 
همه جانبه خــود را از نظام جمهوری اســالمی و انزجار خود را از 

استکبار جهانی اعالم کرده اند.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری تصریــح کــرد: در انتخابات 
 هفتــم اســفند جــاری، حضــور گســترده مــردم در پــای 
 صندوق های رأی برگ زرین دیگری بر افتخارات جمهوری اسالمی 

می افزاید.
وی بیــان داشــت: نامزدهــای انتخاباتــی بایــد بــرای مردم 
 توانمنــدی هــای خــود را بیــان و از تخریــب رقیبــان پرهیز 

کنند.
سلیمانی دشــتکی از مســئوالن برگزاری انتخابات نیز خواست 
 از بــروز هرگونــه تخلــف احتمالــی در انتخابــات جلوگیری 

کنند.
به گــزارش ایرنا، ســتاد انتخابات شهرســتان شــهرکرد، ویژه 
حــوزه انتخابیه شهرســتان هــای شــهرکرد، ســامان و بن در 
دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی و مرکز حــوزه انتخابیه 
 دوره پنجم مجلــس خبرگان رهبری در چهارمحــال و بختیاری 

است.

رییس ستاد انتخابات استان:

مقدمات  برگزاری  انتخابات  حداکثری
 فراهم شده است

استاندار از ستاد انتخابات  
شهرستان شهرکرد دیدن کرد

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: از مهم ترین 
مصادیق نفوذ دشــمن در کشــور، نفوذ در مجلس 

خبرگان برای تامین خواسته های خود است.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل علیرضا اسالمیان در نشست 
خبری با خبرنگاران این استان افزود: اهمیت انتخابات 
خبرگان این دوره بر کســی پوشــیده نیست و این 
موضوع را می توان از طریق فعالیت های رســانه ای 

غرب به خوبی دریافت. 
وی، مسئله تبلیغات بر ضد اصل والیت فقیه را هدف 
امروز دشمن دانست و گفت: دشمن این هدف را پشت 
شــعار درود بر والیت ، طرح ریزی کرده و عده ای که 
در میدان دشمن بازی می کنند در تمام حرف های 
خود عنوان می دارند که پیرو والیت فقیه هستند، اما 

واقعیت برخالف این شعارهاست. 
آیت اهلل اسالمیان با بیان اینکه مقابله مستقیم دشمن 
با مردم کشــور همواره بی نتیجه بوده اســت، گفت: 
دشــمن این نکته را خوب دریافته اســت که مردم 
ایران بصیر و آگاه و مقاوم هستند و از طریق رویارویی 
مستقیم نمی تواند به آنها ضربه بزند برهمین اساس به 
دنبال این است که اصل والیت فقیه را بگیرد که یکی 

از بال های مهم نظام است. 
 وی، نفــوذ در مجلــس خبــرگان را از مهــم ترین 

برنامه های دشمن برای پیاده سازی هدف تبلیغات 
بر ضد اصل والیت فقیه بیان کرد و افزود: دشمن در 
این فضا می خواهد خبرگانی شکل گیرد که اگر کشور 
زمانی از رهبر محروم شد از دل این مجلس، رهبری 

تعیین شود که تمام منافع خود را تامین کند. 
نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
خاطرنشــان کرد: از مصادیق نفوذی که همواره مقام 
معظم رهبری نسبت به آن هشدار می دهند، نفوذ در 

مجلس خبرگان رهبری است. 
آیت اهلل اســالمیان تصریــح کرد: ولــی فقیه، رهبر 
سیاسی ما هستند، اما یک شخصیت سیاسی به شمار 

نمی روند و باید به این نکته توجه ویژه ای داشت. 
وی، طرح موضوع رهبری شورایی را موضوعی نادرست 
دانســت و گفت: دلیلی برای طرح این موضوع وجود 
ندارد و یک رهبر بصیر و قوی می تواند با بهره گیری از 

مشاوران بسیار، کشور را به خوبی رهبری کند. 
آیت اهلل اســالمیان خاطرنشــان کرد: امید است با 
بصیرت و آگاهی مردم شــاهد شکل گیری مجلسی 

باشیم که در راستای اهداف نظام و انقالب باشد. 
نماینده مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این سوال 
که کمتر از حــوزه انتخابیه خود دیدار کرده اســت، 
گفت: من تاکنون به 200 نقطه از شهرها و روستاهای 

استان سفر کرده و از نزدیک با مردم این مناطق دیدار 
داشــته ام، اما هیچگاه دنبال این نیســتم که جلوی 

دوربین بروم. 
آیت اهلل اســالمیان تصریح کرد: همچنین کم پیش 
آمده که از بنده برای حضور در مراسم ها و برنامه های 
استان دعوت شده باشد و من در آن برنامه حضور پیدا 

نکرده باشم. 
وی با بیان اینکه برخی مسئوالن استان تمایلی برای 
حضور بنده در برنامه ها و مراسم های استان ندارند، 
افزود: از همیــن رو تاکنون تعــدادی از برنامه های 
سخنرانی من در مناســبت های مختلف را لغو کرده 
و نسبت به حضورم در برنامه ها مانع ایجاد کرده اند. 

آیت اهلل اســالمیان ادامه داد: در دوره انتخابات فعلی 
هم بنرهای تبلیغاتی من را پاره کرده و در همین رابطه 
کسانی که در ســتاد انتخاباتی من کار کرده اند برای 

کار اداری آنها مشکل ایجاد خواهد شد. 
این نامزد پنجمیــن دوره انتخابات مجلس خبرگان 
اظهار کرد:با توجه به هجمه هایی که نســبت به من 

وجود دارد،نگران هستم. 
آیت اهلل اسالمیان افزود: استان چهارمحال و بختیاری 
 دارای فضای عجیبی اســت و شــعارهایی که داده 

می شود برخالف واقعیت است. 
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اخبار کوتاه

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری گفت:بدعت گذاری ها یکی از خطرات و آفت های 
بزرگی است که نظام اسالم و انقالب را تهدید می کند.

حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام در سفر به شهرستان فارسان افزود: استکبار ستیزی جزو 
شاخصه های اصلی دین مبین اسالم است که کمرنگ شدن و گرفتن روحیه استکبا ستیزی مصداق 

بارز همین بدعت گذاری در درون جامعه است.
وی، حق مداری و صیانت و ایســتادگی پای حق را از دغدغه های یک انسان مومن متقی برشمرد و 

گفت: حق مداری از نوع تربیت انسان است.
امام جمعه شهرکرد گفت: افرادی که در مکتب آموزه های اسالمی و قرآنی پرورش یافتند، پای حق 
ایستادگی می کنند، اما آنهایی که در دامن مکتب و ارزش ها رشد پیدا نکردند در دفاع از حق سست 

هستند.
حجت االسالم نکونام گفت: منشــأ ریزش ها و رویش های انقالب از میزان حق مداری و تبعیت آنها 
از مسیر حق اســت که تربیت ناصحیح ،منجر به فاصله گرفتن از حق و کوتاه آمدن در برابر دشمن و 
ستمکاران خواهد شد. وی پیروی از هواهای نفســانی را خطری بزرگ برای جامعه اسالمی خواند و 
افزود: کسانی که به دنبال سیاسی بازی، جناح گرایی، تکبر و منیت باشــند جامعه را دچار تفرقه و 
دودستگی می کنند که یکی از دغدغه ها و نگرانی های رهبر معظم انقالب نیز گرفتار شدن جامعه به 

همین مسایل و غافل شدن از امور کلیدی و اساسی است.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: اشرافیت طلبی از دیگر آفت های انقالب است و اگر جامعه به سمت 
گرایش های دنیوی و زندگی اشــرافی و مادی سوق داده شود، با آســیب ها و خطرات جدی مواجه 

خواهد شد. حجت االسالم نکونام بر توصیه و تاکید همیشگی و جدی رهبر رمعظم انقالب بر عدالت 
 محوری در کشور اشاره کرد وافزود: عدالت محوری یعنی آنکه مراقب باشید کشور به موقعیتی برای 
ثروت اندوزی یک عده افراد سودجو و منفعت طلب تبدیل نشود که بتوانند به وسیله این دارایی ها و 

امکانات افراد را برای خود بخرند و در مقابل انقالب و ارزش ها را بفروشند.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به تالش اکثر جناح ها و گروهای سیاسی برای جایگزین کردن توسعه به 
جای عدالت تصریح کرد: متأسفانه عدالت محوری برای بسیار از گروها و جناح سیاسی در داخل کشور 
مهم نیست بلکه آنچه که برای آنها بیش از همه اهمیت دارد، توسعه محوری است که این روش هم 

مورد قبول امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری نبوده و نیست.
حجت االسالم نکونام تاکید کرد: اگر می خواهید انقالب و نظامی که خدای متعال به شما عطا کرده 
حفاظت و حراست بشــود باید شــعار عدالت محوری در عمل به معنای واقعی کلمه در جامعه رواج 

داشته باشد.
رییس شــورای فرهنگ عمومی اســتان با تاکید بر اینکه از گفتن حقایق و واقعیت ها نباید خسته 
شــد تصریح کرد: قطعا این گفتمان ها و بیان واقعیت ها و حقایق در باال بردن بصیرت و هوشــیاری 
 و در تصمیم گیری هــا و انتخاب افــراد اصلــح در انتخابات پیش رو بســیار مهــم و نقش آفرین

 خواهد بود.وی به انتخابات مهم و سرنوشت ساز 7 اسفند ماه اشاره کرد و گفت: در این انتخابات نیز 
باید همانند راهپیمایی 22 بهمن ماه حضور گسترده ، آگاهانه و با بصیرت داشت و جریان های مؤمن، 

انقالبی و سرزنده که انقالب را درک کنند، انتخاب کرد.
شهرستان فارسان در فاصله بیش از30کیومتری مرکز استان چهارمحال وبختیاری قرار دارد.

پیش فروش بلیت  های نوروزی
 در استان آغاز می شود

صدور ۲۰۰۰ جلد سند ثبتی 
شهری و روستای در استان

  منوچهر ســلمان زاده مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری با اشــاره به
  زمان پیــش فروش بلیــت اتوبوس برای ســفرهای نــوروزی مســافران  اظهار داشــت: 

پیش فروش بلیت اتوبوس از یازدهم اسفند ماه به صورت اینترنتی آغازمی شود. 
وی افزود: مســافران می توانند با مراجعه به آدرس www.mosaferyar.ir بلیت خود را 
دریافت کنند و از 18 اســفند ماه به صورت اینترنتی و حضوری، از طریق دفاتر فروش سطح 

شهر و پایانه های مسافربری میسر می باشد. 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت مراکز معاینه فنی 
استان بیان کرد: مراکز معاینه فنی شهرکرد و بروجن به صورت مستمر در طول شبانه روز حتی 

ایام تعطیل جهت ارایه خدمات به تمامی وسایل نقلیه آمادگی الزم را دارند. 
سلمان زاده با بیان اینکه به منظور شناسایی مســیرهای پر تردد هماهنگی های الزم با سایر 
 دســتگاه ها جهت ارایه خدمات بهتر انجام شده است، خاطر نشــان کرد: 50 دستگاه تردد

 شــمار برخط، در 25 محور مواصالتی، به صورت رفت و برگشت میزان تردد، تخلف سرعت، 
سبقت و عدم رعایت فاصله طولی وسایل نقلیه را رصد می کنند. 

وی با بیان اینکه حمل و نقل و پایانه های استان یکی از ســتادهای نوروزی در استان است، 
 گفت: حمل و نقل و پایانه های اســتان با عضویت در ســتاد تســهیالت ســفرهای نوروزی 
و نظارت بر فعالیت مرتبط با اصناف حمل و نقل جاده ای، امکان استفاده از حداکثر ظرفیت و 
 توان ناوگان عمومی در سفرهای نوروزی را فراهم می کند. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های 
چهارمحال و بختیاری افزود: 43 شــرکت حمل و نقل مسافر، در 5 پایانه مسافربری فعال در 

استان به مسافران خدمات ارایه می کنند.
 سلمان زاده با اشاره به اجرای طرح های نوروزی در استان تصریح کرد: طرح نوروزی امسال از 

25 اسفند ماه آغاز و به مدت 20 روز تا 15 فروردین 95 ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 2 هزار و 420 جلد سند ثبتی برای 
اماکن شهری و روستایی صادر شد. 

سهراب رییسی اظهار داشت: هزار و 307 جلد سند ثبتی جهت اماکن روستایی و هزار و 113 جلد 
سند ثبتی جهت اماکن شهری در استان صادر شده است.

وی با اشــاره به عملکرد بنیاد مســکن اســتان در ســال جاری افزود: تهیه و بازنگری طرح 
هادی در 24 روســتا با اعتبــاری بالغ بــر 7 هزار و 200 میلیــون ریال، اجــرای طرح هادی 
روســتایی در 160 روســتا با اعتباری بالغ بــر 139 میلیــون و 760 هزار ریــال، واگذاری 
146 قطعــه زمین بــه متقاضیــان واجدالشــرایط روســتایی و صــدور پروانه روســتایی 
 به 3 هــزار و 263 خانــوار از جملــه اقدامات انجام شــده توســط بنیاد مســکن اســتان

 بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بنیاد مسکن موظف به تهیه و اجرای 
طرح هادی و اصالح معابر روســتایی اســت بیان کرد: این فعالیت ها به منظــور ایجاد زمینه 
توسعه و عمران روستاها، تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی، 
 رفاهی و هدایت وضعیت فیزیکی روســتاها در جهت بهبود وضعیت مسکن روستاییان انجام 

می شود.
رییسی با اشاره به بهسازی و مقاوم  سازی مسکن های روستایی خاطر نشان کرد: در راستای ارتقای 
کمی و کیفی واحد های مسکونی در روستاها تسهیالت بانکی نسبت به احداث واحد های مسکونی 

مقاوم با مشارکت مردم در روستاها اعطا می شود. 
وی گفت: امسال در راستای بهسازی مسکن روستایی، اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی 
و شهری و پرداخت وام قرض الحسنه مسکن و حمام روســتایی 21 میلیون و 706 هزار تومان 

اعتبار اختصاص یافته است.

افزایش ۴ برابری اعتبارات 
محیط  زیست  استان

مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری گفت: : اعتبارات مصوب ســال جاری نسبت 
 به ســال گذشــته 4 برابرافزایش یافته که اعتبار عمرانی یــک میلیارد و 500 میلیــون تومان برآورد 

شده است.
شــهرام احمدی افزود: این اعتبارات در حوزه ارتقای آموزش همگانی محیط زیســت، افزایش ضریب 
حفاظت از مناطق تحت مدیریت، فعالیت های پژوهشی مرتبط با محیط زیست، حفاظت از زیست بوم ها، 
افزایش تجهیزات نوین محیط زیست و تجهیزات پرســنلی و یگان حفاظت، احیای تاالب های استان، 

تدوین طرح های مدیریتی مناطق استان پیش بینی شده است.
وی با اشاره به عملکرد محیط زیست در سال جاری بیان کرد: یکی از شاخص ترین عملکردهای محیط 
زیست استان در سطح جهانی، ثبت ذخیره گاه زیست کره تنگ صیادـ  سبزکوه در یونسکو در شهر پاریس 

بوده که نخستین ذخیره گاه کشور و داری طرح جامع مدیریت است.
احمدی خاطر نشــان کرد: احیای تاالب گندمان، تدوین مدیریت زیست بومی تاالب چغاخور با حضور 
جوامع محلی ، مردم ، ســازمان های مردمی نهاد و سایر دســتگاه های دولتی، افزایش ضریب حفاظت 
فیزیکی از مناطق تحت مدیریت و برخورد قاطع با متخلفان جرایم محیط زیستی از دیگر اقدامات انجام 

شده در محیط زیست استان است.
وی با اشاره به کسب افتخارات کشوری گفت: چهارمحال وبختیاری سال گذشته رتبه نخست کشوری 
در زمینه ارزیابی تخصصی از ســازمان مرکزی و امسال مقام نخست کشــور در زمینه ارزیابی صنایع 
 سبز و کسب لوح تقدیر از معاون اول رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست کسب 

کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری تعداد محیط بانان استان را 70 نفر اعالم و تصریح 
کرد: در راستای حفاظت از محیط زیست 70 محیط بان فعال و 20 پاسگاه محیط بانی در استان وجود 

دارد.
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امام جمعه شهرکرد:

بدعت گذاری، آفتی که انقالب را تهدید می کند
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شرکت Omato از ساعت هوشمند خود پرده برداشت؛
هوشمندی برای کودکان

اینترنت اشیا برای خانه شما راهکار دارد؛
دمای خانه خود را از دور کنترل کنید

شرکت Boston Dynamics آزمایش های سختی انجام می دهد؛
روباتی برای آینده

به گزارش دیجیاتو، شرکت Omate س��اعتی پیش از جدیدترین محصول خود با نام 
Wherecom K3 پرده برداشت، ساعت هوشمندی که برای کودکان بین ۶ تا ۱۰ سال 
در نظر گرفته شده و به دلیل پش��تیبانی از سیم کارت های 3G به شکل مستقل عمل 
می کند، در نتیجه برای استفاده از آن به تلفن هوشمند نیازی نخواهد بود.  این ساعت 
هوشمند مبتنی بر اندروید 5/۱ ساخته شده، اما سازنده برای اینکه استفاده از دستگاه 
برای کودکان امکان پذیر باشد، رابط کاربری خاصی را روی آن قرار داده است. این رابط 
کاربری البته از امکانات مرسومی مثل ساعت زنگدار، پخش موسیقی یا انجام بازی های 
مختلف پش��تیبانی می کند، اما عالوه بر این از این قابلیت برخوردار است که والدین، 
لیست شماره تلفن های مجاز را برای دس��تگاه تعریف کرده و امکان تماس تنها با این 

شماره ها وجود داشته باشد.
این تلفن هوش��مند همچنین به GPS و دکمه موسوم به SOS مجهز است که کودک 
 می تواند هنگام احس��اس خط��ر، آن را برای اطالع رس��انی ف��وری موقعیت مکانی 
 به والدین مورد اس��تفاده قرار دهد. س��ازنده ضمن��ا برای این محصول چیپس��ت ۲ 
هسته ای MT6572M با قدرت ۱ گیگاهرتز را به همراه ۱ گیگابایت حافظه رم در نظر 
گرفته و از دیگر خصوصیات دس��تگاه نیز می توان به باتری با ظرفیت۶۰۰ میلی آمپر 
ساعت، وای-فای، قدم ش��مار و بدنه پلی کربنات و نمایشگر ۱/54 اینچی با رزولوشن 

۳۲۰ در۳۲۰ اشاره کرد.
در پایان الزم است اشاره کنیم که اپلیکیشن مدیریت والدین که برای کنترل کودکان 

توسط این محصول مورد نیاز است روی هر دو پلتفرم اندروید و iOS ارائه شده است. 

 اینترنت اش��یا روز به روز در حال گس��ترش و توسعه است و 
 می توان ای��ن اطمینان را داد ک��ه در آینده ن��ه چندان دور 
به بخش مهمی از زندگی افراد تبدیل خواهد ش��ود. اینترنت 
 اش��یا به طور خالصه ش��اخه ای از فناوری گفته می شود که 
 در آن ابزاره��ای کوچک به اینترنت متصل هس��تند و کاربر 
می تواند به آن ها فرمان دهد. شرکت Elgato یکی از شرکت 
های متعدد و جدیدی اس��ت که در زمین��ه طراحی و تولید 
ابزارهای اینترنت اش��یا فعالیت می کند. یکی از محصوالت 
ای��ن ش��رکت Eve Thermo ن��ام دارد و در حقیق��ت یک 
 ترموس��تات ب��رای رادیاتوره��ای آبگرمکن خانه اس��ت که 
به اینترنت متصل می ش��ود. ش��رکت الگاتو ب��رای این ابزار 
جدید خود یک نرم افزار هم نوشته که به دستیار الکترونیکی 
گوش��ی های آیفون که Siri نام دارد وصل می شود. شرکت 
الگاتو برای دس��تگاه ه��ای اندروی��د فعال برنام��ه ای ندارد. 
کاربران به وس��یله دس��تیار الکترونیکی س��یری می توانند 
با اس��تفاده از فرمان های صوتی دمای خان��ه خود را کنترل 
کنند. ش��رکت الگاتو امکانات دیگری هم در ن��رم افزار خود 
ارائه کرده اس��ت. کاربر این نرم افزار می تواند اتاق های خانه 
خود را به گروه هایی تقس��یم کن��د و برای هر گ��روه دمای 

مجزا تعیین کند. ش��رکت Nest هم پیش ت��از الگاتو به فکر 
 ساخت ترموس��تات های خانگی اینترنت اش��یا افتاده بود و 
دستگاه های Nest رقیب مهمی برای Eve Thermo است. 
 Eve Thermo در حال حاضر برای تهی��ه یک دس��تگاه از
کاربر باید هزینه ای حدود۶۰ پوند بپردازد. اگر از آن دسته از 
کاربرانی هستید که زیاد به سفر می روید و دوست دارید هر 
گاه که به خانه برگشتید خانه ش��ما دمای مناسبی حتی در 
 Eve زمستان داشته باشد، می توانید با تهیه چند دستگاه از
Thermo تمام نیاز خود را برطرف سازید. کاربران برای تهیه 
Eve Thermo هم می توانند از طریق فروشگاه آنالین شرکت 
الگاتو اقدام کنند و هم می توانند از فروش��گاه آنالین شرکت 
اپل به نام App Store برای تهیه این ابزار دست به کار شوند.

 به احتمال زیاد در فیلم های بس��یاری دیده اید که روبات های س��اخت دست انسان 
به جنگ بر علیه آن ها بر می خیزند. درس��ت اس��ت ک��ه این صحنه ه��ا زاده تخیل 
 همین انسان است، اما دور از ذهن هم نیس��ت که باالخره روزی فرا برسد که روبات ها 
به قدری توانمند و کارا شوند که بتوانند در مقابل انسان قد علم کنند. شرکت بوستون 
داینامیکس یکی از شرکت های س��ازنده روبات های انسان نما است که آزمایش های 
سختی را روی روبات های خود انجام می دهد.  یکی از روبات های ساخت این شرکت 
"Atlas ن��ام دارد که آزمای��ش های مذکور روی آن انجام می ش��ود. ای��ن آزمایش ها 
به شکلی است که اگر هر روباتی در معرض آن قرار بگیرد به طور حتم دچار مشکل شده 
و زمین خواهد خورد. در فیلمی که این شرکت از آزمایش های خود روی روبات هایش 
منتشر کرده، یک روبات Atlas در حالی که جعبه ای سنگین در دست دارد، در مکانی 
در حالت سکون ایس��تاده است. یکی از محققان ش��رکت در همین زمان با یک چوب 
محکم روی جعبه زده و جعبه را از دس��ت روبات روی زمین می اندازد. در همین حال 
روبات تعادل خود را حفظ می کند. در ادامه کار همین محقق با چوب در دس��ت خود 
روبات را محکم به عقب هل می دهد. روبات Atlas باز هم به خوبی در حالی که به عقب 

پرت می شود تعادل خود را حفظ کرده و روی دو پای خود دوام می آورد.
در حال حاضر روبات های بسیاری در صنعت در حال کار هستند. هر گاه تغییر کوچکی 
در محیط اطراف این روبات ها صورت بگیرد، روبات مذکور تقریبا از کار باز می ایستد و 
نمی داند که با تغییرات به وجود آمده چگونه برخورد کند. اما Atlas بدون شک یکی 

از روبات هایی است که برای آینده به وجود آمده است.

محققان دانش��گاه صنعتی اصفهان در تحقیقاتی آزمایشگاهی با استفاده 
 از نانوذرات، موفق به س��اخت کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر 

با مقاومت حرارتی باال شده اند.
ام��روزه اس��تفاده از کامپوزیت ه��ای پلیم��ری زیس��ت تخریب پذیر 
 ب��ه منظ��ور کاه��ش آلودگ��ی محی��ط زیس��ت جای��گاه وی��ژه ای پیدا 

کرده است.
ولی یکی از بزرگ ترین موانع در تجاری س��ازی این کامپوزیت ها، خواص 
مکانیکی و حرارتی پایین آن هاست که کاربرد این مواد را در صنایع مختلف 

تحت تاثیر قرار می دهد.
در سال ه�ای اخیر، تالش های بسیاری پیرامون افزایش خواص مکانیکی 
کامپوزیت ه�ای پلیم���ری تخری�ب پذیر با اس��تفاده از نانوذرات صورت 

گرفته است.
 مرتف��ع ک��ردن ضع��ف مقاوم��ت حرارت��ی کامپوزیت ه��ای دوس��تدار 

محیط زیست، گامی دیگر در صنعتی کردن این مواد است.
 مری��م رس��تم�ی، مج�ری ط��رح نان��و کامپوزیت های پلیم��ری گفت: 
هدف این پژوهش تالش برای افزایش مقاوم��ت حرارتی کامپوزیت های 
پلیمری زیست تخریب پذیر با استفاده از نانولوله های کربنی به روشی ساده 

و دوستدار محیط زیست بوده است.
 وی با اش��اره به اهمیت روش س��اخت این نانوکامپوزیت ه��ا عنوان کرد: 
از آنجا که توزیع مناسب و یکنواخت نانولوله ها در بهبود خواص مکانیکی و 
حرارتی نانوکامپوزیت های حاصله تاثیر قابل مالحظه ای دارد، در این طرح 
نیز تهیه  نانوکامپوزیت پلی   ) آمید - ایمید ( زیست سازگار به روش محلولی 

صورت گرفته است.

همچنین از امواج فرا صوت به منظور توزیع مناسب و یکنواخت نانولوله های 
کربنی در کامپوزیت پلیمری استفاده شده است.

 وی پیرام��ون نح��وه  بررس��ی اث��رات حض��ور نان��و لوله ه��ای کربن��ی 
در نان�وکامپ�وزی�ت پلی�مری اف�زود: اث�ر حض�ور نان�ولول�ه ه�ای کربن�ی 
حاوی گروه ه�ای کرب�وکسیل بر خواص حرارتی و ریخت شناسی کامپوزیت 
 پلیمری زیس��ت تخریب پذیر بر پای��ه پلی ) آمید - ایمید ( مورد بررس��ی 

قرار گرفت.
رس��تمی ادامه داد: میکروگراف های حاصل از آزمون های میکروس��کوپ 
 ،)TEM(و میکروس��کوپ الکترونی عب��وری )SEM( الکترون��ی روبش��ی 
توزیع یکنواختی از نانولوله های کربنی عامل دار شده را در زمینه  پلیمری 
تایید می کند. همچنین حضور نانولوله های کربنی باعث افزایش پایداری 
حرارتی نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر در آزمون گرما -  وزن سنجی 

)TGA( شده است.
این نتایج ناشی از برهمکنش های هیدروژنی ایجاد شده بین نانولوله های 
کربنی و گروه های عاملی مختلف در ساختار پلیمر است. به گفته وی، این 
نانوکامپوزیت ها به روش�ی ساده و دوس��ت دار محیط زیست تهیه شده و 
در صنایع مختلف جهت س��اخت تجهیزات و اتصاالت مق��اوم به حرارت 

کاربرد دارند.
این طرح حاصل همکاری های مریم رس��تمی، دانشجوی دکترای شیمی 
 دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر ش��ادپور ملک پور و دکتر امیر عبدالملکی 
از اعضای هیات علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان اس��ت. نتایج ای�ن ک�ار 
 Polymer-Plastics Technology and Engineering   در مجل���ه 

به چاپ رسیده است. 

شاید تا قبل از نشستن یک فروند هواپیمای آ-۳5۰ ساخت 
ش��رکت ایرباس در ف��رودگاه مهرآباد تهران ای��ن هواپیما 
 خیل��ی در کانون توجه ه��ا قرار نداش��ت. ای��ن هواپیمای 
 پهن پیک��ر که ب��ه دو موتور جه��ت حرکت مجهز اس��ت، 
قادر به انجام س��فرهای طوالنی تا۱5۰۰۰ کیلومتر اس��ت. 
 A350-900،خانواده آ-۳5۰ س��ه عضو دارد که با کدهای
A350-800 و A350-1000 شناس��ایی می شوند. تفاوت 
این سه عضو از خانواده آ-۳5۰ در اندازه طول این هواپیماها 
اس��ت به طوری که طول بدنه س��ری8۰۰ ح��دود۶۰ متر، 
س��ری9۰۰ حدود ۶7 متر و س��ری۱۰۰۰ ح��دود 74 متر 

ش��رکت  ایرباس این خان��واده را اس��ت. 
 ک�����ردن ب��رای جایگزین 
س���ری ه���ای 

آ-۳4۰ و آ-۳۳۰  
طراحی کرده اس��ت. 

همچنی���ن این 
 خان�����واده 
آمده است تا 
با سری 787 

و 777 از 
کت  ش�ر
س�ازنده 

بوئین��گ رقابت هواپیمای 
ن��ام خان��واده آ-۳5۰ ک��د کند. در انتهای 

XWB برای معرفی این خانواده عنوان می ش��ود که مخفف 

عب��ارت eXtera Wide Body اس��ت و بی��ان کننده این 
 موضوع است که عرض بدنه و قسمت مسافران این هواپیما 
عریض تر از مدل های پیشین این هواپیما است. از ابداعات 
جدید ش��رکت ایرباس در س��اخت خان��واده۳5۰ می توان 
به موضوع اس��تفاده از پلیمر تقویت ش��ده با فیبر کربن در 

قطعات این هواپیماها اش��اره جنس بدنه و 
تقویت ش��ده با فیبر کربن ک��رد. پلیمر 
FCRP نامیده می ش��ود( )به اخ�تصار 

بال ها و بدنه این هواپیما که در ساختار 
است، باعث س��بکی بدنه به کار رف�ته 

در عین تقویت آن ها و در و ب��ال ها 
پایی��ن آم��دن میزان نتیج��ه 

مص�����رف 

خ�ت  سو
 و امکان حمل بار بیش��تر در مقایس��ه 
با م��دل های مش��ابه می ش��ود. همان 
 طور ک��ه در جریان هس��تید ای��ران پس از 
برداشته شدن تحریم ها اقدام به خرید برخی از محصوالت 
شرکت ایرباس کرده اس��ت. گفته ش��ده که در کنار خرید 
آ-۳8۰ که از غول پیکرترین هواپیماهای مس��افری جهان 

است، ایران س��فارش ۱۶ هواپیمای آ-۳5۰ هم داده است. 
از دس��امبر ۲۰۱5 ش��رکت ایرباس 777 فرون��د آ-۳5۰ از 
 4۱ شرکت مس��افربری سراسر دنیا س��فارش گرفته است. 
شاید یکی از علت های تحویل طوالنی مدت سفارش ایران 
)تا سال ۲۰۲۱( همین مسئله سفارش زیاد در دست تحویل 
ایرباس باشد. بر اساس گزارش ها هزینه تحقیق و توسعه و 
ساخت این سری از خانواده ایرباس ۱۱ میلیارد دالر برآورد 
ش��ده اس��ت که رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلی��ارد تومان 
می ش��ود. آ-۳5۰ اولین پ��رواز خود را در س��ال ۲۰۱۳ در 
فرانس��ه انجام داد و توانس��ت موافقت آژانس امنیت هوایی 
اروپا را ب��رای پرواز در آس��مان ها در س��پتامبر ۲۰۱4 اخذ 
 کن��د. دو ماه بعد ه��م س��ازمان هواپیمایی ف��درال آمریکا 
به این خانواده اجازه پرواز داد. اولین پرواز تجاری این هواپیما 
نیز در ۱5 ژانویه ۲۰۱5 در هواپیمایی قطریه صورت گرفت. 
گفتنی است این خانواده می تواند از۲8۰ تا 44۰ مسافر را در 
هر پرواز جابه جا کند. بر اساس اعالم وب سایت ویکی پدیا 
هزینه یک فروند آ-۳5۰ س��ری8۰۰ معادل ۲7۲ میلیون 
دالر، هزین��ه یک فروند آ-۳5۰ س��ری9۰۰ مع��ادل ۳۰8 
میلیون دالر و هزینه یک فروند آ-۳5۰ سری۱۰۰۰ هم ۳55 

میلیون دالر است.
بوئینگ در مقابل آ-350 قد علم کرده است!

اما اخیرا بوئین��گ نیز مجوز ورود به ب��ازار ایران پس از 
رفع تحریم های ظالمانه برعلیه کشورمان را پیدا 

کرده است. همین مسئله شاید باعث شود که 
بخواهیم رقیب آ-۳5۰ از ش��رکت ایرباس 

را در ش��رکت 
ئینگ  ب�و

بیشتر 

بش�ناسیم. 
بوئینگ با س�اخت 

سری های 787 و 777 پیشتاز 
برخی از اتفاقاتی بود که در آ-۳5۰ االن قابل 

مشاهده است. این سری از هواپیماهای شرکت 
بوئینگ هواپیماهایی با رنج پ��روازی باال و بدنه 

عریض است. درست مشابه همان مدلی که در آ-۳5۰ 
دیده می شود. 777 و 787 توانایی حمل مسافر از ۲4۲ نفر 
تا ۳۳5 نفر را بسته به مدل صندلی ها و چیدمان آن ها دارد. 
گفته شده اس��ت که این س��ری از هواپیماها بهترین مدل 
 های مسافری تجاری ساخته شده توسط بوئینگ است که 
 در مص��رف س��وخت بهینه عمل م��ی کنن��د. در برآوردها 
این گونه ارزیابی ش��ده که 787 نسبت به مدل 7۶7 بیست 
درصد در مصرف س��وخت بهینه تر عمل می کند. علت این 
امر هم به خاطر مواد به کار رفته در جنس بال ها و بدنه این 
سری است. بوئینگ برای اولین بار در جهان اقدام به استفاده 
از مواد کامپوزیت در جنس بال ها و بدنه سری 777 و 787 
کرده اس��ت. از این رو وزن تمام شده هواپیماهای این سری 

در مقایسه با سری های قبلی خود مانند 7۶7 و 747 کم تر 
شده و همین امر باعث پایین آمدن مصرف سوخت هواپیما 
در مسیرهای طوالنی شده است. س��ری 787 از بوئینگ به 
اتفاق دیگری هم در ساخت و تولید مشهور است. این سری 
به دلیل استفاده از بیشترین لوازم کنترلی الکترونیکی در بین 
هواپیماهای تجاری جهان متمایز شده است. از این رو تنها 
خلبانان تایید شده توسط بوئینگ قادر خواهند بود دو مدل 
777 و 787 را به پرواز درآورن��د. طرح اولیه 787 در ۲۰۰5 
معرفی شده و اولین 787 نیز در هشتم جوالی ۲۰۰7 معرفی 
شد؛ اما روند تست و آزمایش این هواپیما تا پرواز آزمایشی آن 
تا اواسط ۲۰۱۱ به طول انجامید. گفته شده که هزینه برنامه 
 ساخت و تولید این هواپیما تا کنون ۳۲ میلیارد دالر برآورد 
 ش��ده اس��ت که رقمی در حدود۱۱۰ هزار میلی��ارد تومان 
می شود. در نهایت در اوت ۲۰۱۱ مجوز پرواز به سری 787 
توس��ط س��ازمان هواپیمایی فدرال آمریکا و آزانس امنیت 
پرواز اروپا داده شد و اولین هواپیما در سپتامبر ۲۰۱۱ برای 
مشتری آن ارسال ش��د. نکته جالب در رابطه با این هواپیما 
 مش��کلی بود که در باتری های لیتیومی آن ب��ه وجود آمد. 
این باتری در اثر مش��کلی فنی آتش م��ی گرفت که همین 
 مس��ئله به تایید مش��تری ژاپنی ای��ن هواپیما نیز رس��ید. 
همین مسئله باعث شد تا مجوز پرواز این هواپیما لغو شود 
تا بوئینگ مشکل را بررسی کرده و دوباره اجازه پرواز بگیرد. 
باالخره بوئینگ پس از حل مش��کل فنی ب��ه وجود آمده 
موفق شد در آوریل ۲۰۱۳ دوباره مجوز پرواز سری 787 
را بگیرد. گفته شده که تا ژانویه ۲۰۱4 شرکت بوئینگ از 
۶۲ شرکت هواپیمایی در سراسر جهان ۱۱4۳ سفارش برای 
س��ری 787 می گیرد. خانواده بوئینگ 777 چندین عضو 
دارد که طویل ترین این خانواده 777-9 به طول 7۶/5 متر 

است. این هواپیما حتی از آ-۳5۰ 

م��دل۱۰۰۰ نیز 
طوالنی تر اس��ت. ارابه فرود 

اصلی این هواپیم��ا یا همان چرخ های 
عقبش هر کدام شامل ۶ الستیک می ش��ود تا بتواند ضربه 
حاصل از فرود هواپیما را هنگام برخورد با س��طح آس��فالت 
بگیرد. رنج پروازی خانواده 777 حت��ی از خانواده 787 هم 
بیشتر است. مدل 200LR-777 در برخی شرایط به ۱7 هزار 
کیلومتر هم می رسد. اما حداکثر رنج پروازی سری 787 تا 
۱4 هزار کیلومتر محدود اس��ت. س��ری 777 تا ژانویه سال 
۲۰۱۶ توانسته نزدیک به ۱89۱ سفارش را از ایرالین های 

مختلف دنیا کسب کند.

خبر

به گفته متخصص��ان، بیماری قلب��ی علت اصلی م��رگ در بین افراد 
بزرگسال است، اما سبک زندگی سالم می تواند به کاهش این ریسک 

کمک کند.
 دکتر » راوی دیو « از مرکز پزش��کی لس آنجلس دانش��گاه کالیفرنیا 
در مقاله ایی تحت عنوان » 7 راهکار ساده زندگی « بر نکات پیشگیرانه 
 از ابتال به بیماری قلبی تاکید کرده اس��ت. وی در این گزارش با تاکید 
بر کاهش وزن، تغذیه بهتر و ورزش کردن، 7 راهکار را برای داش��تن 

قلبی سالم تر مطرح کرده که در ادامه به آنها اشاره می شود.
وی اولین گام را پیاده روی یا ورزش کردن حداقل به مدت۳۰ دقیقه و 
5 بار در هفته برای کاهش ریسک ابتال به بیماری قلبی، دیابت و سکته 

عنوان می کند.
دومین گام کنترل کلس��ترول اس��ت. به گفته وی، » کاهش و کنترل 
کلس��ترول خون به جلوگیری از تنگ شدن ش��ریان ها کمک کرده و 
ریسک انسداد عروق که می تواند منجر به حمله و سکته قلبی شود را 
کاهش می دهد. « پیروی از رژیم غذای حاوی چربی کم و فیبر باال که 
شامل میوه ها وسبزیجات، غالت کامل، ماهی و سایر پروتئین ها باشد 

نیز راهکار بعدی است.
وی همچنین بر کنترل فشار خون باال که عامل پرخطر بیماری قلبی 
 و سکته اس��ت، نیز تاکید دارد. تحت کنترل نگه داش��تن فشار خون 
از طریق ورزش، مدیتیشن، یا هردو می تواند به کاهش روند فرسودگی 

قلب و سایر ارگان های بدن کمک کند.
 مراقب وزن تان باش��ید. دیو در این باره می گوید: » وزن بیش از حد، 
به خصوص در ناحیه اندام میانی، شما را بیشتر در معرض ابتال به فشار 
خون باال، دیابت و کلس��ترول باال که از عوامل پ��ر خطر بیماری قلبی 
هس��تند قرار می دهد. حتی کاهش وزن نسبتا کم هم موجب کاهش 

ریسک ابتال به این بیماری ها می شود. «
گام بعدی تحت کنترل نگه داش��تن قند خون از طریق ورزش و رژیم 
غذایی است. سطح باالی قند خون، ش��ما را در معرض ابتال به دیابت 
قرار می دهد که در نتیجه موجب تشدید احتمال بروز بیماری قلبی و 

سکته در شما می شود.
 س��یگ�ار نکش��ید. به گفت�ه دکتر راوی دیو، » بهترین کاری که شما 
می توانید برای سالمت قلب تان و س��المت کل بدن تان انجام دهید 

سیگار نکشیدن است. «

از قلب خود حفاظت کنید

هواپیماهای نسل جدید شرکت های ایرباس و بوئینگ چه چیزی برای ارائه دارند؟!

ایرباس در مقابل بوئینگ

توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان محقق شد؛

ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری زیست سازگار با مقاومت حرارتی باال
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ــاره به اهميت همدلى و  ــالمي زرين شهر با اش رييس كميسيون عمران شوراي اس
هم زبانى مجموعه شهردارى با شوراى اسالمى شهر اظهار كرد: بايد توجه داشت كه 
با برنامه ريزي مدون و همكاري نزديك شهرداري  و شوراهاي اسالمى شهر مي توانيم 
ــتان لنجان را به يكي از قطب هاي مهم گردشگري استان و كشورمان تبديل  شهرس

كنيم.
ــتان لنجان تصريح كرد:  ــاره به پتانسيل هاى موجود در شهرس باقر سبكتكين با اش
ــيل هاي مفيد و ارزشمندي را  ــهر زرين شهر پتانس شهرستان لنجان به خصوص ش
داراست كه استفاده از اين پتانسيل ها از اهميت براي تبديل اين شهرستان به يكي از 

نقاط مهم و حساس گردشگري كشور به شمار مى آيد.
ــينه  ــتان لنجان، پيش وى تصريح كرد: از طرفى وجود صنايع بزرگ مادر در شهرس
ــتان، وجود آثار باقيمانده تاريخي و  ــنتي مردمان اين شهرس كشاورزي و زندگي س
ــنن قديمي و جاذبه هاى طبيعي و خدادادي و غيره را  ــوم و س باستاني، آداب و رس
ــگري و توريستي  ــتان در تبديل آن به قطب گردش مهم ترين داليل اهميت شهرس
ــهر با اشاره به اينكه  ــيون عمران شوراى اسالمى زرين ش خواهد بود. رييس كميس
كشورهايى كه داراى اقتصادى قوى هستند به بحث گردشگرى نگاه ويژه اى دارند، 
ادامه داد: بايد توجه داشت كه با توسعه صنعت گردشگرى و تقويت زيرساخت هاى 
ــگران را براى بازديد از آثار و بناهاى تاريخى  اين صنعت مى توانيم بسيارى از گردش

شهرستان لنجان  به اين شهر بفرستيم.
ــيارى  ــگرى همين بس كه بس وى اضافه كرد: از جمله ويژگى ممتاز صنعت گردش
از كارشناسان اعتقاد دارند صنعت گردشگرى هم مانند چاه نفتى است كه تنها نياز 
به استخراج دارد به همين علت مجموعه شهردارى زرين شهر و شوراى اسالمى اين 
شهر با يك برنامه استراتژيك به دنبال آن هستند تا اين صنعت را به نحو چشمگيرى 

حمايت كنند. 
ــت ارتقاى زندگى  ــوان داريم در جه ــد آنچه را كه در ت ــبكتكين ادامه داد: ما باي س
ــم و فعاليت خود را مضاعف كنيم؛  مردم از حيث منابع مالى به معرض ظهور بگذاري
براى رسيدن به اين هدف بايد از پتانسيل هاى موجود در زرين شهر بهره  كافى را برد و 

يكى از اين پتانسيل ها وجود رودخانه زاينده رود در اين شهر پرآوازه است.
ــتان لنجان  ــگرى شهرس ــاى طبيعى و جذابيت هاى گردش ــاره به جلوه ه وى با اش

ــمال  ــتان يعني از ش ــور رودخانه زاينده رود از ابتدا تا انتهاي شهرس عنوان كرد: عب
ــه زارهاي طبيعي مستعد براي تبديل به مراكز  غرب تا جنوب شرقي آن، وجود بيش
تفريحي و رفاهي و سرسبزي ناشي از اين نعمت بزرگ الهي، وجود مناطق كوهستاني 
در نيمه غربي شهرستان و روستاهاي پلكاني در بخش باغ بهادران و شهر زاينده رود، 
ــب و مطلوب براي تبديل  ــتعد و امكانات مناس ــرايط مس ــان از وجود ش همگي نش
به چنين جايگاهي است كه در دراز مدت مي تواند تاثيرات مثبت و موثري بر اقتصاد 

شهرستان ايجاد كند. 
رييس كميسيون عمران شوراي اسالمي زرين شهر خاطرنشان كرد: آمار رسيدن به 
چنين جايگاهي مستلزم همكاري و هماهنگي شهرداري هاي شهرستان لنجان است 
چرا كه شهرداري ها به واسطه برخورداري عوارض صنعتي و درآمد حاصل از صدور 
ــطه قرار گرفتن در چهارراه ارتباطي  پروانه هاى ساختماني و تجاري به ويژه به واس
كشور كه مى توانند بر درآمد ناشي از صدور پروانه هاي تجاري و عوارض كسب و پيشه 

موثر واقع شود، مي تواند زمينه ساز چنين تحولي شگفت باشد.
وى اذعان كرد: خداوند متعال طبيعتى بكر را به اين منطقه عطا فرموده كه انسان را 
به خود جلب مى كند؛ بايد از اين ظرفيت بالقوه براى رونق اقتصادى و آبادانى هرچه 
بيشتر منطقه استفاده كرد؛ بنابراين بايد با برنامه ريزى و نظارت درست و ارائه خدمات 
ــه مى توان انجام داد  ــانيم نه آنكه فقط در مورد آنچه ك كيفى كارها را به انجام برس

صحبت كنيم و فقط به تعريف بسنده كنيم. 
ــبكتكين اضافه كرد: بايد تالش كنيم تا با ارتقاى كيفيت خدمات رسانى، ارتقاى  س
فرهنگ گردشگرى و اصالح نگاه مديران اين صنعت را فراگير كنيم و با انجام كارهاى 
تخصصى و كارشناسى از بخش خصوصى و متخصص كارآمد در اين حوزه نيز بهره 

گرفته شود.
ــخنان مقام معظم رهبرى در خصوص صنعت گردشگرى  وى در ادامه با اشاره به س
ــبرد ــوان صنعتى درآمدزا در پيش ــگرى به عن ــت كه گردش گفت: بايد توجه داش

ــرايط كنونى بهترين فرصت محسوب مى شود   اقتصاد ملى و درآمدهاى ارزى در ش
ــان  ــه به آن تاكيد فرمودند؛ ايش ــى ويژه بر لزوم توج ــم رهبرى با نگاه و مقام معظ
در سخنان خود بارها بر بحث « اقتصاد مقاومتى » در كشور تاكيد داشته اند و به گفته 
ايشان « كاهش وابستگى به صنعت نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است؛ 

اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله ماست. »
ــهر يادآور شد: از طرفى بايد توجه  رييس كميسيون عمران شوراي اسالمي زرين ش
ــاز هستند كه  ــتان لنجان مملو از عناصر هويت س ــتى شهرس داشت كه صنايع دس
ــگرى مى توان اين صنعت را نيز تقويت كرد و با توجه به  با استفاده از صنعت گردش

اشتغال زا بودن صنايع دستى شاهد كاهش در صد بيكارى نيز بود.
وى گردشگرى شهرى را به عنوان فعاليت چهارم زندگى شهرنشينى معرفى كرد و 
ادامه داد: گردشگرى شهرى به عنوان فعاليت چهارم زندگى شهرنشينى و بر اساس 
اختصاص دادن فضاهاى خاص براى گذران اوقات فراغت و نيازهاى مختلف تفريحى، 
ــاختارهاى فضايى،  ــيار مهمى را در س ميراثى، تاريخى و... مطرح بوده كه نقش بس
ــگران به خود اختصاص  ــى و اقتصادى از طريق رفت و آمد گردش فرهنگى، اجتماع
ــت كه تفريح شهرى،  ــبكتكين تصريح كرد: از طرفى بايد توجه داش ــت. س داده اس
ــكيل داده كه در محدوده سكونت  ــى از گذران اوقات فراغت شهروندان را تش بخش
ــهرى از جمله پارك ها، شهربازى ها، مراكز  شهرى شهروندان و فضاهاى باز درون ش
ــز درآمدهاى پايدار  ــكل مى گيرد كه توجه به اين مهم ني فرهنگى و تاريخى و... ش

شهرى را رقم مى زند.
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آن سوى خبر

رييس اداره بهزيستى شهرضا با اشاره به مراكز تحت پوشش اين اداره، گفت: مركز 
ــهيد مدرس از مراكز تحت نظارت اداره بهزيستى شهرستان شهرضا  توانبخشى ش

است كه250 نفر از معلوالن ذهنى زن باالى 14 سال را تحت پوشش خود دارد.
محمدعلى صادقى افزود: از تعداد250 نفر220 نفر به صورت شبانه روزى و30 نفر 

به شكل روزانه در اين مركز حضور دارند.
ــهرضا با بيان اينكه فعاليت هاى اداره بهزيستى شهرستان  رييس اداره بهزيستى ش
بيش از130 فعاليت جز است، بيان كرد: سازمان بهزيستى حدود50 درصد هزينه 
نگهدارى اين توانخواهان را تامين كرده و50 درصد باقى مانده از محل مشاركت هاى 

مردمى مركز مدرس پرداخت مى شود.
ــالمندان، مركز جامع توانبخشى اعصاب  وى تصريح كرد: مركز جامع نگهدارى س
ــى روزانه افق و مركز توانبخشى روزانه پسران مهرگان  و روان پرآور، مركز توانبخش

از ديگر مراكز تحت پوشش اداره بهزيستى شهرستان شهرضا است.
ــانيم  ــكان دارد معلوالن ذهنى را به خود كفايى مى رس صادقى افزود: تا آنجا كه ام
ــوند و ــه30 درصد از آنها موفق مى ش ــام مى دهيم ك ــراى آنها حرفه آموزى انج و ب

70 درصد باز مى مانند و 15 درصد آنها در كارگاه ها جذب مى شوند.
وى با بيان اينكه افراد تحت پوشش در حوزه هاى مختلف در بانك اطالعات اين اداره 
ثبت و ضبط مى شود، گفت: هم اكنون در حوزه هاى مختلف حدود6300 نفر تحت 
ــتور العمل ها و نيازهاى آنان  ــتند، كه با توجه به شرايط و دس پوشش اين اداره هس

خدمات خاص خود را دريافت مى كنند.
ــش اداره بهزيستى  ــاره گروه هاى تحت پوش ــهرضا با اش رييس اداره بهزيستى ش
ــهرضا، تصريح كرد: گروه هاى مختلف معلوالن، زنان بى سرپرست يا  شهرستان ش
ــت از كارافتاده دارند و كودكان بى سرپرست  سرپرست خانواده، زنانى كه سرپرس

يا بدسرپرست از گروه هاى تحت پوشش اداره بهزيستى شهرستان شهرضا است.
ــالمندان، بيماران مبتال به ام .اس و بيماران مبتال به سرطان كه دچار  وى افزود: س
ــيب ديده اجتماعى، خانواده هاى  معلوليت شدند، افراد در معرض آسيب، افراد آس
دوقلوها و چندقلوها، خانواده هاى متقاضى فرزند خواندگى، خانواده هاى معتادان و 

در يك كالم آحاد و گروه هاى مختلف جامعه از بدو تولد تا مرگ از گروه هاى تحت 
پوشش اداره بهزيستى شهرستان شهرضا هستند.

صادقى بيان كرد: معلوالن تحت پوشش بهزيستى عالوه بر اينكه در تيم هاى ورزشى 
ــطرنج، واليبال ناشنوايان، فوتسال و  ــكتبال با ويلچر معلوالن، بوچيا، گلبال، ش بس
ــتانى- استانى و حتى كشورى را  شنا مشغول به فعاليت هستند، مدال هاى شهرس

تصاحب كردند.
وى با اشاره به  برگزارى دوره آموزشى ويژه آگاه سازى مربيان مهدهاى كودك براى 
35 نفر، گفت: 16 گروه  اجتماع محور براى اجراى برنامه هاى آموزشى طرح محب 

در چهار محله تشكيل شده است.
ــت روانى اجتماعى  ــهرضا گفت: طرح محب براى حماي ــتى ش رييس اداره بهزيس

در مواقع بالياى طبيعى بوده كه با هدف توانمندسازى اجتماعات محلى است.
ــردم در قبل و  ــاركت م ــر اهداف راه اندازى اين طرح افزايش مش وى افزود: از ديگ
ــوان خدمات تخصصى را به  ــوده و با راه اندازى اين طرح مى ت بعد از مواقع طبيعى ب
هموطنان ارائه كرد؛ از جمله سالمندان، كودكان و زنانى كه در معرض خطر و حادثه 

قرار دارند.
ــش دولتى بوده براى آمادگى  صادقى بيان كرد: اين اقدام از برنامه ها و خدمات بخ
ــيدگى به افراد حادثه ديده و توانمندسازى مردم در مناطق  در مقابل حوادث و رس

مختلف امرى مهم و ضرورى است.

راه اندازى كلينيك تخصصى اسب در خمينى شهر برگزارى گفتمان دينى سبك زندگى فاطمى در آران و بيدگل

ــبك زندگى فاطمى بايد الگوى زندگى دختران  يك مبلغ دينى گفت: س
جوان باشد و اين يكى از امتيازات اسالم است كه برنامه هاى تابناك زندگى 

شخصيت هاى مهم و تاثيرگذار را ارائه مى دهد.
ــهادت حضرت زهرا  ــبت ايام ش ــالم على صالحى نيا به مناس حجت االس
ــبك زندگى فاطمى كه از سوى اداره  (س) در گفتمان دينى با موضوع س
تبليغات اسالمى در دبيرستان دخترانه شهيد بهشتى آران و بيدگل برگزار 
شد، احترام حضرت زهرا (س) به والدين را الگوى رفتارى دختران جوان 
ــه رفتارى سرشار و آميخته  خواند و اظهار كرد: حضرت زهرا (س) هميش
ــبت به پدر داشت، گرچه رابطه ايشان بسيار  از ادب و تواضع و فروتنى نس
عاطفى و سراسر محبت و صميميت بود، اما اين مانع احترام و تواضع ويژه 

ايشان نسبت به پيامبر(ص) نمى شد.
وى افزود: سيره رفتار فاطمه (س) با فرزندان خود نيز سرمشقى مناسب 
براى تربيت صحيح فرزندان است، ايشان به فرزندان احترام مى گذاشت و 
آنها را با احترام خطاب مى كرد و فرزندان خود را هميشه براى يادگيرى و 

تعليم و تزكيه آماده مى كرد.
اين استاد گفتمان هاى دينى اداره تبليغات اسالمى شهرستان آران و بيدگل 
افزود: آن حضرت به دقيق ترين نكات روانشناسى درباره فرزندان خود توجه 
ــت و برخوردهاى عاطفى  ــدن، نوازش و اظهار محب مى كرد و از مهر ورزي

نسبت به آنان كوتاهى نمى كرد.
حجت االسالم صالحى نيا خاطر نشان كرد: حضرت زهرا (س) در عين آن 
ــينى و انزواى زنان  كه حجاب كامل را رعايت مى  كرد، حجاب را پرده  نش
ــيارى وجود دارد كه آن حضرت حجاب را  ــواهد بس نمى  دانست، بلكه ش
ــت و پاگير و مانع تالش   هاى اجتماعى و سياسى نمى  دانست و  هرگز دس

در بحرانى  ترين حوادث سياسى و اجتماعى، حضور داشتند.
ــيع اسالم، آگاهى  وى با بيان اينكه حضرت زهرا (س) به جهان بينى وس
ــت، تصريح كرد: آن حضرت بخش وسيعى از اسالم را  و توجه كامل داش
ــت، از اين رو به طور جدى و عميق، در آن دخالت  ــى مى دانس امور سياس
مى  كردند، از جمله براى اثبات امامت و رهبرى اميرمؤمنان على(ع) تا پاى 

جان ايستادگى كرد و در اين راستا به شهادت رسيد.
ــخصيت زن اشاره كرد و  اين مبلغ دينى به نگرش هاى مختلف درباره ش
ــيله تلقى  ــت و زن را يك وس گفت: نگاه غربى ها به زن يك نگاه مادى اس
مى كنند در حالى كه مقام زن در اسالم خيلى واالست لذا به خاطر همين 

است كه بعضى از كار ها با ظرفيت زن سازگارى ندارد.
ــالم صالحى نيا ادامه داد: اميدواريم جامعه اسالمى و به ويژه  حجت االس
دختران جوان قدر جايگاه رفيع خود را بدانند و هميشه حضرت زهرا (س) 

را به عنوان اسوه اسالمى، الگوى زندگى خود قرار دهند.

رييس هيئت سواركارى خمينى شهر گفت: در سفرنامه ماركوپولو از خمينى شهر 
به عنوان مركز پرورش بهترين اسب هاى جنگى نام برده شده است و در حال حاضر 
ــهر در حال پرورش  ــب وجود دارد و همه اسب دارى هاى اين ش بيش از 4 هزار اس
اسب، توليد و زايمان اسب هستند. اكبر نجارپور با بيان اينكه اكنون بيش از 4 هزار 
اسب به صورت غيرمتمركز در خمينى شهر وجود دارد، افزود: در هيئت سواركارى، 
از روز شنبه يكم اسفندماه، آمارگيرى اسب هاى خمينى شهر انجام مى شود و براى 

اسب دارى ها كارت عضويت صادر مى شود.
 وى با بيان اينكه اسب هاى حاضر در خمينى شهر ازنظر كيفيت در بهترين درجه قرار 
دارند، تصريح كرد: اكثر اسب هاى خمينى شهر در جشنواره هاى زيبايى و نمايشى 
ــهر با بيان اينكه در شهرستان  ــواركارى خمينى ش رتبه آورده اند. رييس هيئت س
ــب وجود دارد، گفت: بايد از اين  خمينى شهر ظرفيت  زيادى ازنظر درآمدزايى اس
ظرفيت اقتصادى باالى خمينى شهر در راستاى توسعه اقتصادى استفاده شود كه 

اين مهم نيازمند حمايت همه جانبه است.
ــب در خمينى شهر راه اندازى  نجارپور با بيان اينكه به زودى كلينيك تخصصى اس
مى شود، تصريح كرد: متاسفانه در هفته يك اسب در استان براثر بيمارى تلف مى شود 
و مقرر شد كه نخستين كلينيك تخصصى اسب استان در خمينى شهر راه اندازى 

شود كه در ابتدا با اين طرح به دليل هزينه سنگين مخالفت هاى زيادى شد.
وى با بيان اينكه يكى ديگر از داليل مخالفت با راه اندازى كلينيك تخصصى اسب، 

وجود مافياى پزشكى بود و بسيارى از پزشكان حاضر به درمان اسب ها نبودند، افزود: 
طى جلساتى كه با دامپزشكى استان برگزار شد، مقرر شد كه با توجه به دسترسى 
به علم روز، پزشكان متخصص اسب از سوى اداره ملى دامپزشكى براى درمان اسب ها 
معرفى شوند. رييس هيئت سواركارى خمينى شهر با بيان اينكه به زودى جلسه اى 
با حضور پزشكان تخصصى اسب استان و متخصصيان بين المللى در خمينى شهر 
برگزار مى شود، خاطرنشان كرد: همچنين مقرر شد كه يكى از خيرين خمينى شهر 

يك دستگاه آمبوالنس اسب نيز به اين هيئت تحويل دهد.

رييس كميسيون عمران شوراي اسالمي زرين شهر:

لنجـان را به قطـب گردشگـرى تبـديل كنيم
اخبار كوتاه اخبار

« كميته گردشگرى » پايگاه ميراث فرهنگى ابيانه تشكيل شد تا در نوروز 
ــتاى تاريخى تدوين و به درستى  ــال حفاظت و توسعه پايدار اين روس امس

تعريف شود.
ــاماندهى  ــه با موضوع س ــت اين كميت ــتين نشس ــن منظور نخس به همي
گردشگرى ابيانه در ايام نوروز با حضور دهيار ابيانه، مدير اداره شهرستان، 

مدير و كارشناسان پايگاه ملى ابيانه تشكيل شد.
احمد نجيبى، مدير پايگاه ملى ميراث فرهنگى ابيانه با تبيين اهداف تشكيل 
اين كميته گفت: با توجه به اهميت موضوع گردشگرى در ابيانه و اثرگذارى 
ــكيل  ــديم با تش ــعه  پايدار ابيانه، بر آن ش فوق العاده آن در حفاظت و توس
كميته اى مشورتى با حضور افراد صاحب نظر از نهادهاى اجرايى، موضوعات 

حوزه گردشگرى اين روستاى تاريخى را به بحث و تبادل نظر بگذاريم.
ــمگير آمار گردشگران  ــاره به فرارسيدن عيد نوروز و افزايش چش وى با اش
ــگرى ابيانه و تصميم گيرى  ــاماندهى گردش در ابيانه، برنامه محورى در س
ــرهنگ  ــت. س ــئوالن اجرايى ضرورى دانس در اين زمينه را با حضور مس
محمد عادلى، دهيار ابيانه در اين جلسه با استقبال از تشكيل اين جلسات 
همفكرى، به بيان مشكالت گردشگرى ابيانه در ايام نوروز هر سال پرداخت 
و گفت: عليرغم ساماندهى ترافيكى و فراهم كردن زيرساخت هاى خدماتى 
ــته اين روستا در ايام نوروز  اوليه، از سوى دهيارى ابيانه در سال هاى گذش
ــرمايه گذارانى كه  ــكالت عديده ترافيكى مواجه است. به گفته  او س با مش
براى برگزارى نمايشگاه در نوروز در اين روستاى تاريخى مراجعه كرده اند، 
مى توانند با گرفتن مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

نسبت به برگزارى نمايشگاه اقدام كنند.

ــاس همكارى و تعامل صورت گرفته  مدير كميته امداد چادگان گفت: بر اس
ــال  ــتان، در س  بين كميته امداد چادگان و جمعيت هالل احمر اين شهرس
جارى تعداد 33 تخته فرش توسط اين جمعيت به  نوعروسان تحت حمايت 

كميته امداد اهدا كرديم.  
ــتگاه ها و خيرين  ــاير دس ــر تعامل با س ــرى ضمن تاكيد ب حميدرضا طاه
ــگ ازدواج  ــاعه فرهن ــور اش ــزود: به منظ ــا اف ــذب همكارى هاى آنه و ج
ــامان دادن زندگى  ــواده، س ــم بنيان معنوى خان ــان بين جوانان، تحكي  آس
ــه  تهيه جهيزيه  ــنه ازدواج و به منظور كمك ب ــنت حس جوانان و ترويج س
ــل و كمك هاى  ــتان تعام ــر شهرس ــالل احم ــت ه ــا جمعي ــان ب نوعروس
ــم. ــع كردي ــد  توزي ــان نيازمن ــن نوعروس ــازمان را بي ــى آن س اهداي
ــالل احمر و خيرين  ــى از جمعيت ه ــادگان با قدردان  مدير كميته امداد چ
شهرستان اضافه كرد: تعامل با دستگاه ها و نهادهاى  دولتى و خيرين نيكوكار 
به منظور جذب حمايت ها و مساعدت هاى آنها باعث افزايش و ارائه خدمات 

بهتر به مددجويان و  نيازمندان مى شود. 

فرماندار دهاقان با بيان اين كه الزمه برگزاري انتخابات رقابتي، وجود امنيت 
كامل است؛ گفت : بايد انصاف و بي طرفي و التزام به قانون توسط اعضا شعب 

اخذ راي و عوامل اجرايي رعايت شود.
ــترده مردم در راهپيمايي  على اصغر قاسميان افزود: حضور و مشاركت گس
ــور حداكثري در عرصه انتخابات بود و  يوم ا... 22 بهمن مقدمه اي براي حض
ــود  ــده و مي ش ــي كه براي مجريان انتخابات برگزار ش در دوره هاي آموزش
تمامى قوانين دقيق ارائه خواهد شد تا در روز اخذ راي بدون كمترين مشكل و 

شائبه اي روند انتخابات اجرا شود.
فرماندار دهاقان از اعضاي شعب اخذ راي خواست قانون را مالك عمل خود 
ــه چيز ديگري توجه  ــتور العمل و آيين نامه ب قرار داده و به جز قوانين، دس

نداشته باشند.
قاسميان خاطرنشان كرد: همه مراحل انتخابات براساس برنامه زمان بندي 

است و در روز انتخابات نيز زمان آغاز و پايان اخذ راي كامال مشخص است.
وي عدم مداخله و حفظ آراي مردم را از ديگر ويژگي مهم انتخابات در ايران 
بر شمرد و تصريح كرد: با برنامه ريزي هايي كه در قانون انتخابات پيش بيني 
شده و هيئت هاي اجرايي از معتمدان مردم انتخاب مي شوند لذا همه مراحل 
ــود و دولت تنها مقدمات برگزاري  ــط خود مردم انجام مي ش انتخابات توس

انتخابات را فراهم مي كند.
ــود تا به اين  ــيت هاي انتخابات باعث مي ش ــان افزود: حساس فرماندار دهاق
ــعي خود را براي باشكوه تر مسئله با اهميت بيشتري توجه شود و تمامي س
 برگزار شدن آن به كار بنديم زيرا انتخابات در ايران مظهر اقتدار كشور، راي 

و اراده مردم است.

رييس ستاد بازسازى عتبات عاليات آران و بيدگل از اعزام هشت نفر از استادان 
آلومينيوم كار آران و بيدگلى به كشور عراق و شهر سامرا خبر داد.

ــب درهاى  ــاخت و نص ــتادكاران براى س ــزود: اين اس ــد عدالت پور اف احم
ــن عسگرى (ع) به مدت  سرويس هاى بهداشتى حرم هادى (ع) و امام حس
يك ماه عازم سامرا شدند. وى اظهار كرد: در اين طرح خيران آران و بيدگلى 
هزينه ساخت و نصب 165 در سرويس هاى بهداشتى حرم امامان معصوم(ع) 
در سامرا را  با هزينه بالغ بر شش ميليارد و 600 ميليون ريال پرداخت كردند.

ــان كرد:  ــات آران و بيدگل خاطر نش ــازى عتبات عالي ــتاد بازس رييس س
ــتان آران وبيدگل يكى از فعال ترين  ــازى عتبات عاليات شهرس ستاد بازس
ستادهاى استان اصفهان است. عدالت پور راه اندازى و ساخت موكب امامزاده
ــاخت صحن حضرت  ــير نجف - كربال، كمك در س  محمد هالل(ع) در مس
ــط خيران آران  زهرا (س)، اهداى فرش هاى حرم حضرت ابوالفضل (ع) توس
ــه عتبات عاليات را  ــتادكار ب و بيدگلى و هم چينين اعزام مداوم نيروهاى اس

از جمله فعاليت هاى ستاد بازسازى عتبات عاليات آران و بيدگل اعالم كرد.

ــه نجف آباد به  امام جمع
مناسبت روز پنجم اسفند 
و روز ملى نجف آباد گفت: 
مردم واليى و شهيدپرور 
اين خطه از ديار اسالمى 
تاكنون بارها وفادارى خود 
به آرمان هاى امام خمينى 
(ره) و نظام جمهورى ثابت 
كرده اند و اين بار نيز مردم 

شهرستان ضمن تجديد ميثاق با ولى فقيه زمان اعالم مى دارند كه همچون 
ــان بر عهد و پيمان نسبت به دفاع از اسالم  شهيدان، ايثارگران و جانبازان ش
و قرآن و نظام مقدس جمهورى اسالمى ثابت قدم ايستاده اند.حجت االسالم  
مصطفى حسناتى در ادامه گفت: معتقديم كه جنگ و نبرد با دشمنان پايان 
پيدا نكرده و تا ظلم و ستم و دشمنى با انقالب در هر بخشى وجود دارد، ما نيز 
متحد، بصير و جان بركف در صحنه مقابله با دشمنان حضور خواهيم داشت.
حسناتى افزود: رهبر انقالب بارها از مردم نجف آباد به نيكى ياد كرده و هميشه 
توجه ويژه اى به مردم اين ديار داشته است كه اميدواريم بركات معنوى اين نوع 
نگاه ادامه داشته باشد. امام جمعه نجف آباد در پايان اضافه كرد: مردم شهرستان 
ــال دفاع مقدس بيش از 2 هزار و500 شهيد و ــت س نجف آباد در دوران هش

 5 هزار جانباز تقديم انقالب كرده كه باالترين آن در روز پنجم اسفند سال 62 
و نثار بيش از300 شهيد واالمقام در عمليات خيبر بوده است.

ابيانه در نوروز 
كميته گردشگرى دارد 

تالش براى  تهيه جهيزيه نوعروسان 
تحت حمايت كميته امداد

الزمه برگزاري انتخابات رقابتي
 وجود امنيت كامل است

اعزام 8 استاد آلومينيوم كار
 آران و بيدگلى به سامرا

امام جمعه نجف آباد:

با بصيرت در صحنه خواهيم ماند رييس بهزيستى شهرضا:

آغاز به كار طرح « محب » در محالت شهرضا 
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دريچه

رييس انجمن راديوتراپى آنكولوژى ايران گفت:برخى براى طبخ و نگهدارى 
گوشت قرمز در تعدادى از استان ها از نمك سود كردن استفاده مى كنند و 

اين سبب افزايش سرطان معده در آنها مى شود.
 محمدرضا قوام نصيرى در رابطه با موضوع سرطان اظهار داشت: سرطان 
سومين عامل مرگ و مير در كشور بوده و شيوع آن از نظر موارد جديد در 
سال 90 هزار نفر است، بنابر اين مسئوالن در جايگاه خاص خودشان بايد 
ــگيرى از آن توجه داشته باشند.  وى با اشاره به اينكه  به اين مسئله و پيش
ساالنه 45 هزار نفر در كشور به دليل سرطان فوت مى كنند، افزود: اين آمار 
دو برابر تلفات جاده اى و سوانح در كشور بوده و مؤيد توجه هر چه بيشتر 

به اين مسئله است.
ــه اپيدوميولوژى  ــاره ب ــن راديوتراپى آنكولوژى ايران با اش  رييس انجم
ــور، گفت:  ــارى به صورت منطقه اى در كش ــرطان يا فراگيرى اين بيم س
سرطان دستگاه گوارش فوقانى شامل مرى و معده، در نيمه شمالى كشور 
ــتر است، همچنين در خراسان  و در محدوده درياى خزر و مازندران بيش
شمالى ، رضوى و سارى سرطان مرى بيشتر بوده و در آذربايجان سرطان 
ــت.  قوام نصيرى با بيان اينكه سرطان  ــته اس معده گزارش بيشترى داش
ــرطان هاى لنفاوى در اصفهان و مركزى بيشتر  ــتان و س مثانه در خوزس
ــتوزوميازيس  ــت، عنوان كرد: به دليل آلودگى آب، انگلى به نام شيس اس
ــنا كردن مى تواند وارد مجارى ادرار شود و سرطان مثانه را به  از طريق ش

همراه داشته باشد.
 وى تصريح كرد: شنا در رودخانه كارون مى تواند براى افراد، سرطان  مثانه 
را ايجاد كند. همچنين در مصر ثابت شده شنا كردن در رودخانه نيل ، به 
دليل آلودگى آب همين مشكل را براى شهروندان منطقه ايجاد كرده است. 
ــت ولى تا حدودى در سرطان هاى  البته علل سرطان لنفوم ناشناخته اس

مربوط به گوارش تغذيه نامناسب مى تواند سبب بروز آن شود.
 رييس انجمن راديوتراپى آنكولوژى ايران ادامه داد: مصرف فست فود در 
ــت كه احتمال ابتال به سرطان  دنيا مورد تاييد قرار گرفته و ثابت شده اس
ــت فود عالوه بر  ــتر مى كند؛ چرا كه مصرف فس را بيش از 80 درصد بيش
ــكالت در نحوه پخت و طبخ آن براى افراد چاقى به همراه دارد و اين  مش
ــبب عدم فعاليت فيزيكى و در مجموع افزايش احتمال ابتال به  مسئله س

سرطان خواهد شد.
قوام نصيرى تأكيد كرد: در تهيه فست فود گوشت قرمز با سرعت در روغن 
ــود و ايجاد هيدروكربن آروماتيك مى كند كه اين مسئله  داغ سرخ مى ش
سرطان زاست و همچنين مرغ سوخارى و سوسيس نيز سرطان زا هستند.

مرغ سوخارى نخوريد

نكته

بيشتر بدانيم
در واقع آنچه براى شكستگى استخوان و جوش خوردن آن 

مناسب است، پروتئين است.
كله پاچه از جمله غذاهايى است كه خوردن آن از قديم بين 
ايرانيان مرسوم بوده است. كله پاچه شامل بناگوش، زبان، 
ــود و طبخ آن زمان زيادى مى برد.  مغز، چشم و پاچه مى ش
گاهى مى خوانيم كه مصرف كله پاچه به دليل چربى بااليى 

كه دارد توصيه نمى شود.
 از متخصص تغذيه و رژيم درمانى، استاد انستيتو تحقيقات 
تغذيه كشور و دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى در رابطه 

با صحت اين موضوع پرسيديم.
آقاى دكتر،لطفا بفرماييد هر جزو از كله پاچه حاوى 

چه تركيبى است و خوردن آن چه فايده اى دارد؟
ــاره كرديد كله پاچه قسمت هاى مختلفى  همان طور كه اش
دارد و هر كدام خاصيت ويژه اى دارند. پاچه كمترين ميزان 
چربى را دارد و گرچه پروتئين آن بين پروتئين هاى حيوانى 
كامل نيست ولى به هر حالت چون با ساير بخش ها خورده 
ــت. پاچه لذيذ است و مصرف آن  ــود، قابل توصيه اس مى ش

ممنوعيت ندارد.
ــت  ــت، اما بهتر اس ــت هاى قرمز ديگر اس زبان مثل گوش
قسمت هاى آخرى مثل خرخره مصرف نشود. بناگوش نيز از 
گوشت لخم و بخش هاى چربى تشكيل  شده كه بهتر است 
بخش چربى آن خورده نشود؛ گرچه اين بخش لذيذ است و 
گروهى از افراد به دليل همين چربى به كله پاچه عالقه دارند.
آيا چشـم هم جـزو بخش هـاى خوراكـى كله پاچه

 است؟

ــت و مصرف آن چندان توصيه  ــيار پرچربى اس ــم بس چش
نمى شود البته باز هم اين موضوع به ميزان مصرف افراد در 

ماه بستگى دارد.
مغز چطور؟

از نظر متخصصان تغذيه مغز به دليل چربى و كلسترول باال 
قابل  خوردن نيست.

بهترين و بدترين قسمت كله پاچه كدام است؟
از نظر تغذيه اى، بهترين قسمت، پاچه است كه چربى كمى 
ــترول  ــار از كلس ــت كه سرش دارد و بدترين بخش مغز اس
ــفند به اندازه 8  ــت بدانيد مغز گاو يا گوس است. جالب اس
ــيار  ــترول دارد و جزو مواد غذايى بس ــرغ كلس زرده  تخم م
پرچرب محسوب مى  شود. البته توام بودن چربى هايى مثل 
ــترول، جذب كلسترول را باال برده و  ترى گليسيريد با كلس

باعث افزايش چربى خون مى شود.
آيا اين موضوع حقيقت دارد كه كله پاچه و به خصوص 
پاچه، كلسـيم بااليى دارد و براى كسـانى كه دچار 

شكستگى هستند مفيد است؟
ــع آنچه براى  ــت. در واق ــت نيس نه، اين باور چندان درس
ــتخوان و جوش خوردن آن مناسب است،  ــتگى اس شكس
پروتئين است كه ساير موادغذايى از اين نظر ارجح  هستند. 
ــى بااليى كه دارد از اين نظر  بنابراين كله پاچه به دليل چرب

مناسب نيست.
از نظر شـما هر جـزو كله پاچـه چند واحد گوشـت 

محسوب مى شود؟
ــت و هر پاچه 2 واحد گوشت  ــهم گوش زبان گوسفند 3 س

است.
آقاى دكتر، چقدر خوردن كله پاچه مضر است؟

اگر كسى عادت كرده در هفته يكى، دوبار كله پاچه بخورد 
مضر است، اما مصرف يكى دو وعده آن  در ماه اشكالى ندارد.
مصرف كله پاچه براى چه اشـخاص يا چـه بيمارانى

 به كل مجاز نيست؟
ــانى كه چربى خون بااليى دارند يا كلسترول و  طبيعتا كس
اسيد اوريك خونشان باالست و مبتال به نقرس هستند، بايد 
از مصرف كله پاچه اجتناب كنند. البته مصرف پاچه حتى در 

اين گروه ها بدون اشكال است.
آيا خوردن آبغوره، نارنج يا آبليمو بعد از كله پاچه به 

كاهش جذب چربى آن كمك مى كند؟
ــنى ها از بين  ــرف اين چاش ــر كله پاچه با مص ــار مض نه، آث
ــا را برطرف  ــاس دهانى م ــرش تنها احس نمى رود. مواد ت
ــويند. يادتان باشد وقتى  مى كنند و چربى را از دهان مى ش
ــد، جذب مى شود و  ــتگاه گوارش ش ــترول وارد دس كلس
درصدى كه دفع مى شود به قدرى كم است كه قابل محاسبه 

نيست!
مصرف چه موادغذايى در كنار كله پاچه به هضم بهتر 

آن كمك مى كند؟
موادغذايى تاثيرى در اين موضوع ندارند. اسيدى كه براى 
هضم الزم است به وسيله معده ترشح مى شود. خوب جويدن 
ــه پخت كله پاچه  ــت. از آنجا ك و به اندازه خوردن مهم اس
ــه كله پزى ها  ــت معموال مردم براى مصرف ب وقت گير اس

مراجعه مى كنند.
البته بايد حتما به مغازه هاى معتبر و شناخته شده مراجعه 
ــموميت در صورتى كه  ــال آلودگى و مس كنند زيرا احتم
ــت. البته در بيشتر  ــود، باالس كله پاچه خوب نگهدارى نش
موارد كله پاچه خوب پخته مى شود و معموال مشكلى ايجاد 
ــود اما برخى مغازه ها كله پاچه را نيم پز مى كنند يا  نمى ش
مى پزند و كنار مى گذارند و موقع فروش در آب مى گذارند تا 

داغ شود كه اين كار جايز نيست.
مصرف كله پاچه را در كدام وعده توصيه مى كنيد؟

ــوان صبحانه و برخى به عنوان ناهار  برخى افراد آن را به عن
ــام مى خورند. مرسوم است كله پاچه در  يا حتى در وعده ش
ــود اما به هر حال مهم آن است كه  وعده صبحانه مصرف ش
ــى غذايى بخوريم و 2 وعده  كله پاچه را به عنوان وعده اصل

ديگر در روز سبك باشد.
ــود بايد حتما  ــورده مى ش ــام خ ــر كله پاچه در وعده ش اگ
ــود. در غير اين  ــاعته تا خواب رعايت ش فاصله زمانى 2 س
ــفته اى  ــود و خواب آش ــذا به خوبى هضم نمى  ش صورت غ

خواهيد داشت.

ــه ديابت نوع دو،  ــون در مبتاليان ب ــمند براى جلوگيرى از فوران قند خ راه هوش
ــته اى يا كم  ــبزيجات غير نشاس ــت. س ــم كربوهيدرات اس ــبزيجات ك انتخاب س
ــال كم كالرى ــى و فيبر و در عين ح ــاوى ويتامين ها، مواد معدن كربوهيدرات، ح

 هستند.
در اينجا 8 نوع سبزى مفيد به حال ديابتى هاى نوع دو، معرفى شده است:

اسفناج: 
ــان به ديابت نوع دو و  ــبزى كم كربوهيدرات انتخاب عاقالنه اى براى مبتالي اين س
حاوى فوالت، بتاكاروتن و ويتامين  Kاست. محققان حتى اعالم كرده اند كه رژيم 
ــفناج خطر ابتال به ديابت را تا  ــبزيجات برگ سبز تيره مانند اس غذايى سرشار از س

حدود زيادى كاهش مى دهد.
گوجه فرنگى: 

ــوب مى شود. هر  ــيم محس حاوى ويتامين ث و يك منبع عالى از ويتامين آ و پتاس
ــه فرنگى حاوى ليكوپن و  فنجان آب گوجه فرنگى تنها 32 كيلوكالرى دارد. گوج
آنتى اكسيدان هاى قوى است كه در برابر بيمارى هاى قلبى، سرطان پروستات و ... 
محافظت ايجاد مى كند. ضمن اينكه براى ديابتى ها يك خوراكى كم كربوهيدرات 

است.
كلم بروكلى: 

ــاى آ، ث و كا، فيبر و  ــار از ويتامين ه عالوه بر اينكه كربوهيدرات كمى دارد، سرش
آهن است.

خيار: 
يك فنجان خيار خرد شده تنها 5 گرم كربوهيدرات دارد و شما در صورتى كه مبتال 
ــر زيادى از آن را مصرف  ــيد، بدون هيچ گونه نگرانى مى توانيد مقادي به ديابت باش
كنيد. خيار يك منبع عالى از ويتامين كا، پتاسيم و ويتامين ث نيز محسوب مى شود.

كلم: 
خوردن كلم يك راه ارزان براى اضافه كردن ويتامين هاى كا و ث به رژيم غذايى است 

البته به عالوه آنتى اكسيدان ها، فيبر، منگنز و ويتامين ب 6.
كلم بروكسل: 

اين نوع كلم نيز سرشار از ويتامين آ، ث و فوالت و فيبر است و محققان بر اين باورند 
كه عالوه بر فوايدش براى ديابتى ها، مى تواند برخى سرطان ها را دفع كند.

گل كلم: 
ــار از ويتامين ث، فيبر، پتاسيم و فوالت است. به عالوه مصرف  اين نوع سبزى سرش
ــه ديابت نوع دو را  ــا 14 درصد خطر ابتال ب ــبزى در روز ت روزانه 122 گرم از اين س

كاهش مى دهد.
مارچوبه: 

ــار از  ــا 27 كالرى و 5 گرم كربوهيدرات دارد و سرش اين گياه نيز در هر فنجان تنه
ويتامين هاى آ و كا است. هنگام خريد مارچوبه تالش كنيد ساقه هاى سبز روشن 
آن را انتخاب كنيد. مصرف منظم مارچوبه سبب كنترل ميزان قند خون و افزايش 

توليد انسولين در بدن مى شود.

قسمت هاى مفيد و مضر كله پاچه!

13 خوراكى غنى از چربى 
كه بايد حتما بخوريد

ــاى غنى از  ــان مى دهد كه مصرف غذاه ــواهد به وضوح نش ش
چربى هاى سالم مانند آجيل، روغن هاى گياهى و ماهى  اثرات 
ــه ويژه بيمارى هاى  ــيارى از بيمارى ها ب محافظتى در برابر بس

ــترين  ــى دارد. در اينجا 13 خوراكى كه حاوى بيش قلبى عروق
ميزان چربى هاى غير اشباع و مفيد هستند و بايد روزانه مصرف 

شوند، معرفى شده است:

Eآجيل ايده آل ترين ميان وعده از سوى طبيعت است و سرشار از ويتامين
و اسيدهاى چرب آمينه، به همراه اسيدهاى چرب غير اشباع. 

خوردن مصرف منظم گردو خطر ابتال به ديابت را 50 درصد و خطر ابتال به 
بيمارى هاى قلبى را 30 درصد كاهش مى دهد.

ــكته مغزى  ــى موثرى در كمك به جلوگيرى از بروز س ضمن اينكه خوراك
است.

كره بادام زميني جزو لذيذترين محصوالت تهيه شده از بادام زميني است 
ــر دنيا، صرف تهيه  ــوم بادام زميني كشت شده در سراس و حدود يك س
كره  آن مي شود.  مصرف منظم اين خوراكى خطر ابتال به سرطان سينه 
ــيرى كامل ايجاد  ــمگيرى كاهش مى دهد و احساس س را به نحو چش

مى كند.

ــردان و ...  ــاب گ ــا، آفت ــف، كتان، چي ــدو، كن ــد دانه ك ــى مانن دانه هاي
ــركوب التهاب  ــت كه منجر به س ــيدهاى چرب امگا 3 اس ــار از اس سرش

مى شود. 
ــا و مواد معدنى مانند  ــى از پروتئين، فيبر، ويتامين ه همچنين منبع خوب

ويتامين Eو آهن و منيزيم محسوب مى شود.

ــترول ال دى ال را كاهش ــطح كلس ــى و افزايش س ــارى هاى قلب ــر ابتال به بيم ــرف مداوم آنها خط ــم نمك و مص پنيرهاى ك
 مى دهد. 

پنيرهاى كهنه منبع خوبى از پروبيوتيك ها هستند و هضم غذا را راحت تر مى كنند. پنير سرشار از فسفر، پروتئين و كلسيم است 
و به حفظ وزن سالم نيز كمك مى كند.

سرشار از اسيد اولئيك و اسيدهاى چرب اشباع نشده است كه به حفاظت 
از سالمت قلب كمك مى كند. 

ــه منجر به  ــت ك ــيدان اس ــول هاى آنتى اكس ــاوى پلى فن ــن ح همچني
ــس و فيبر  ــود و غنى از آهن، م ــلولى مى ش ــيب س محافظت در برابر آس

مى باشد.

كره بادام زمينىآجيل

دانه ها

پنير

زيتون 

 (قسمت دوم)

8 سبزى كم كربوهيدرات 
براى ديابتى ها
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حصر وراثت
12/66 آقای قربانعلی بیاتی دارای شناسنامه شماره 1209 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6577/94ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سحرناز بیاتی بشناسنامه 44 در تاریخ 94/1/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر 
و یک پسر به اسامی زیر:1- زهره بیاتی ش.ش 9386 )فرزند متوفی( 2- فاطمه بیاتی 
ش.ش 2765 )فرزند متوفی( 3- قربانعلی بیاتی ش.ش 1209 )فرزند متوفی( والغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33459 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/67 آقای محمد آدم زاده دارای شناسنامه شماره 1088 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6573/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فرج اله آدم زاده بشناسنامه 32189 در تاریخ 94/3/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و دو دختر و یک عیال به اسامی زیر:1- محمد آدم زاده ش.ش 1088 )فرزند متوفی( 
2- مجتبی آدم زاده ش.ش 1429 )فرزند متوفی( 3- صدیقه آدم زاده ش.ش 1748 
)فرزند متوفی( 4- ف��روغ آدم زاده ش.ش 67785 )فرزند متوفی( 5- همدم مرتجی 
ش.ش 476 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:33458 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/68 خانم معظمه عصاره زاده گان دارای شناس��نامه ش��ماره 56892 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 6632/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شمس الدین جزایری بشناسنامه 4134 در 
تاریخ 94/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پسر و یک همسر:1- ایمان جزایری ش.ش 974 )فرزند( 2- سید 
امین الدین جزایری ش.ش 1136 )فرزند( 3- معظمه عصارزاده گان ش.ش 56892 
)همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33457 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/69 آقای علی داالئی دارای شناس��نامه شماره 1875 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ۀ 6633/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان جهانگیر داالئی بشناس��نامه 36 در تاریخ 1394/1/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهار پسر و 2 دختر و یک همسر:1- فریدون داالئی ش.ش 4688 )فرزند( 2- فرهاد 
داالئی ش.ش 408 )فرزند( 3- علی داالئی ش.ش 1875 )فرزند( 4-  مرتضی داالئی 
ش.ش 200 )فرزند( 5- مهرناز داالئ��ی ش.ش 2400 )فرزند( 6- مینا داالئی ش.ش 
1755 )فرزند( 7- صدیقه داالئی ش.ش 1879 )همس��ر(. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33456 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/70 آقای اصغر ش��اهی دارای شناسنامه ش��ماره 865 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6572/94ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان نصرت رجائی بشناس��نامه 39083 در تاریخ 94/6/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به چهار پسر و یک دختر به اسامی زیر:1- رضا شاهی ش.ش 291 )فرزند متوفی( 
2- اصغر شاهی ش.ش 865 )فرزند متوفی( 3- مهدی ش��اهی ش.ش 999 )فرزند 
متوفی( 4- علی اولیاء پناه ش.ش 1560 )فرزند متوفی( 5- منیر شاهی ش.ش 1818 
)فرزند متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33460 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/71آقای محمود رضائی برزانی دارای شناسنامه شماره 70 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6576/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ربابه جوزدانی بشناسنامه 10083 در تاریخ 94/10/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر و یک دختر به اسامی زیر:1- محمد رضائی برزانی ش.ش 6 )فرزند متوفی( 
2- محمود رضائی برزانی ش.ش 70 )فرزند متوفی( 3- احمد رضائی برزانی ش.ش 
15 )فرزند متوفی( 4- بتول رضائی ش.ش 27 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33461 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/72 آقای امین وکیلی دارای شناس��نامه ش��ماره 142 به ش��رح دادخواست به 
کالسۀ 6606/94ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرحیم وکیلی س��هروفیروزانی بشناسنامه 593 در 
تاریخ 94/11/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار پسر و دو دختر و یک عیال و یک مادر به اسامی زیر:1- امین 
وکیلی ش.ش 142 )فرزند متوفی( 2- اکبر وکیلی سهروفروزانی ش.ش 479 )فرزند 
متوفی( 3- حس��ن وکیلی س��هروفروزانی ش.ش 3135 )فرزند متوفی( 4- محمد 
وکیلی سهروفروزانی ش.ش 4426 )فرزند متوفی( 5- سمیه وکیلی سهروفروزانی 
ش.ش 3236 )فرزند متوفی( 6- اکرم وکیلی ش.ش 756 )فرزند متوفی( 7- عصمت 
اس��ماعیلی کرکوندی ش.ش 365 )عیال متوفی( 8- حبیبه کالوردیان ش.ش 7826 
)مادر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33462 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/73 خانم سارا عباد دارای شناسنامه شماره 7434 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6547/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد عباد سیچانی بشناسنامه 74 در تاریخ 1394/9/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به چهار فرزند 
دختر و یک همسر:1- مرضیه  عباد س��یچانی ش.ش 442 )فرزند( 2- راضیه عباد 
س��یچانی ش.ش 92 )فرزند( 3- نجمه عباد سیچانی ش.ش 9305 )فرزند( 4- سارا 
عباد سیچانی ش.ش 7434 )فرزند( 5- ایران موالئی ردانی ش.ش 9 )همسر( والغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف33431 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
12/74 آقای محمدجواد حمیدی دارای شناس��نامه ش��ماره 7-112429-127 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 6548/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر حمیدی بشناسنامه 272 در تاریخ 
1394/9/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و یک همس��ر:1- مهدی حمیدی ش.ش 1344 )فرزند( 2- 
محسن حمیدی ش.ش 3315 )فرزند( 3- محمد جواد حمیدی ش.ش 1271124297 
)فرزند( 4- طیبه نصراصفهانی ش.ش 513 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33430 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/75 آقای قاسمعلی مارانی دارای شناسنامه شماره 2723 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6549/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رجبعلی مارانی بشناس��نامه 18 در تاریخ 1394/6/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به چهار 
پسر و سه دختر و یک همسر:1- قاسمعلی مارانی ش.ش 2723 )فرزند( 2- اصغر 
مارانی ش.ش 84 )فرزند( 3- رسول مارانی ش.ش 3461 )فرزند( 4- مریم مارانی 
ش.ش 1818 )فرزند( 5- صدیق��ه مارانی ش.ش 2902 )فرزن��د( 6- زهره مارانی 
ش.ش 180 )فرزند( 7- عبداله ماران��ی ش.ش 2053 )فرزن��د( 8- فاطمه ماهرانی 
برزانی ش.ش 1474 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:33429 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/76 خانم زینب پاکروان لنبانی دارای شناسنامه شماره 1270594923 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 6546/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان مرتضی پاک روان لنبانی بشناس��نامه 26290 
در تاریخ 1394/9/17 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پس��ر و 2 دختر:1- امیر پاکروان لنبانی ش.ش 1331 
)فرزند( 2- محمد پاکروان لنبان��ی ش.ش 3066 )فرزند( 3- نرگس پاکروان ش.ش 
734 )فرزند( 4- زینب پاکروان لنبانی ش.ش 1270594923 )فرزند(. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33428 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/77 یداله صادقی دارای شناس��نامه شماره 79 به ش��رح دادخواست به کالسۀ 
6545/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان باقر صادقی برزانی بشناسنامه 925 در تاریخ 94/4/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک 
دختر:1- یداله صادقی ش.ش 79 )فرزند( 2- محمدعلی صادقی برزانی ش.ش 3015 
)فرزند( 3- ابراهیم صادقی برزانی ش.ش 29 )فرزند( 4- فاطمه صادقی ش.ش 40 
)فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33427 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/78 آقای علیرضا طاوسی دارای شناسنامه شماره 1989 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 6531/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ش��کراله طاوسی شهرضا بشناس��نامه 147 در تاریخ 
1394/9/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- رخماه نصیری ش.ش 521 نسبت با متوفی همسر 2- مرضیه 
طاوس��ی ش.ش 2453 نس��بت با متوفی فرزند 3- فاطمه طاوسی شهرضا ش.ش 
1197 نسبت با متوفی فرزند 4- طاهره طاوسی ش.ش 801 نسبت با متوفی فرزند 
5- صدیقه طاوسی شهرضا ش.ش 353 نس��بت با متوفی فرزند 6- زهرا طاوسی 
ش.ش 785 نسبت با متوفی فرزند 7- علیرضا طاوسی ش.ش 1989 نسبت با متوفی 
فرزند 8- مهدی طاوسی شهرضا ش.ش 1100 نسبت با متوفی فرزند 9- محمدعلی 
طاوسی شهرضا ش.ش 467 نسبت با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33426 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/79 مجید حقیقی سبدانی دارای شناسنامه ش��ماره 1009 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6539/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد حقیقی سبدانی بشناسنامه 554 در تاریخ 94/11/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- حسن حقیقی سبدانی ش.ش 22 نس��بت با متوفی فرزند 2- عباسعلی حقیقی 
سبدانی ش.ش 642 نس��بت با متوفی فرزند 3- رضا حقیقی سبدانی ش.ش 1388 
نسبت با متوفی فرزند 4- مجید حقیقی سبدانی ش.ش 1009 نسبت با متوفی فرزند 
5- حمید حقیقی سبدانی ش.ش 1113 نسبت با متوفی فرزند 6- بتول حقیقی سبدانی 
ش.ش 169 نسبت با متوفی فرزند 7- صدیقه حاجی وند ش.ش 10 نسبت با متوفی 
همسر والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33425 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/80 خانم نیلوفر نصری نصرآبادی دارای ش��ماره ملی 1271002108 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 6540/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان  حس��ینعلی نصری نصرآبادی بشناسنامه 69 
در تاریخ 1394/10/7 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- علی نصری نصرآبادی ش.ش 1272894363 نسبت 
با متوفی فرزن��د 2- نیلوفر نص��ری نصرآبادی ش.ش 1271002108 نس��بت با 
متوفی فرزند 3- زینت نصراصفهانی ش.ش 2177 نسبت با متوفی همسر 4- بتول 
نصراصفهانی ش.ش 41 نس��بت با متوفی مادر والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33424 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/81 آقای عباس کوهی علی آبادی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 6542/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صدیقه حبیبی توتکانی بشناسنامه 8 در تاریخ 1394/7/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- علی کوهی علی آبادی ش.ش 126 نسبت با متوفیه همسر 2- زهره کوهی علی 
آبادی ش.ش 5256 نسبت با متوفیه فرزند 3- یاسمین کوهی ش.ش 593 نسبت با 
متوفیه فرزن��د 4- معصومه کوهی علی آبادی ش.ش 238 نس��بت با متوفیه فرزند 
5- فاطمه کوهی علی آبادی ش.ش 2 نسبت با متوفیه فرزند 6- مرتضی کوهی علی 
آبادی ش.ش 179 نسبت با متوفیه فرزند 7- عباس کوهی علی آبادی ش.ش 5 نسبت 
با متوفیه فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 

نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33423 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/82 آقای علیرضا نویدپور دارای شناسنامه شماره 63953 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 6537/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن نویدپور بشناسنامه 46444 در تاریخ 1390/9/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- بتول پهلوانی نژاد خوابجانی ش.ش 5461 نس��بت با متوفی همسر 2- زهرا 
نویدپور ش.ش 58342 نس��بت با متوفی فرزند 3- صدیق��ه نویدپور ش.ش 1406 
نس��بت با متوفی فرزند 4- مهری نویدپور ش.ش 52057 نس��بت با متوفی فرزند 
5- علیرضا نویدپور ش.ش 63953 نسبت با متوفی فرزند 6- احمد نویدپور ش.ش 
1887 نس��بت با متوفی فرزند 7- محس��ن نویدپور ش.ش 63954 نسبت با متوفی 
فرزند 8- مرتضی نویدپور ش.ش 58343 نسبت با متوفی فرزند 9- مهدی نویدپور 
ش.ش 52056 نس��بت با متوفی فرزن��د والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33422 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/83 روح اله احمدی دارای شناس��نامه شماره 90281 به ش��رح دادخواست به 
کالسۀ 6535/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان صدیقه بیگم احمدی بشناس��نامه 2349 در تاریخ 1376/1/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- احمد احمدی ش.ش 4296 نس��بت با متوفیه فرزند 2- محمود احمدی ش.ش 
105 نسبت با متوفیه فرزند 3- ابوالقاسم احمدی ش.ش 51 نسبت با متوفیه فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33421 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/84 آقای س��ید حبیب اله حسینی رنانی دارای شناس��نامه شماره 277 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 6560/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه صغرا صابری بشناسنامه 47 در تاریخ 
1394/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- سید حبیب اله حسینی رنانی ش.ش 277 نسبت با متوفیه فرزند 
2- سید کمال حسینی رنانی ش.ش 55 نسبت با متوفیه فرزند 3- سید محمد حسینی 
رنانی ش.ش 446 نسبت با متوفیه فرزند 4- سید اسداله حسینی رنانی ش.ش 274 
نس��بت با متوفیه فرزند 5- سید حمید حس��ینی رنانی ش.ش 597 نسبت با متوفیه 
فرزند 6- صدیقه حسینی رنانی ش.ش 113 نسبت با متوفیه فرزند 7- فاطمه حسینی 
رنانی ش.ش 9 نسبت با متوفیه فرزند 8- خدیجه حسینی رنانی ش.ش 114 نسبت با 
متوفیه فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33432 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/85 خانم زینب احمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 552 به شرح دادخواست به 
کالس��ۀ 6562/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد پیله ور زاده جوزدانی بشناسنامه 1042 در تاریخ 
1394/9/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک همس��ر و یک پس��ر و یک دختر:1- زینب احمدی ش.ش 552 
نسبت با متوفی همسر 2- امیرعباس پیله ور زاده جوزدانی ش.ش 1272173704 
نسبت با متوفی فرزند 3- مژگان پیله ور زاده جوزدانی ش.ش 1273097266 نسبت 
با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33433 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/86 خانم اکرم زنگنه دارای شناس��نامه شماره 1323 به ش��رح دادخواست به 
کالسۀ 6552/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان هادی زنگنه بشناس��نامه 24124 در تاریخ 1394/7/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- 
صدیقه سجادی فر ش.ش 47480 نسبت با متوفی همسر 2- ثمنیه زنگنه ش.ش 1466 
نسبت با متوفی فرزند 3- نفیسه زنگنه ش.ش 1536 نسبت با متوفی فرزند 4- اکرم 
زنگنه ش.ش 1323 نس��بت با متوفی فرزند 5- اعظم زنگنه ش.ش 31721 نسبت با 
متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33434 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/87 آقای احمد س��لیمانی دارای شناسنامه ش��ماره 31 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6526/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بگم نوری دیزیچه بشناسنامه 2022 در تاریخ 1387/4/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- احمد 
سلیمانی ش.ش 31 نسبت با متوفیه همس��ر 2- مریم سلیمانی ش.ش 1461 نسبت 
با متوفیه فرزند 3- رضا س��لیمانی ش.ش 8200 نس��بت با متوفیه فرزند 4- زهرا 
سلیمانی ش.ش 1852 نسبت با متوفیه 5- اش��رف سلیمانی ش.ش 2253 نسبت با 
متوفیه فرزند 6- معصومه سلیمانی ش.ش 3241 نسبت با متوفیه فرزند 7- حسین 
سلیمانی ش.ش 360 نسبت با متوفیه فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33445 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/88 خانم مهین عرب صالحی دارای شناسنامه شماره 2922 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6525/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ش��یرمحمد صالح نصرآبادی بشناسنامه 45 در تاریخ 
1377/4/1 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به:1- زهرا صالح نصرآبادی ش.ش 456 نس��بت با متوفی فرزند 
2- راضیه صالح نصرآبادی ش.ش 5640007877 نسبت با متوفی فرزند 3- مهین 
عرب صالحی ش.ش 2922 نسبت با متوفی همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33444 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/89 آق��ای رضاقلی نوری نوکابادی دارای شناس��نامه ش��ماره 21 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ۀ 6523/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین نوری نوکابادی بشناسنامه 1134 
در تاریخ 1371/8/16 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- جواهر مرادی پیدانی ش.ش 3 نسبت با متوفی همسر 
2- صدیقه نوری نوکابادی ش.ش 1193 نس��بت با متوفی فرزن��د 3- بتول نوری 

نوکابادی ش.ش 265 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا نوری نوکابادی ش.ش 136 
نس��بت با متوفی فرزند 5- مهین نوری نوکابادی ش.ش 95 نسبت با متوفی فرزند 
6- سهراب نوری نوکابادی ش.ش 815 نس��بت با متوفی فرزند 7- نصراله نوری 
نوکابادی ش.ش 20 نسبت با متوفی فرزند 8- رضاقلی نوری نوکابادی ش.ش 21 
نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33443 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/90 آقای جعفر خفی دارای شناسنامه شماره 1272014851 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6506/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان ص��ادق خف��ی بشناس��نامه 1271606119 در تاریخ 
1394/10/16 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- س��رمد خفی ش.ش 1271971607 نسبت با متوفی 
فرزند 2- جعفر خفی ش.ش 1272014851 نس��بت با متوفی فرزند 3- ایناس خفی 
ش.ش 1275445764 نس��بت با متوفی فرزند 4- س��هام عبدالکریم حسن ش.ش 
1271848260 نس��بت با متوفی همس��ر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33442 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/91 آقای علیرضا جهانگیری دارای شناسنامه شماره 733 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6493/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان علی اکبر جهانگی��ری بشناس��نامه 25354 در تاریخ 
1394/3/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- شهرام جهانگیری ش.ش 815 نسبت با متوفی فرزند 2- علیرضا 
جهانگیری ش.ش 733 نس��بت با متوفی فرزند 3- س��عید جهانگیری ش.ش 3285 
نس��بت با متوفی فرزند 4- حمید جهانگیری ش.ش 4076 نس��بت با متوفی فرزند 
5- نعیمه جهانگیری ش.ش 4020 نسبت با متوفی فرزند 6- سعیده جهانگیری ش.ش 
50491 نسبت با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:33441 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/92 آقای محمدرضا استادی دارای شناسنامه شماره 5-127055196 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 6492/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان احمد استادی بشناسنامه 2 در تاریخ 1394/6/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- محمدرضا استادی ش.ش 5-12755196 نسبت با متوفی فرزند 2- مهشید 
استادی ش.ش 3-256022199 نسبت با متوفی فرزند 3- مهناز روزبهانی ش.ش 
175 نسبت با متوفی همسر والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:33440 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/93 خانم عزت السادات حسینی کندالنی دارای شناسنامه شماره 187 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 6533/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان سید جواد حس��ینی کندالنی بشناسنامه 
4 در تاریخ 1394/8/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1- سید حسین حس��ینی کندالنی ش.ش 146 نسبت با 
متوفی فرزند 2- سید حسن حسینی کندالنی ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند 3- سید 
یوسف حسینی کندالنی ش.ش 80 نس��بت با متوفی فرزند 4- سید محسن حسینی 
کندالنی ش.ش 23 نسبت با متوفی فرزند 5- اشرف السادات حسینی کندالنی ش.ش 
1205 نسبت با متوفی فرزند 6- عزت السادات حسینی کندالنی ش.ش 187 نسبت با 
متوفی فرزند 7- عصمت حسینی کندالنی ش.ش 203 نسبت با متوفی فرزند 8- زهرا 
حس��ینی کندالنی ش.ش 244 نس��بت با متوفی فرزند 9- آغا بیگم حسینی کندالنی 
ش.ش 1 نسبت با متوفی همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:33439 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/94 خانم جواه��ر اکبری فیض آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 1 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 6530/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ولی اله محمدی کاج آباد بشناسنامه 15 در تاریخ 
1393/9/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به:1- جواهر اکبری فیض آبادی ش.ش 1 نس��بت با متوفی همسر 
2- کبری اکبری فیض آباد ش.ش 121 نس��بت با متوفی م��ادر 3- ریحانه محمدی 
کاج آباد ش.ش 1276630727 نس��بت با متوفی فرزند 4- حسن محمدی کاج آباد 
ش.ش 1273159926 نس��بت با متوفی فرزند 5- مس��لم محمدی کاج آباد ش.ش 
1271416549 نس��بت با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33438 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/95 آقای علی س��ید قلعه جوزدانی دارای شناسنامه ش��ماره 27732 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 6532/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ربابه سلطان سید قلعه جوزدانی بشناسنامه 124 
در تاریخ 1369/2/27 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- علی سید قلعه جوزدانی ش.ش 27732 نسبت با متوفیه 
فرزند 2- حیدر سید قلعه جوزدانی ش.ش 90599 نسبت با متوفیه فرزند 3- صادق 
سید قلعه جوزدانی ش.ش 1434 نسبت با متوفیه فرزند 4- خلیل سیدقلعه جوزدانی 
ش.ش 1435 نسبت با متوفیه فرزند 5- نازنین سیدقلعه جوزدانی ش.ش 90 نسبت 
با متوفیه فرزند 6- بتول س��یدقلعه جوزدانی ش.ش 27733 نسبت با متوفیه فرزند 
7- زهرا س��یدقلعه جوزدانی ش.ش 1327 نس��بت با متوفیه فرزند والغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33437 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/96 خانم نسرین هاشمی دارای شناسنامه ش��ماره 1147 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6529/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان حس��ن هاش��می کرچگانی بشناس��نامه 15 در تاریخ 
1394/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- نسرین هاشمی ش.ش 1147 نسبت با متوفی فرزند 2- مسعود 
هاشمی کرچگانی ش.ش 35 نس��بت با متوفی فرزند 3- س��عید هاشمی کرچگانی 
ش.ش 1035 نس��بت با متوفی فرزند 4- اختر صدقیان ش.ش 285 نسبت با متوفی 
همسر والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33436 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



خبرخبر

مدی��ر کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان از تش��کیل کمیته پایش 
پل های تاریخی خبر داد.

 فری��دون الهی��اری با اع��ام ای��ن مطلب اف��زود: ب��ا توجه ب��ه بروز 
خشکس��الی های مکرر در بخش��ی از رودخانه زاینده رود، متأسفانه 
برخی از پل های تاریخی اس��تان به تدریج دچار معضاتی می شوند 

که الزم است  نظارت دقیق تر نسبت به گذشته روی آنها انجام شود.
 مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: با کمال تأسف 
عوامل مختلف از جمله خشکسالی، روی کیفیت نگهداری از پل های 
تاریخی تأثیر منفی دارند که از آن جمله می توان به آسیب های ناشی 

از خشکسالی روی پل جویی اشاره کرد.
وی تأکید کرد: اعضای کمیته پایش پل های تاریخی که مش��تمل بر 
کارشناسان زبده میراث فرهنگی در حوزه سازمان و دانشگاه هستند، 
 بر اس��اس دس��تور العمل تنظیمی به صورت منظم پل های تاریخی 
زاینده رود را از مبدأ رود در استان اصفهان تا مقصد به صورت مستمر 
مورد بررسی قرار داده و اقدامات الزم را برای نگهداری و مرمت پل های 

تاریخی ارایه خواهند کرد.
این در حالی است که منصور زیرک مدیر گروه امانی اداره کل میراث 
فرهنگی اس��تان اصفهان از آغ��از طرح مرمت ترک ه��ای پل جویی 
اصفهان خب��ر داد. وی افزود: مطابق با نظر ش��ورای فن��ی اداره کل و 
همچنین دستور العمل کمیته پایش پل های تاریخی، در مرحله اول 
پل جوئی نشانه گذاری )شاهد گذاری( شده تا میزان فعالیت ترک ها 

بررسی و سپس نسبت به تهیه طرح مرمت اقدام شود.
شایان ذکر است؛ 11 پل تاریخی روی رودخانه زاینده رود قرار دارند 
که از این تعداد 10 پل تاریخی به ثبت رسیده و هم اینک پرونده ثبت 
ملی پل اورگان به عنوان یازدهمین و آخرین پل تاریخی مراحل اداری 

خود را می گذراند.
برخی پل های تاریخی رودخانه زاینده رود عبارتند از:  پل اورگان، پل 
کله، پل ورگان، پل چوم، پل بابا محمود، پل مارنان، پل سی و سه پل، 

پل جویی، پل خواجو، پل شهرستان و پل ورزنه.

مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازي ش��هرداري اصفهان گفت: همزمان 
با هفته زیباس��ازی از ۳0 پروژه نقاش��ي دیواري در قالب نقاشي سه 
 بعدي، نقش برجسته و نقاشي خط در نقاط مختلف این شهر رونمایی 

می شود.
 مهدي بقایي اظهارکرد:  نقاشي هاي دیواري از جمله ۶0 طرحي است 
که در قالب دیوارنگاره ها در هفته زیباس��ازي )1۵ تا ۲۲ اسفند ماه( 

رونمایي مي شود.
وی افزود: محتواي این نقاش��ي ها، هویتي، مذهب��ي، دفاع مقدس، 

سرگرمي و همچنین شادي و نشاط است.
مدیرعام��ل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
پی��ام نقاش��ي هاي دی��واري ب��ا مضم��ون دف��اع مق��دس و ب��ا 
 عنوان ش��هدا زن��ده هس��تند اس��ت، تصری��ح ک��رد: در بی��ن این 
 نقاش��ي ه��اي دی��واري، ۵ اس��م اه��ل البی��ت )ع( نی��ز وج��ود 

دارد.
بقایی خاطرنش��ان کرد: این نقاش��ي ها روي دیوارهاي مجتمع هاي 
مسکوني واقع در حاش��یه خیابان هاي اصلي شهر کشیده مي شود که 

رضایت مالکان آنها از قبل گرفته شده است.
وی میدان ه��اي الل��ه و علیخان��ي، چه��ارراه ارت��ش و خیابان هاي 
س��روش و الهور را از جمله مکان های��ي اعام کرد که نقاش��ي هاي 
 دیواري در آن نقاط در حال اجراس��ت و در هفته زیباسازي رونمایي

 مي شوند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه براي 
سال آینده در همه مناطق شهر اصفهان بودجه دیوارنگاره پیش بیني 
شده است گفت: به احتمال زیاد از س��ال آینده در خیابان هاي فرعي 

شهر نیز نقاشي هاي دیواري اجرا خواهد شد.
بقایي گفت: براي افزایش دوام این نقاش��ي ها، از رنگ هایي استفاده 
شده است که گرما و سرما تا هفت یا هشت س��ال آسیبي به آنها وارد 

نکند.
وي در ادامه یکي از مشکات شهر اصفهان را استفاده کمتر از رنگ و 
محروم ماندن از هنر نقاشي در ایجاد روحیه نشاط و شادابي در فضاي 
شهري دانست و افزود: این مساله سبب شده است تا همه چیز در این 
شهر خاکستري دیده شود؛ درحالي که فضاي شهري نیاز به رنگ هاي 

شادي آفرین دارد.
مدیر عامل سازمان زیباسازي شهرداري اصفهان با بیان اینکه اجراي 
نقاشي دیواري بر اساس مصوبه شوراي اسامي شهر ممنوع بود گفت: 
سازمان زیباسازي شهرداري اصفهان، الیحه اي را براي اجراي دوباره 
نقاشي دیواري به شوراي اسامي شهر تقدیم کرد که به تصویب رسید 
و مقرر ش��د هرگونه نقاش��ي دیواري در ش��هر فقط با مجوز سازمان 

زیباسازي انجام شود.

 کمیته پایش پل های تاریخی
 استان اصفهان تشکیل شد

همزمان با هفته زیباسازی؛

از ۳۰ پروژه نقاشي دیواري 
رونمایی می شود

معاون علمی پژوهش��ی سازمان بس��یج جامعه پزشکی 
اس��تان اصفهان ب��ا بی��ان اینک��ه طب س��نتی مکمل 
طب مدرن اس��ت، گفت: نبود ساختار رس��می یکی از 

چالش های ساماندهی طب سنتی در ایران است.
مجتبی کرباسی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار 
داشت: س��ازمان بسیج جامعه پزش��کی استان اصفهان 
از جمله س��ازمان های تخصصی بس��یج اقشار است که 
فارغ التحصیان دانشگاه علوم پزش��کی از فوق دیپلم تا 
دکتری و فوق تخصص می توانند عضو این سازمان شوند.

وی با بیان اینکه ترویج تفکر بس��یج و انقاب در قش��ر 
پزشک هدف اصلی سازمان بسیج جامعه پزشکی است، 
افزود: تمدن سازی، تولید علمی، محور قرار دادن خدمت 
و حرکت در راستای اهداف نظام اسامی از جمله اهدافی 
است که در سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان 

دنبال می شود.
معاون علمی پژوهش��ی سازمان بس��یج جامعه پزشکی 
اصفهان افزود: فاصل��ه گرفتن جامعه پزش��کی و حوزه 
س��امت از اقتباس و ترجمه و حرکت به س��مت تولید 
علم از جمله مواردی اس��ت که در سازمان بسیج جامعه 
پزشکی بدان توجه شده اس��ت. این موارد جزو منویات 
رهبر انقاب است. وی تصریح کرد: جذب و ساماندهی 
نیروهای بسیجی جامعه پزشکی، ارتقای سطح آموزشی و 
پژوهشی جامعه پزشکی، گسترش فرهنگی بسیج، اسام 
و فرهنگ بومی � ایرانی و ارایه خدمات به افراد نیازمند 
به ویژه قشر محروم از جمله محورهای فعالیت سازمان 

بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان است.
اکتفا به ارایه مقاالت در ISI مانع در مس�یر تولید 

علم
کرباس��ی گفت: در بخش پژوهش اکتفا به ارایه مقاالت 
در ISI صحیح نیست و الزم اس��ت در مسیر تولید علم 
تاش کرد، این یکی از رسالت های سازمان بسیج جامعه 
پزشکی اس��ت بنابراین ترویج پژوهش ها با محور بومی 
و محلی، ترویج طب س��نتی ایرانی و اس��امی و بازیابی 
و تبیین آن، پرداختن به چالش های س��امت همچون 
کاهش نرخ رشد جمعیت، آگاهی بخشی در حوزه عادات 
و رفتار نامناس��ب غذایی و موضوع رس��انه و سامت از 
جمله مواردی است که در دس��تور کار این سازمان قرار 
دارد.وی بیان ک��رد: برنامه های آموزش��ی در چارچوب 
کنفرانس علم��ی، کارگاه آموزش��ی و س��مینارها جزو 
اولویت های سازمان بسیج جامعه پزشکی است، از سوی 
دیگر کارگروه فضای مجازی با هدف پرداختن به فضای 
مجازی با نگرش حوزه سامت و تولید محتوا در فضای 

مجازی تشکیل شده است.
معاون علمی � پژوهشی س��ازمان بسیج جامعه پزشکی 
اصفهان ب��ا بیان اینک��ه جمعیت، اعتی��اد، اختال های 
جنسی، رسانه و آسیب های اجتماعی از جمله محورهای 
برنامه های آموزشی سازمان بسیج جامعه پزشکی است، 
گفت: حدود ۶0 برنامه علمی � آموزشی توسط ۲0 کانون 
بسیج جامعه پزشکی در سراسر استان از ابتدای سال تا 
کنون در مراکز بیمارستانی و درمانی انجام شده است و 

در هر برنامه آموزشی ۲00 نفر حضور داشته اند.  
وی خاطرنش��ان کرد: م��ا انحصار به ترجم��ه و اقتباس 
علمی در بخش پزش��کی را نادرس��ت می دانیم، برخی 
نگاه تعبدی به علوم پزش��کی دارند در صورتی که با یک 
نگاه علمی می توان به ص��ورت عالمانه و انتقادی از علوم 
 گذشتگان و سایر ملل بهره برد و به تعریف پژوهش های

 بومی � محلی پرداخت. 
کرباسی به فعالیت 4 پژوهشکده طب سنتی، حوادث و 
بایا، بیوتکنولوژی و ... در بس��یج جامعه پزشکی اشاره 
کرد و افزود: ب��ا توجه به منوی��ات رهبر انق��اب نباید 
پژوهشگران ایرانی س��قف افتخارات خود را ISI تعیین 
نکنند. وی با اشاره به اباغ سیاس��ت های کلی سامت 
توسط رهبر انقاب بیان کرد: بازشناسی، تبیین، توسعه 
و نهادینه کردن طب س��نتی ایران یکی از بندهای این 
سیاست هاس��ت که سازمان بس��یج جامعه پزشکی این 

موضوع را به عنوان یک رسالت دنبال می کند. 
معاون علمی پژوهش��ی سازمان بس��یج جامعه پزشکی 

اصفهان تصریح کرد: طب س��نتی ایران به دلیل علمی 
کنار گذاشته نش��ده اس��ت؛ بلکه علت تاریخی و ضعف 
تمدن اسامی، این علم را به حاش��یه برد، بنابراین طب 
س��نتی در صورت بازیابی و تبیی��ن می تواند جایگزین 
نارسایی طب مدرن باش��د و نقش تکمیل کننده در این 

زمینه داشته باشد.
بازیاب�ی طب س�نتی ای�ران مس�تلزم تحقیقات 

میدانی و تجربی
وی اف��زود: اگر در بخش طب س��نتی تولید علم صورت 
پذیرد می تواند جایگزین طب مدرن باشد، الزمه این کار 
این است که کار علمی به صورت تجربی و میدانی انجام 
ش��ود، در حال حاضر طب س��نتی میراث دار تجربیات 

گذشته است.
کرباس��ی با بیان اینک��ه برخی از نگرش ه��ای صنفی و 
نگرش های علم��ی خاص ب��ه مخالفت با طب س��نتی 
می پردازد، گفت: با برگزاری ۲0 کنفرانس طب سنتی در 
سطح اس��تان و تعامل با گروه طب سنتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان سعی در تبیین طب سنتی داشته ایم تا 

نگاه های افراطی و تفریطی به این موضوع برطرف شود.
وی نبود س��اختارهای رس��می را یک��ی از چالش های 
ساماندهی طب سنتی دانس��ت و تصریح کرد: تأسیس 
دانشکده و یا پژوهشکده طب سنتی، تأسیس داروخانه 
طب س��نتی و تربیت اف��راد متخص��ص و اعطای مجوز 
فعالیت به این افراد از جمله نیازهایی است که در راستای 

ساماندهی طب سنتی با آن مواجه هستیم.
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مدیرکل حج و زیارت استان :

آغاز ثبت نام عتبات عالیات 
در اصفهان

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ؛

اختصاص 24 درصد از بودجه سال آینده 
شهرداری به حوزه خدمات شهری 

فرماندار استان:

تعداد نامزدهای  انتخابات خبرگان رهبری 
در اصفهان به ۱۱ نفر رسید

غامعلی زاهدی مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان پیرامون آغاز ثبت نام سفر به 
عتبات عالیات اظهار داش��ت: ثبت نام عتبات عالیات در دفاتر خدمات زیارتی آغاز 

شده و متقاضیان می توانند برای اعزام به این دفاتر مراجعه کنند.
 وی افزود: سهمیه اصفهان نسبت به روال عادی گذشته ۲ برابر شده و هر هفته 40 
کاروان از اصفهان به عتبات عالیات اعزام می ش��وند. مدیرکل حج و زیارت استان 
اصفهان بیان کرد: اعزام متقاضیان سفر به عتبات عالیات تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه 
سال آینده ادامه دارد. وی پیرامون 
حج عمره گفت: قرار است در چند 
روز آین��ده اطاعی��ه ای مبنی بر 
مراجعه دارندگان فیش حج عمره 
از تاریخ 11 تا ۲۵ اسفند برای واریز 
وجه و انجام مقدمات س��فر اعام 

می شود.
زاهدی پیرامون اع��زام حج تمتع 
افزود: امسال دارندگان فیش حج 
تمتع تا تاریخ ۲0 خرداد سال 8۵ 
به مکه مکرمه و مدینه منور اعزامی 
می شوند و س��ازمان حج و زیارت 

جزییات آن را اعام می کند.

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان گف��ت: ۲4 درصد از بودجه س��ال آینده 
شهرداری به حوزه خدمات شهری اختصاص داده شده است.

احمدرضا مصور اظهار کرد: تملک فضای سبز و توسعه شبکه توزیع آبیاری از مهم ترین 
پروژه های سال 9۵ در حوزه خدمات شهری است.

وی طرح های جدید زیباسازی را از دیگر پروژه های شاخص سال 9۵ دانست و تاکید 
کرد: اجرای این پروژه ها می توانند نقش موثری در زیباسازی سطح شهر ایفا کند.

مصور با اش��اره ب��ه اینک��ه در بخش 
مش��ارکت ها ۲ پروژه مهم در دستور 
کار اس��ت، تصریح ک��رد: تفاهم نامه 
پروژه نیروگاه خورشیدی منعقد شده 
 و انعقاد تفاه��م نامه پ��روژه کارخانه 

زباله سوز نیز در دست بررسی است.
مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری 
اصفهان ب��ا بی��ان اینک��ه ۲4 درصد 
از بودجه س��ال 9۵ متعلق ب��ه حوزه 
خدمات ش��هری اس��ت، خاطرنشان 
کرد: 11/۵ درصد از بودجه سال آینده 
به تملک فضای س��بز اختصاص داده 

شده است.

 فرمان��دار اصفه��ان اع��ام ک��رد: 
نامزده��ای نمایندگ��ی انتخاب��ات 
خبرگان رهب��ری در اصفهان به 11 
نفر رسید و نامزدها تا ۲4 ساعت قبل 
از زمان اخذ رأی فرصت دارند اعام 

انصراف کنند.

فضل اهلل کفیل در جمع خبرنگاران 
از آمادگی کامل این شهرستان برای 
برگزاری انتخاب��ات پنجمین دوره 
مجلس خب��رگان رهبری و دهمین 
دوره مجل��س ش��ورای اس��امی 
خب��ر داد و اظهار داش��ت: با حضور 

حداکثری مردم در پای صندوق های 
رأی، شاهد برگزاری انتخاباتی فاخر 
و در تراز مردم شهید پرور و انقابی 

شهرستان اصفهان خواهیم بود .
وی تع��داد نامزده��ای انتخاب��ات 
پنجمی��ن دوره مجل��س خبرگان 
رهب��ری برای اس��تان اصفه��ان را 
11 نفر اعام ک��رد و افزود: تبلیغات 
نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری 
از تاریخ ۲۲ بهمن ماه  آغاز و تا هشت 
صبح ششم اس��فند ماه ادامه دارد . 
فرماندار اصفهان با بیان اینکه برای 
هر کرسی مجلس خبرگان رهبری 
بیش از دو نف��ر در ح��وزه انتخابیه 
اس��تان اصفهان رقابت م��ی کنند، 
تصریح کرد: نامزدها تا ۲4 س��اعت 
قبل از زمان اخذ رأی فرصت دارند 
نسبت به اعام انصراف از انتخابات 

اقدام کنند.

بار دیگر مل��ت بزرگ ایران در آس��تانه ی��ک امتحان 
بزرگ و آفریدن یک حماسه دیگر از حضور مسئوالنه 
و آگاهانه خویش قرار گرفته و چش��م جهان در روز 7 
اسفند به این ملت غیور و مقاوم دوخته شده تا باز هم ببیند که ملت 
رشید و س��رافراز ایران بر عهد الهی خود با امام خمینی عزیز »ره« و 
خلف صالح او، رهبر فرزانه انقاب »مدظل��ه العالی« و خون فرزندان 

شهیدش استوار و پابرجاست.
ش��رکت در انتخابات می تواند نقطه عطفی در تاریخ میهن اس��امی 
ما باشد. ملت ایران در 7 اس��فند به پای صندوق های رای می روند تا 
ایستادگیشان را در برابر دشمنان پر کینه اعام کنند و خود را آماده 

ادامه راه امام  )ره( و مقام معظم رهبری نشان دهد. 
در صورتی که همه آحاد مردم باید با سهیم دانستن خود در تقویت و 
استحکام بخشیدن نظام جمهوری اسامی ایران در انتخابات شرکت 
کنند.همچنین طی صحبت های مقام معظم رهبری که خیلی واضح 
و شفاف موضوع حضور همه در انتخابات را مطرح کردند چون موضوع 
بر سر اصل نظام اس��ت و همه مردم باید خود را در تقویت و استحکام 
بخش��یدن به نظام جمهوری اس��امی ایران سهیم دانس��ته و با این 
رویکرد در انتخابات شرکت کنند. در صورتی که این اوج آزادی رهبر 

انقاب است که می فرماید: حتی کسانی که من را قبول ندارند باز هم 
در انتخابات شرکت کنند، این نشان دهنده اخاص و صداقت ایشان 

است که چیزی برای خودشان نمی خواهند.
همچنین مشارکت مردم در انتخابات نشان دهنده وفاداری و اطمینان 
آنها به نظام جمهوری اسامی ایران است و حجم مشارکت مردم نشان 
می دهد که چقدر به این نظام اعتماد دارند، موضوع بر سر اصل نظام 
است که مردم با مشارکتشان استحکام نظام را نسبت به گذشته بیشتر 

نشان می دهند.
بر همین اساس رهبری تاکید کردند که افرادی که در انتخابات حضور 
پیدا می کنند نباید آمریکا و یا کش��ورهای دیگر به خصوص استکبار 
جهانی و غر ب را ماک قرار دهند؛ چرا که برخی ها با پوشش گفتمان 
امام می خواهن��د آمریکا را برای م��ردم جا بیاندازن��د، موضوعی که 

خواسته امام و رهبری ومردم نیست.
خاص��ه در پایان  بای��د مراقب باش��یم تا گفتم��ان ام��ام )ره( مورد 
سوء استفاده قرار نگیرد،راه نمایندگان باید برخواسته از اسام ناب و 
ضدیت با استکبار جهانی به خصوص آمریکا باشد نه اینکه بخواهند در 
مقابل آمریکا و زورگویان عالم مدارا کنند، رویکردی که به هیچ عنوان 

در خط امام )ره( قرار ندارد و فریبی بیش نیست.

فرمان��ده نی��روی انتظام��ی اس��تان اصفه��ان گف��ت: ب��رای 
نتخاب��ات 11 ه��زار نی��رو در  برق��راری نظ��م و امنی��ت در ا
نظ��ر گرفت��ه ش��ده ک��ه در کن��ار بح��ث امنی��ت انتخاب��ات دیگر 
 برنامه ه��ای جاری نی��روی انتظام��ی نیز ب��ا کاری مضاع��ف ادامه 

دارد.
سردار عبدالرضا آقاخانی در نشس��ت خبری نیروی انتظامی استان 
اصفهان درباره اقدامات انجام شده توسط نیروی انتظامی در راستای 
برگزاری امنیت در فضای انتخابات اظهار داشت: در زمینه انتخابات 
کارها در زمین��ه اجرایی به صورت دقیق با ظرافت خاص و با نش��اط 
دنبال ش��ده و تاکنون کوچک ترین مس��ئله امنیتی پی��ش نیامده و 
هیچ گزارش��ی امنیتی در سطح اس��تان به دس��ت ما نرسیده است 
که این نش��ان دهنده همدل��ی و همزبانی و روحیه وح��دت در میان 
 مردم و مسئوالن اس��ت تا چند س��اعت باقی مانده را با نشاط سپری 

کنیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه براس��اس قوانی��ن تاکن��ون فض��ای انتخابات 
رون��د خوبی را س��پری کرده، اف��زود: نامزده��ا رعای��ت کلیه اصول 
مندرج��ه م��اده ۶1 و ۵7 انتخاب��ات را ت��ا کن��ون رعایت ک��رده و 
از این پ��س  نی��ز رعایت کنن��د. البته ب��ا توجه ب��ه اظه��ار نظرات 

می توان انتخاباتی پرش��ور را نس��بت ب��ه ادوار گذش��ته پیش بینی 
 کرد و مجموع��ه س��تادها و نامزده��ا از نش��اط وی��ژه ای برخوردار 

هستند.
فرمان��ده نی��روی انتظامی اس��تان اصفه��ان درب��اره مأموریت های 
نی��روی انتظام��ی در راس��تای امنی��ت انتخابات خاطرنش��ان کرد: 
نیروی انتظام��ی از نظر تعداد نیروی انس��انی مش��کلی نداش��ته و 
در همه جلس��ات امنیتی مدی��ران اس��تانی نیز ش��رکت کرده ایم، 
در انتخابات پی��ش رو نیروی انتظام��ی باید امنیت ۲ ه��زار و 8۲8 
ش��عبه اخذ رأی را برق��رار کند ک��ه بر این اس��اس تدابی��ر امنیتی 
 تدارک دیده و در نقاط حس��اس نی��ز به صورت وی��ژه امنیت تأمین 

می شود.
س��ردار آقاخانی با اش��اره به هدایت نیروهای امنیت انتخابات بیان 
کرد: نیروه��ای تأمین امنی��ت انتخاب��ات در قرارگاه ام��ام علی )ع( 
هدایت می ش��وند که این قرارگاه  با سیستم های باس��یم، بی سیم و 
سامانه های 110 و 197 جوابگوی مشکات مردم و اتفاقات هستند 
و نیروهای امنیتی را هدایت می کنند که برای کیفیت بخش��یدن به 
 این مأموریت وس��یع 48 تیم بازرسی در سطح اس��تان به کار گرفته

 شده است.

ملت ایران در انتخابات 7 اسفند  به پای صندوق های رای خواهند آمد؛

من رأی می دهم
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان : 

آماده باش ۱۱ هزار نیرو برای تأمین برگزاری انتخابات

معاون بسیج پزشکی اصفهان:

طبسنتیباایجادساختاررسمیساماندهیمیشود

ینده  زا
رود
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نه اش��تباهات داوری و نه بدشانس��ی؛ آنچه در نهایت » ش��اید « باعث ش��ود 
پرس��پولیس همانند هفت فصل گذشته دس��تش از رسیدن به جام لیگ برتر 
کوتاه بماند، ناهمگون بودن این مجموعه اس��ت. تیمی که بزرگ تری همانند 
مهدی رحمتی را ندارد. اگرچه محس��ن بنگر همه تالش��ش را می کند تا این 
نقش را ایفا کند، اما این لباس اندازه اش نیست چرا که آنچه در وهله نخست 
برای بزرگ تر بودن و رهبری نیاز است نمایش بی نقص است که بنگر این یکی 
را به هیچ عنوان ندارد. هفته ای نیست که رد پای او در گل های دریافتی دیده 
نشود. سوای این موضوع، بنگر به آن اندازه ای که باید » برش « داشته باشد و 
دیگران حرفش را بخرند، خالش نمی چربد. نشان به آن نشان که بازیکنان طی 
یک حرکت عجیب و بهت آور تصمیم می گیرند به مراسم ختم همایون بهزادی 
نروند و نمی روند، اما بنگر که موافق این نمایش مضحک و تلخ نیست، خودش 
یک تنه به مس��جد م��ی رود و همین موضوع باعث می ش��ود بین بازیکنان به 
عنوان مهره » خودشیرین « شناخته شود. مصیبت بارتر اینکه مهدی طارمی با 
یک فصل و نیم سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس، به عنوان نماینده بازیکنان 
با س��ایت ش��خصی خودش مصاحبه می کند و از دالیل نرفتن بازیکنان حرف 
می زند. مصاحبه ای که صفر تا100 آن را مدیر برنامه اش برای او نوشته و محال 

است طارمی قادر باشد یک خط از آن حرف ها را به صورت زنده بیان کند.
بدون تردید طارمی مهم ترین بازیکن  این فصل پرسپولیس است، اما نه آنقدر 
» مهم « که بتواند یک تنه تیم را قهرمان کند. او در حال رشد است، اما آنقدر 
بزرگ نش��ده که بخواهد در روز اعتصاب به عن��وان نماینده بازیکنان روبروی 
خبرنگاران قرار بگیرد و بگوید من بزرگ تر هس��تم. اگر چه چند س��اعت بعد 
متوجه اش��تباه بزرگ و تاریخی اش می شود و باز هم این مدیر برنامه اش است 

که به صرافت می افتد برای پاک کردن این لکه جدید.
نش��انه ها روش��ن نیس��ت. فقط با فوتبال روان و جذاب نمی شود قهرمان شد. 
مجموعه قهرمان، لیدر و بزرگ تر می خواهد تا در هنگامه سختی یک تنه وارد 
معرکه ش��ود و بلند به همه بگوید: کت تن من اس��ت. نمونه دم دستی همین 
استقالل که پرسپولیسی ها تنها  دلیل صدرنشینی آنها را خوش شانسی می دانند 
و نمایش رحمتی اما به این سادگی ها نیست. باید نقش رحمتی را فراتر از مهار 
چند توپ و پنالتی دانست. روزی که در استقالل چند بازیکن شروع به اعتصاب 
کردند و عنوان شد تا پول نگیرند تمرین نمی کنند این رحمتی بود که به عنوان 
بزرگ تر واقعی نقش��ش را  در پش��ت پرده ایفا کرد و برعکس بنگر که بلیتش 
چندان اعتبار ندارد، در مجموعه آبی کسی شهامت مقابله با کاپیتان را نداشت 
و ندارد. اگر پرسپولیس به صد دلیل الیق تر از استقالل برای تصاحب جام باشد، 
 آبی ها به همان تک دلیل رحمتی واجد شرایط تر هستند. پس از شکست مقابل 
نف��ت ته��ران و در خروجی رختک��ن رحمتی ط��وری که هم��ه خبرنگاران 
 بش��نوند بلند به آرش برهانی گفت مقصر باخت تو هستی چون اجازه ندادی 
بین دو نیمه گوش این بازیکنان جوان را بپیچم.  این واقعیت فوتبال است. چه 
در ایران چه در باالترین س��طح آن در جهان. تیم های بزرگ همیش��ه محتاج 
لیدرهای بزرگ تر هستند. یکی شبیه همین کریم باقری که در روزهای پایانی 
فوتبالش در داربی و مقابل چشم میلیون ها بیننده وارد دعوای شیث و علیرضا 
حقیقی جوان می شود و بدون هیچ واهمه ای بازیکن خاطی را جریمه می کند. 

زاویه ای پنهان درباره اتفاقات 
پرسپولیس

سرخابی ها

درحالی که استقالل و پرسپولیس طی ماه گذشته از بی پولی کارشان به اعتصاب کشیده، معلوم نیست 
چرا بلیت فروشی را هم رایگان کرده اند. اسپانسر این دو باشگاه هم مشخص نیست درآمدش را چه 

می کند؟ باشگاه پرسپولیس هم با اعتصاب بازیکنانش مواجه شد. 
اگر چه همه تالش می کنند این اعتصاب را ناکامل و یک سو تفاهم نشان دهند، اما واقعیت این است 
که دیروز نه تنها پرسپولیس تمرین نکرد بلکه به دلیل دلخوری های شدید بازیکنان مهدی طارمی 
دچار حاشیه شد و با اعالم اینکه بزرگ تر پرسپولیس است خودش و تیمش را به باتالق حاشیه برد. 
این اتفاق چندی پیش برای اس��تقالل هم رخ داد و آنها هم اعتصاب کردند و چند روزی دچار این 

موضوع بودند. 
با این اتفاق بیش و پیش از هرچیز باید از مس��ئوالن هر دو تیم پرسید: با وجود این مشکالت مالی 
که کار را به اعتصاب می رس��اند چرا بازی های تیم تان را رایگان می کنید؟پرسش دیگر از این دو 
باشگاه این است که چرا اجازه می دهید س��ازمان لیگ برای شما بلیت فروش��ی کند که پول این 
 بلیت فروشی در حساب های س��ازمان لیگ بماند و جزو مطالبات شما ش��ود؟ رایگان کردن بلیت 

در واقع آخرین کاری بود که این دو باش��گاه می توانس��تند به آن فکر کنند چون بیش از همیشه 
 به این پول نیاز دارند به ویژه حاال که در صدر جدول قرار گرفته اند و در کورس قهرمانی هس��تند.

در واقع استقالل و پرسپولیس دقیقا تصمیمی معکوس با واقعیت های این روزهای خود گرفته اند که 
این اشتباه بسیار بزرگی بوده است. 

مدیران این دو باش��گاه هر دو س��رد و گرم چش��یده اند و انتظار می رود تصمیم های بهتری اتخاذ 
کنند و اسیر احساس��ات نش��وند. برای به ورزش��گاه کش��اندن هواداران هم باید راه های دیگری 
را در پیش بگیرند، ک��ری خواندن، تهییج ک��ردن، زیباتر بازی ک��ردن و ... می تواند به باش��گاه ها 
 کمک کند تا هواداران به ورزش��گاه بیایند، رایگان کردن اما راهش نیس��ت، مسیری غلط است و 
عادتی بد. رایگان کردن بلیت ها تنها یکی از منابع درآمد را حذف می کند و هیچ سودی برای تیم 
هایی که آه ندارند با ناله س��ودا کنند، ندارد. پرس��ش دیگر از استقالل و پرس��پولیس این است که 
 اسپانسرهای میلیاردی که قرار بود تامین کننده نیازهای مالی این دو باشگاه باشند چه می کنند؟

 اسپانسری که حاال روی پیراهن استقالل و پرس��پولیس و البته تراکتورسازی است و برنامه های 
 ورزش��ی تلویزیون را پر از تبلیغات کرده اس��ت، چ��را پول الزم را به س��رخابی ها نم��ی دهد؟  آیا 
پیامک هایی که مردم به سامانه این دو باشگاه می زنند، درآمد کافی ندارد؟ اگر دارد این پول به جیب 

چه کسانی می رود که به باشگاه های استقالل و پرسپولیس نمی رسد؟

تبلیغات گسترده حامی و جیب خالی استقالل و پرسپولیس؛

ثروتمندان فقیر

سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: کشتی گیر کم روحیه ای 
که در میادین بین المللی باترس و تردید به میدان می رود، 
هر چند در رقابت های داخلی خوب ظاهر شود، با صالحدید 
کادر فنی، اجازه حض��ور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی 
را نخواهد داش��ت. علیرضا رضایی با بیان این مطلب افزود: 
با استناد به بند 12 فرآیند انتخابی تیم ملی در سال جاری 
پوش��یدن پیراهن تیم ملی را عالوه بر حضور در رقابت های 
انتخابی تیم ملی، شایس��ته کش��تی گیرانی م��ی داند که 

عملکرد فنی خوبی از حضور خود در رقابت های بین المللی 
داشته باشند.

سخنگوی فدراسیون کشتی افزود: کادر فنی تیم های ملی 
کش��تی آزاد و فرنگ��ی، ضمن اینکه هیچ کش��تی گیری را 
خارج از فرآیند، برای حضور در انتخابی تیم ملی در مرحله 
نهایی نم��ی پذیرند، اختیار دارند کش��تی گیرانی که دارای 
 عملکرد نامناسب در رقابت های بین المللی باشند را حتی 
به رغم داش��تن مج��وز حضور در انتخابی تی��م ملی، اجازه 

حضور وی در مرحله نهایی تیم ملی را صادر نکنند. 
  وی ادام��ه داد: مفه��وم و معنای بن��د 12 فرآیند انتخاب 
تیم ملی در س��ال فنی٩٤-٩٣ این اس��ت که صرفا به دلیل 
برتر ش��دن در رقاب��ت های داخل��ی، نمی توان شایس��ته 
پوش��یدن پیراهن تیم ملی ش��د. زیرا برخی کشتی گیران، 
به دالیل فنی و روانی، کشتی گیر مبارزات داخلی هستند، 
نه مرد جنگ با رقبای خارجی همین طور که مفاد بند 12 
بیان می کند، گرچه مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی 
در المپی��ک، حضور در رقابت های انتخابی اس��ت، اما فقط 

موفقیت در انتخابی تیم ملی کافی نیست. 
رضای��ی تاکید ک��رد: از ای��ن رو منطقی این اس��ت بعد از 
ارزیاب��ی های��ی ک��ه کادرهای فن��ی تیم های مل��ی آزاد و 
 فرنگی از حضور کش��تی گیران خود در مس��ابقات خارجی 
داش��ته اند، به نفراتی که مجوز شرکت در انتخابی تیم ملی 
نهای��ی را دارن��د و حتی اگر در انتخابی تی��م ملی، اول هم 
شوند، به دلیل عملکرد نامناسب شان در مسابقات خارجی، 
 فرصت پوش��یدن لب��اس تیم ملی در رقاب��ت های المپیک 
داده نخواهد ش��د و اجازه حضور در رقابت های تیم ملی و 
بهم زدن رقابت میان شایس��تگان واقعی دستیابی به لباس 
تی��م ملی را ندارن��د. دارنده مدال نق��ره المپیک آتن افزود: 
کسانی شایسته حضور در مسابقات نهایی انتخابی تیم ملی 
هس��تند که عالوه بر کس��ب مجوز حض��ور در انتخابی تیم 
ملی، مطابق فرآیند، از آزمون مسابقات بین المللی مورد نظر 
کادر فنی، س��ربلند بیرون آمده باشند. مدیر تیم های ملی 
کشتی آزاد تصریح کرد: میدان المپیک جنگجوی جسور و 
آماده جنگ می خواهد، نه جنگجویی که شجاعت و آمادگی 

جنگیدن در میدان های بزرگ جنگ خارجی را ندارد. 
دارن��ده م��دال برنز جه��ان تاکید ک��رد: از این رو کش��تی 
گی��ران باتجرب��ه و جوان ما بنا به تش��خیص کادر فنی نیاز 

به حضور در مس��ابقات مختلف را داشته و دارند و صد البته 
برنامه کش��تی آزاد و فرنگی و فراتر از آن برنامه هر کش��تی 
 گی��ری می تواند با کش��تی گیران دیگر تف��اوت هایی هم 
داش��ته باش��د. بر این اس��اس، کادر فنی تیم ملی کش��تی 
آزاد، پ��س از مس��ابقات جهان��ی » الس وگاس «، برخی از 
مسابقات بین المللی را به عنوان مسابقات مالک عمل برای 
ارزیابی کش��تی گیران مدعی پیراهن تیم ملی تعیین کرده 
 ب��ود و بارها نیز این موضوع به کش��تی گیران ذیربط تذکر 
داده ش��ده اس��ت. رضایی افزود: تاکنون تیم های منتخب 
کشتی آزاد ایران با جمعی از کشتی گیران جوان و با تجربه 
خ��ود در مس��ابقاتی چون » جایزه بزرگ باک��و «، » جایزه 
بزرگ پاریس «، » مس��ابقات بین المللی اوکراین «، » جام 
مدوید« و » مسابقات آسیایی « شرکت کرده اند. وی تصریح 
 کرد: در کشتی فرنگی نیز کشتی گیران تاکنون به تشخیص 
کادر فنی خود، در تورنمنت های بین المللی » جایزه بزرگ 
باکو «، » جایزه بزرگ مجارستان «،  » مسابقات بین المللی 
اوکراین « و » مس��ابقات آسیایی « شرکت کرده اند و قطعا 
 کادر فنی تیم ملی کش��تی فرنگی، عملکرد کش��تی گیران 
 م��د نظ��ر خ��ود را در ای��ن تورنمنت ه��ای بی��ن المللی 
س��نجیده اند و براین اس��اس تصمیم گیری ه��ای خود را 
خواهند داشت. رضایی در پایان خاطر نشان کرد: به عنوان 
سخنگوی فدراسیون کشتی ایران اعالم می کنم، با استناد 
به بن��د 12 از فرآیند انتخابی تیم های ملی در س��ال فنی 
 ج��اری، که پوش��یدن پیراهن تیم ملی را ع��الوه بر حضور 
 در رقابت های انتخابی تیم ملی، شایس��ته کش��تی گیرانی 
 م��ی دان��د ک��ه عملکرد فن��ی خوب��ی از حضور خ��ود، در 
رقابت های بین المللی داش��ته باشند. همچنین دست کادر 
فن��ی تیم های ملی کش��تی  فرنگ��ی و آزاد در این زمینه 

کامال باز است.

تیم فوتبال تراکتورس��ازی که در گروه C لیگ 
قهرمانان آس��یا حضور دارد در نخس��تین بازی 
خود دیروز در ورزش��گاه یادگار امام )ره( تبریز 
به مصاف الجزی��ره امارات رف��ت و در یک بازی 
یکطرفه و پرگل ب��ا نتیجه ٤ بر صف��ر به برتری 

رسید.
 گل ه��ای تراکتورس��ازی را بختی��ار رحمان��ی 
)5 و 61(، شجاع خلیل زاده )11( و مهدی شریفی 
)5٤( وارد دروازه حریف کردند. الجزیره یکی از 
گل ها را پاسخ داد اما این گل آفساید اعالم شد. 
سالم راشد،  مسلم فائز و الفیتا از الجزیره امارات 
و محمدایرانپوریان از تراکتورس��ازی کارت زرد 

گرفتند.

تراکتورس��ازی که بازی را هجوم��ی آغاز کرده 
بود، در همان 15 دقیقه نخس��ت ب��ازی 2 گل 
وارد دروازه حری��ف ک��رد تا همه چیز به س��ود 
این تیم پیش برود. با آغاز نیمه دوم، ش��اگردان 
امیر قلعه نویی با اس��تفاده از مهدی ش��ریفی و 
بختیار رحمانی که به دوران اوج خود بازگش��ته 
است، 2گل دیگر به ثمر رساندند تا »پرشورها« 
شاهد برتری پرگل تیم شان باشند. رحمانی که 
دوران خدمت سربازی خود را در تراکتورسازی 
می گذراند، در نیم فص��ل اول خواهان جدایی از 
این تیم شده بود اما با مخالفت مسئوالن باشگاه 

روبرو شد.
تراکتورس��ازی با این ب��رد و با توجه ب��ه دیدار 

پاختاک��ور ازبکس��تان و الهالل عربس��تان که با 
تس��اوی 2 بر 2 به پایان رس��ید، در صدر جدول 

گروه C قرار گرفت.
عبور تراکتور از روی الجزیره با چهار چرخ

گل محمدی:

 این بهترین شروع ممکن بود

علیرضا رضایی:

ميدانالمپيكجنگجویجسوروآمادهمیخواهد

روابطعمومیشرکتعمرانشهرجدیدفوالدشهر

1-موضوع مناقصه: احداث ایستگاه پمپاژ هفت پمپه، اطاق نگهبانی و مخزن 2000 مترمکعبی 
مسکن مهر شهر جدید فوالدش��هر با هزینه اجرای صد در صد از هزینه ها به شکل تهاتر با اراضی و 

واحدها با کاربری های مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز.
2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.

ت��ا   ٩٤ /12 /6 تاری��خ  از  مناقص�ه:  اس�ناد  دریاف�ت  مح�ل  و  مهل�ت   -3
٩٤ از طری��ق مراجع��ه ب��ه پای��گاه اینترنت��ی /12  پ�ای���ان وق���ت اداری م��ورخ 1٣/

 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM ی��ا http://iets.mporg.ir و 
یا با ش��رکت عمران ش��هر جدید فوالدش��هر به نش��انی بلوار ولی عصر – میدان ول��ی عصر تلفن: 

.0٣15-26٣0161-5
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا 
پایان وقت اداری مورخ ٩٤/12/2٤ و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 12/25/٩٤ 

می باشد.
5- مبلغ برآورد: بیست و چهار میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون و یکصد و نود و چهار هزار 
و نهصد و هشتاد و پنج )2٤/7٣1/1٩٤/٩85( ریال براساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات برقی و 

مکانیکی سال ٩٤.
6- میزان س�پرده ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ یک میلیارد و دویست و سی و شش 

میلیون و پانصد و پنجاه و نه هزار و هفتصد و چهل و نه )1/2٣6/55٩/7٤٩( ریال.
7- نوع س�پرده ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های 
صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران ش��هر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و 
قابل تمدید به مدت سه ماه. 2- فیش واریزی به حساب ش��ماره 217٣6٩020500٤ سیبا بانک 

ملی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
8- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی نماینده 

شرکت.
تذکر: داشتن حداقل پایه پنج در هر دو رشته ساختمان و ابنیه و تأسیسات و تجهیزات )گواهینامه 

صالحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی( جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

آگهیمناقصه

شماره 94/7979/ص مورخ 94/12/2

    م الف:34460

تیم ذوب آهن موفق ش��د با تک گل ارزش��مند رجب زاده کاپیتان خ��ود ٣ امتیاز 
ارزشمند را در اولین گام لیگ قهرمانان آسیا کسب  کند.

یحیی گل محمدی مربی ذوب آهن بعد از این برد گفت: این بهترین شروع ممکن 
برای ما بود چرا که پیروزی برابر تیمی چون لخویا اصال آسان نیست و من از عملکرد 

شاگردانم کامال راضی هستم.
  تالش خیلی زیادی کردیم که در این دیدار گلی دریافت نکنیم و استراتژی ما نیز  
 به خوبی اجرا ش��د ت��ا به ه��دف م��ان برس��یم. در واقع قصدم��ان این ب��ود که 
 در نیمه نخس��ت، بازی را مدیریت کنی��م و دروازه خودمان را بس��ته نگه داریم تا 

در نیمه دوم برای زدن گل اقدام کنیم.
مرب��ی ذوب آهن ادام��ه داد:  در این دی��دار تمرکز 

بازیکنان مان خیلی خوب و باال بود و این رمز موفقیت ما  بود.
پیروزی در این دیدار خارج از خانه خیلی ب��ه تیم کمک خواهد کرد و امیدوارم که 

این روند را در بازی های بعدی خودمان در گروه حفظ کنیم.
گل محمدی اظهار کرد: باید بابت این بازی و مهم ت��ر ازآن عملک����رد بازی�کنان 

به آنها تبریک بگویم.
بازیکنان من توانستند در این بازی با فکر، منظم و سازمان یافته عمل کنند و تمرکز 
خود را در تمام دقایق بازی حفظ کردند که باید بابت ای��ن تالش به آنها تبریک و 

خسته نباشید، بگویم.
وی با بیان اینکه این برد هیچ چیز از ارزش ه��ا و کیفیت باالی لخویا کم نمی کند، 
گفت: لخویا با توجه به بازیکنان خوبی که در اختیار دارد، در لیگ قطر از ش��رایط 

مناسبی برخوردار است.
 این تیم همچنین مربی خوبی در اختیار دارد و به لحاظ باش��گاه داری در سطحی 

حرفه ای قرار  دارد.
سرمربی ذوب آهن بیان کرد: ما امروز تالش ویژه ای انجام دادیم تا به ٣ امتیاز این 

دیدار برسیم و  این بزرگ ترین هدف ما در این بازی بود.
بازیکنان نیز به خوبی تالش کردند و نش��ان دادند که می توانند این هدف را دنبال 

کنند و نتیجه آن کسب پیروزی و به ارمغان آوردن ٣ امتیاز بازی بود.
وی افزود: ما توانس��تیم بازی را به خوب��ی مدیریت کنیم و اهداف خ��ود را در این 
 بازی دنبال کنیم، این برد را به همه بازیکنان و مردم اصفهان و ایران و کس��انی که 

در ورزشگاه ما را حمایت کردند تقدیم می کنیم.
گل محمدی درباره سخنانش در نشست خبری عنوان کرد: گفتم که تیمی جوان 
دارم و میانگین س��نی بازیکنان من تقریبا 25 سال اس��ت، اما به معنی این نیست 
 که تیم من تیم خوبی نیس��ت، بلکه تیمی قابل احترام است که از بازیکنان بزرگی 

در ترکیب خود سود  می برد.
وی درباره کیفیت فنی بازی بیان ک��رد: لخویا بازیکنان خوبی داش��ت و یکی 
از مهم ترین نکات ب��ازی ما این ب��ود که توانس��تیم فضا را از ای��ن بازیکنان 
 بگیریم، در این ب��ازی باید خیلی خوب دفاع می کردیم و منتظر اس��تفاده از

 فرصت ها می شدیم.س��رمربی ذوب آهن افزود: هدف ما ای��ن بود که اجازه 
 ندهیم بازی لخویا ش��کل بگی��رد، آنها به دنبال ب��ازی ترکیبی بودن��د و ما باید 

توپ های سوم و چهارم آنها را قطع می کردیم. 
 همچنین در ضد حمالت موقعیت های خوبی داشتیم که اگر استفاده می کردیم 
با گل های بیشتری می توانستیم لخویا را شکست بدهیم، اما از اینکه گل ما حاصل 

یک کار ترکیبی و تمرین شده بود، بسیار خوشحال هستیم.
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داستانحکایت

روزی ب��ود و روزگاری، در زمان ه��ای پیش یک 
صوفی س��وار بر خرش به خانقاه رسید و از راهی 
دراز آمده و خس��ته بود و تصمیم گرفت که شب 
را در آن جا بگذراند پس خرش را به اسطبل برد 
و سپرد به دست مردی که مس��ئول نگهداری از 
مرکب ها بود و به او س��فارش ک��رد که مواظب 

خرش باشد.
خود به درون خانقاه رف��ت و به صوفیان دیگر که 
در رقص و سماع بودند پیوست. او همان طور که 
با صوفیان دیگر به پایکوبی مش��غول بود مردی 

که ضرب می زد و آواز م��ی خواند آهنگ ضرب 
 را عوض کرد و ش��عری تازه خواند که می گفت: 
خر برفت و خر برفت و خر برف��ت. آن مرد تا این 
شعر را بخواند صوفیان و از جمله آن مرد صوفی 
ش��ور و حال دیگر پی��دا کردند و دس��ته جمعی 
خواندند: خ��ر برفت و خر برفت و خ��ر برفت و تا 
 صب��ح پایکوبی کردن��د و خر برف��ت را خواندند 

تا اینکه مراسم به پایان آمد.
 همه یک ی��ک خداحافظ��ی کردن��د و خانقاه را 
ترک گفتند به جز صوفی داستان ما و او وسایلش 
را برداشت تا به اس��طبل برود و بار خرش کند و 

راه بیفتد و برود.
از مردی که مواظب مرکب ها بود سراغ خرش را 

گرفت، اما او با تاسف گفت: خر برفت و خر برفت 
و خر برفت.

صوفی ب��ا تعجب پرس��ید: منظورت چیس��ت؟ 
گفت دیشب جنگی درگرفت، جمعی از صوفیان 
 پایکوبان به من حمله کردن��د و مرا کتک زدند و 
 خ��ر را گرفتن��د و بردن��د و فروختن��د و آنچ��ه 
 می خورید و می نوش��ید از پول همان خر بود و 

من به تنهایی نتوانستم جلوی آنها را بگیرم.
 صوفی با عصبانی��ت گفت: ت��و دروغ می گویی 
 اگر آنها ترا کتک زدند، چرا داد و فریاد نکردی و 
به من خبر ن��دادی؟ پیداس��ت خود ت��و با آنان 
همدس��ت بوده ای. مرد گفت: م��ن بارها و بارها 
 آمدم که ب��ه تو خب��ر بدهم و خبر ه��م دادم که 

ای مرد صوفیان می خواهن��د خرت را ببرند ولی 
تو با ذوقت از دیگران می خواندی خر برفت و خر 
برفت و خر برفت و من با خود گفتم البد خودت 

اجازه داده ای که خرت را ببرند و بفروشند.
صوفی با ناراحتی س��رش را به زیر افکند و گفت: 
آری وقتی صوفیان ای�ن ش��ع�ر را م�ی خواندند 
 من بس��یار خوش���م آم�د و این ب�ود که من هم 

با آنها می خواندم.
آری صوفی با تقلید کورکورانه از آن صوفیان که 
قصد فریب او را داش��تند، گول خورد و خرش را 

از کف داد.
خلق را تقلید شاه بر باد داد

ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد

شبی از شب ها، ش��اگردی در حال عبادت و تضرع بود. در همین حال مدتی 
 گذش��ت، تا آنکه اس��تاد خود را، باالی س��رش دید، که با تعج��ب و حیرت؛ 

او را، نظاره می کند!
استاد پرسید: برای چه این همه ابراز ناراحتی و گریه و زاری می کنی؟

شاگرد گفت: برای طلب بخشش و گذش��ت خداوند از گناهانم و برخورداری 
از لطف خداوند!

استاد: سوالی می پرسم، پاسخ ده؟
شاگرد: با کمال میل؛ استاد.

استاد: اگر مرغی را، پروش دهی، هدف تو از پرورش آن چیست؟
شاگرد: خوب معلوم است؛ برای آنکه از گوشت و تخم مرغ آن بهره مند شوم.

استاد: اگر آن مرغ، برایت گریه کند، آیا از تصمیمت، منصرف خواهی شد؟
 ش��اگرد: خوب راس��تش نه...! نمی توانم هدف دیگری از پ��رورش آن مرغ، 

برای خود، تصور کنم!
 اس��تاد: حال اگر این م��رغ، برای��ت تخم طال ده��د چه؟ آی��ا باز ه��م او را، 

خواهی کشت، تا از آن بهره مند شوی؟!
 ش��اگرد: نه هرگز اس��تاد، مطمئنا آن تخم ها، برای��م مهم تر و ب��ا ارزش تر ، 

خواهند بود!
استاد: پس تو نیز؛ برای خداوند، چنین باش! همیشه تالش کن، تا با ارزش تر 
از جسم، گوشت، پوست و استخوانت شوی. تالش کن تا آنقدر برای انسان ها، 
هستی و کائنات خداوند، مفید و با ارزش ش��وی تا مقام و لیاقت توجه، لطف 
و رحمت او را، به دس��ت آوری. خداوند از تو فقط گریه و زاری نمی خواهد! او، 
 از تو در کنار استغفار و گریه و زاری، حرکت، رش��د، تعالی و با ارزش شدن را 

می خواهد و می پذیرد... نه ابراز ناراحتی و گریه و زاری را...!

 عبارت باال که جنبه افس��وس و ندام��ت دارد هنگامی به کار برده می ش��ود که 
از انجام کاری نادم و متاسف شده باشند و یا بخواهند کسی را از ارتکاب به اعمال 

غیر معقول که ناشی از علت جهالت یا جوانی است بر حذر دارند.
عبارت باال که جنبه افسوس و ندامت دارد هنگامی به کار برده می شود که از آیه 
36 از سوره مبارکه المومنون است که پس از شرح مقدمه ای به عبارت: هیهات، 

»هیهات لما توعدون« ختم می شود.
 خدای تعالی در این س��وره از قرآن کری��م پس از آن که از کیفیت خلقت بش��ر 
 به وسیله نطفه و علقه ) خون منعقد شده ( و گوشت و استخوان بحث می کند و 

آیه فتبارک اهلل احسن الخالقین را با خلقت زیبای آدمی نازل می فرماید.
آن گاه راه سعادت و درستکاری را از رهگذر طاعت و تسلیم و توحید و فروتنی و 
انجام فرایض موضوعه می آموزد و با ارسال مثل از طوفان نوح و سایر گرفتاری هایی 
که دامنگیر اقوام ضاله نظیر ثمود و عاد و لوط شده است آدمی را از طریق شرک و 
ضاللت برحذر می دارد و جدا نهی می کند که جز خدای یگانه را پرستش نکند و از 
صراط مستقیم توحید و یکتاپرستی منحرف نشود. زیرا از اصنام چوبی و بت های 
سنگی و بشر ضعیف و زبون نظیر فرعون کاری ساخته نیست تا خدایی کنند و نیاز 

مخلوق را از هر حیث برآورند.

اصال وقتی همه خوابند، دنیای دیگری بیدار و فعال 
 می ش��ود و راز خیلی چیزهایی که اتفاق می افتد 
بر مال می کن��د. گمان م��ی کنم فردا ه��م از آن 

روزهاست!
قربانی فردا حنایی است، کل عباس مثل همیشه 

می آید جلو و می گوید:
- بیه بیه بیه

و خیلی اصوات اش��تیاق برانگی��ز دیگر از دهانش 
 بیرون می آی��د. حنای��ی با وق��ار می آی��د جلو. 
کپل هایش از بس س��نگین ش��ده توی راه رفتن 
 به س��مت زمی��ن خم می ش��ود. تاج��ش قرمز و 
چشم هایش از غرور برق می زند. وقتی کل عباس 
حنایی را در یک لحظه مناسب می قاپد دیگر کار 
تمام شده و برنامه بی نقص جلو می رود. اول کله 
 حنایی را م��ی کند توی س��طل آب. حنایی هنوز 
 نمی داند چ��ه خبر اس��ت و از حرک��ت ناگهانی 
مزرعه دار شکه ش��ده که چرا می خواهد زورکی 
بهش آب بدهد. وقتی کل عباس بال های حنایی 
را روی زمین پهن کرده و زی��ر یک پایش محکم 
می کند؛ تنه حنایی روی زمین و س��ر و پاهایش 
کمی باالتر است. چش��م های حنایی از ناتوانی و 
 کنجکاوی زق می زند و به واس��طه فشرده شدن 
بال هایش دچار درد و وحش��ت و اضطراب است. 

انگار توقعش نمی ش��ود که باه��اش این جوری 
رفتار کنند. حاال کل عب��اس دو پای حنایی که تو 
هوا آزاد بودند را زیر پای دیگرش می گذارد. فقط 
سر حنایی تو هواست. حلقه محاصره کامال تنگ 
 شده. حنایی از این بازی عجیب تمام ذهنش بهم 
ریخته است و دلیل این رفتارهای عجیب و غریب 
کل عباس را درک نمی کند. سعی می کند سرش 
را به سمت من راست کند تا مرا درست ببیند. شاید 
من جواب قانع کننده ای بهش بدهم، اما چشم و 
ذهن روی کارد روی زمین میخکوب ش��ده است. 
کالباس و کل عباس دیگر خیلی بی ربط نیستند. 
 حنایی با فاصله های اندکی جی��غ و واق می کند. 

اما هنوز گمان بد نمی برد.
 راستی در کدام مرحله اس��ت که قربانی گمان بد 

می برد و قضیه لو می رود؟
پایان نمایش آغاز می شود. کل عباس حاال با یک 
دس��ت خرخره حنایی را بین دو انگش��ت محکم 
 نگه می دارد و با دس��ت دیگر کارد را از روی زمین 
برمی دارد. حنایی با چشم حرکات دست کل عباس 
را تعقیب می کند. او از کارد نمی ترسد، چون کارد 
برای خورد کردن س��بزی اس��ت. کارد و خرخره 
با هم عالمت جمع را درس��ت م��ی کنند. حنایی 
 از این ش��وخی هاج و واج اس��ت. به گمانم بهش 

برخورده است. هیچ گاه او را این چنین خوار و ذلیل 
ندیده بودم. لب های کل عباس آهسته می جنبد 
 و بعد دس��ت راس��تش را چند بار محکم و سریع 
به چپ و راس��ت می برد. جالب ترین قس��متش 
 همی��ن جاس��ت. کارد کار خودش را م��ی کند. 
اول کمی آثار خون روی خرخره شکل می گیرد، 
بعد در کمتر از چن��د ثانیه خ��ون از بین پرهایی 
 که اندکی نظم ش��ان به هم ریخته فواره می زند، 
تمام بدن حنایی که زیر فوران خون است زیر پاهای 
کل عباس متشنج شده و کل بدن مانند یک قلب 
به ش��دت در حال زدن است و برای مدت کوتاهی 
تشنج سختی به او دست می دهد. اما تمام حرکات 

حنایی به وسیله پای کل عباس کنترل می شود.
حقیقت در این اس��ت که من احس��اس حنایی را 
درس��ت نمی فهمم. چون دیگر احوالش طبیعی 
 نیست که از روی مش��اهده بش��ود آن را فهمید. 
مهم ترین بخش راز همچنان س��ر به مهر اس��ت. 
چند لحظه که گذشت، تشنج های حنایی کمتر 
می شود و کل عباس با احتیاط پاهایش را از روی 
حنایی پس می کشد و آن وقت رقص حنایی شروع 
می شود. من عاش��ق همین جایش هستم. رقص 

خونین. بی هیچ نظم و قاعده ای.
ادامه دارد...

یادم هست پیش ازازدواجم، مدتی با همسرم 
همکار بودم. فضای کار باعث شده بود که او 

از شخصیت و اطالعات من خوشش بیاید. 
ناگفته هم نماند: خودم هم بدم نمی آمد که 
او این قدر شیفته یک آدم فرا واقعی و به قول 

خودش  عجیب و غریب  شده!
 ب��ا ه��م ازدواج کردی��م. س��ال اول را 
پش��ت س��ر گذاش��تیم، مث��ل هم��ه زن و 

شوهرهای دیگر.
باالخ��ره ی��ک روزی دعوای س��ختی با هم 

کردیم.
در آن دعوا چیزی از همس��رم ش��نیدم که 
 حاال بع��د از جدایی م��ان، چ��راغ راه آینده 

رفتار هایم شده:
 من��و ب��اش ک��ه خی��ال م��ی ک��ردم ت��و 
 ! . .  چ��ه آدم ب��زرگ و خاص��ی هس��تی.
 ول��ی م��ی بین��م هی��چ چی��ز نیس��تی...! 

یک آدم معمولی...!
امروز که دقت می کنم، می بینم تقریبا همه 
ما در طول زندگی، به لحظه ای می رس��یم 
که آدم های خاص و افس��انه ای مان،تبدیل 
 ب���ه آدم های���ی واقع���ی و معمول���ی 

می شوند. 

و درس��ت در هم��ان لحظ��ه، آن آدم��ی 
 ک��ه همیش��ه ب��رای م��ان ب��ت ب��وده، 
 ب��ه طرزوحش��تناکی خ��رد و خاکش��یر 

خواهد شد...
 م��ا اغل��ب دوس��ت داری��م از کس��انی که 
خوش مان می آی��د، بت درس��ت کنیم و از 
آنها  ابر انسان بسازیم و وقتی آن شخصیت 
 ابر انس��انی تبدیل به یک آدم معمولی شد، 

از او متنفر شویم...
واقعی��ت این اس��ت ک��ه هم��ه، آدم های 
 معمولی هستند. حتی آنهایی که ابر انسان 

می پنداریم...
آنها هم مثل م��ا، می خورن��د و می خوابند 
 و آب ده��ان ش��ان روی بالش م��ی ریزد...

دچار بیماری می شوند، دهان شان اول صبح 
بو می دهد...

بعد ها ک��ه هنرجوی��ان ادبی��ات و تئاتر را 
آموزش می دادم متوجه ش��دم هنرجویانم 
 ناخواس��ته، دوس��ت داش��تند بگوین��د: 

مربی ماآدم عجیب و غریبی است...!
 از آنها خواس��تم تا اس��تاد خطاب��م نکنند.

بعد س��عی کردم به آنها نش��ان دهم که من 
هم مثل بقی��ه آدم ه��ا نیاز ه��ا ی طبیعی 

 دارم، غمگین می شوم، گرس��نه می شوم، 
بیمار می شوم و...

اما به نظرم، دو چیز خیلی مهم است:
اول: احترام...، باید آنقدر به دیگران احترام 
گذاش��ت که بدانند نه تنها از تو چیزی کم 
 ندارند بلک��ه به مرات��ب از تو ب��ا ارزش تر و 

مهم ترند...
دوم: راستگویی...، هیچ خصلتی بزرگ تر و 

انسانی تر از راستگویی نیست. 
 اعت��راف به  ندانس��تن و نتوانس��تن یکی از 
سد هایی اس��ت که ما باید در طول عمرمان 

از آن بگذریم...
مخص��وص  فق��ط  گفت��م  ک��ه   اینه��ا 
هنرج��و و مربی نیس��ت...به کار عاش��ق و 
معشوق ها هم می آید. به یک دلداده شیفته، 

باید گفت:
کس��ی که ت��و ام��روز در بهتری��ن لباس و 
عطر و قیافه م��ی بین��ی، در خلوتش، یک 
 شامپانزه تمام عیار می شود...! تو با یک آدم

 معمولی طرفی ن��ه یک ابر قهرمان س��وپر 
استار!

همه ما آدمیم و مثل هم��ه آدم های خیلی 
معمولی ...

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب ت�ار است و ره وادی ایم���ن در پیش
آتش طور کجا موعد دی��دار ک����جاست
ه��ر که آم�د به جهان نقش خراب�ی دارد
در خرابات بگویید که هشیار ک���جاست
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست
هر سر م�وی مرا ب�ا تو هزاران کار است

ما کجاییم و مالمت گر بی کار کجاست...
***

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی ننه��اده کنی

آخراالم�ر گ�ل ک��وزه گ���ران خواهی شد
حالیا فکر سبو کن که پ�ر از ب�اده کنی

گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است
عیش با آدمی ای چند پ�ری زاده کنی
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگ�ی همه آماده ک��نی...

***
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...

همه ما آدمیم و مثل همه آدم های خیلی معمولی ... سگ ها و آدم ها

راه هایی برای داشتن زندگی شادتر: 
شکرگذار باشید

انسان های ش��اد الزاما افراد باهوش و یا پول دار 
جامعه نیس��تند، بلک��ه خصوصی��ت اصلی آنها 
این است که اکثر نس��بت به دارایی ها و حوادث 

پیرامون شان شکر گزار هستند. 
 ورزش کنید

نیازی نیس��ت هر روز به اندازه دو ماراتن بدوید تا از 
مزایای ورزش کردن بهره مند ش��وید. حتی انجام 
تمرینات ورزش��ی برای چند دقیقه و فعالیت بدنی 
نظیر رقصیدن مختصر، مواد شیمیایی به خصوصی 
را در مغز آزاد می کند که به شما احساس شادی و 

خرسندی خواهد داد. 
 تغذیه سالم داشته باشید

گرچه چیزی به عنوان رژیم غذایی شادی بخش وجود 
ندارد ولی مصرف غذاهای سالم و سبزیجات تازه باعث 

می شود فرد روحیه بهتری داشته باشد. افرادی که رژیم 
غذایی سالمی دارند، کمتر دچار افسردگی می شوند. 

 ابراز احساسات کنید 
لمس کردن و در آغوش کشیدن دیگران هورمون 
 احس��اس خوب را به طور طبیع��ی در بدن آزاد 
می کند و باعث می شود احساس بهتری نسبت 
به زندگی و محیط پیرامون خود داش��ته باشید. 
همچنین معاشقه و رابطه جنسی همراه با عشق 
در زوجین از جمله مواردی است که باعث افزایش 

سالمت جنسی و سالمت روحی می شود. 
 به دیگران کمک کنید 

کمک کردن به دیگران و مش��ارکت در امور خیریه 
حتی برای مدت زمانی کوتاه باعث افزایش احساس 
شادی و مفید بودن می شود. به همین دلیل است 
که افرادی که روحیه کمک به همنوع دارند عمدتا 

زندگی شادتری هم دارند. 

اگر ثروتمند نیس��تی مهم نیس��ت، بس��یاری از مردم 
ثروتمند نیستند. 

- اگر س��الم نیستی، هس��تند افرادی که با معلولیت و 
بیماری زندگی می کنند. 

- اگر زیبا نیس��تی، برخورد درست با زشتی هم وجود 
دارد. 

- اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند. 
 - اگ��ر تحصی��الت عال��ی ن��داری، باکمی س��واد هم 

می توان زندگی کرد. 
- اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق 

به معدودی انسان هاست. 
اما اگر عزت نفس نداری، هیچ نداری. 

- مردی به سرعت با اسبش می تاخت. این طور به نظر 
می رسید، که به جای بسیار مهمی می رفت. 

مردی کنار جاده ایستاده بود، فریاد زد: 
کجا می روی؟! مرد اسب سوار جواب داد: 

نمی دانم از اسبم بپرس.

 آنه��ا س��وار ب��ر ع��ادت ه��ا و باوره��ای غلط ش��ان 
 م��ی تازن��د ب��دون اینک��ه بدانن��د کج��ا م��ی روند. 
به ج��ای محدود ک��ردن آرزوهایت درآم��دت را چند 

برابر کن!
- در یک سمینار رموز موفقیت، سخنران پرسید: 

آیا برادران رایت هرگز تسلیم شدند؟
حضار فریاد زدند: نه!

سخنران: توماس ادیسون تسلیم شد؟
حضار: نه! نشد. 

سخنران: گراهام بل تسلیم شد؟ حضار: نه! نشد. 
سخنران مارک راسل تسلیم شد؟

مدتی سکوت حاکم شد. سپس یکی از حاضران پرسید: 
مارک راسل دیگر کیست؟ ما اسم او را نشنیده ایم!

سخنران گفت: حق دارید که اسمش را نشنیده اید، چون 
او تسلیم شد! 

 ب��رای مان��دگار ش��دن باید ایس��تاد و تس��لیم نش��د 
وگرنه فراموش می شویم.

 آیا می دانی��د که طبق آمار صن��دوق بین المللی 
پول،  ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 کشور در حال 
توسعه و توسعه نیافته مقام اول را کسب کرده است ؟؟؟

 آیا می دانید که مجسمه آزادی در بندر نیویورک 
) ایاالت متحده آمریکا ( قرار دارد. این مجسمه 92 متر 
ارتف��اع و هدیه ای از طرف فرانس��ه به آمریکا اس��ت. 
 قطع��ات این مجس��مه کم کم از فرانس��ه با کش��تی 

به آمریکا آورده شد و در آنجا سرهم شد؟؟؟
 آیا می دانید ک�ه تش�کی�ل و تولد س�یاره ای مشابه 

زمین حداقل به سه میلیون سال زمان نیاز دارد ؟؟؟
 آیا می دانید که در هر ش��بان�ه روز ح�دودا 18 
هزار لیتر خون در بدن به جریان انداخته می شود که 
این عم�ل بزرگ را قل�ب به تنهایی انجام می دهد ؟؟؟

 آیا می دانید که ش��مار تلفات جان��ی در جنگ 
جهان��ی دوم که بی��ن 1939 تا 1945 ب��ود ،  بیش از 

بیست و شش میلیون نفر بوده است ؟؟؟

 آیا می دانید که تقریبا300 متر مکعب گ�از هلیم 
می تواند یک انسان را از روی زمین بلند کند ؟؟؟

 آیا می دانید ک��ه کرم های ابریش��م در 56 روز،  
حدودهشتاد و شش هزار برابر خود غذا می خورند ؟؟؟

 آی�ا می دانید ک�ه تیز پ�روازترین حیوانات جهان 
پرندگانی هستند ک�ه پرستوک نامیده می شوند؟؟؟ 
 پرس��توک دم خاردار که در آس��یا زندگ��ی می کند، 
قادر است با سرعتی بیش از صد و شصت کیلومتر در 

ساعت پرواز کند !!!

زیبا و خواندنی آیا می دانید که ...

طلب بخششصوفی و خرش

کاریکاتور ) تظاهرنمایی (
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حصر وراثت
12/97 خانم صدیقه رضوانی نیک آبادی دارای شناس��نامه شماره 4162 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 6561/94 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول طاوسی بشناسنامه 415 در تاریخ 
94/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- هادی طاوسی ش.ش 1274303508 )فرزند( 2- هاجر طاوسی ش.ش 
1273796462 )فرزند( 3- عف��ت دوامی ش.ش 465 )م��ادر( 4- صدیقه رضوانی 
ش.ش 4162 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:33446 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/98 آقای رضا احمدی جبلی دارای شناسنامه شماره 220 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 6567/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ربابه کاویانی جبلی بشناسنامه 1385 در تاریخ 90/8/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- رضا احم��دی جبلی ش.ش 220 )فرزن��د( 2- محمود احم��دی جبلی ش.ش 
655 )فرزند( 3- احمد احمدی جبلی ش.ش 1744 )فرزند( 4- س��کینه احمدی جبلی 
ش.ش 44 )فرزند( 5- طلعت احمدی جبلی ش.ش 39 )فرزند( 6- عفت احمدی جبلی 
ش.ش 77 )فرزند( 7- زهرا احمدی جبل��ی ش.ش 685 )فرزند( 8- صغری احمدی 
جبلی ش.ش 1355 )فرزند( 9- مصطفی احمدی جبلی ش.ش 295 )همسر( والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
 ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:33447 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/99 آقای رضا احمدی جبلی دارای شناسنامه شماره 220 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 6568/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مصطفی احمدی جبلی بشناسنامه 295 در تاریخ 94/9/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- رضا احمدی جبلی ش.ش 220 )فرزند( 2- محمود احمدی جبلی ش.ش 655 
)فرزند( 3- احمد احمدی جبلی ش.ش 1744 )فرزند( 4- سکینه احمدی جبلی ش.ش 
44 )فرزند( 5- طلعت احمدی جبلی ش.ش 39 )فرزند( 6- عفت احمدی جبلی ش.ش 77 
)فرزند( 7- زهرا احمدی جبلی ش.ش 685 )فرزند( 8- صغری احمدی جبلی ش.ش 
1355 )فرزند(والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33448 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/100 خانم بیت��ا رهنما فالورجانی دارای شناس��نامه ش��ماره 370 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 6566/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی رهنما فالورجانی بشناسنامه 478 در 
تاریخ 94/7/8 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به:1- مس��یح رهنما فالورجانی ش.ش 609 )فرزند( 2- بیتا رهنما 
فالورجانی ش.ش 370 )فرزند( 3- هدا رهنما فالورجانی ش.ش 2554 )فرزند( 4- 
عبداله رهنما فالورجانی ش.ش 61 )پدر( 5- فردوس وفاخواه ش.ش 741 )همسر( 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33449 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
12/101 آقای علیرضا یادگاری دهنوی دارای شناس��نامه شماره 46663 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 6564/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاس��م یادگاری دهنوی بشناسنامه 549 در 
تاریخ 84/4/5 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- حسین یادگاری دهنوی ش.ش 50742 )فرزند پسر( 2- علیرضا 
یادگاری دهنوی ش.ش 46663 )فرزند پسر( 3- عباس یادگاری دهنوی ش.ش 69 
)فرزند پسر( 4- زهرا یادگاری دهنوی ش.ش 2794 )فرزند دختر( 5- فاطمه یادگاری 
دهنوی ش.ش 2795 )فرزند دختر( 6- طاهره یادگاری دهنوی ش.ش 3394 )فرزند 
دختر( 7- رقیه محمدی دهنوی ش.ش 2331 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33450 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/102 آقای طیبه ابراهیمی دارای شناسنامه شماره 13699 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 6556/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اس��ماعیل خلیلی دره بیدی بشناس��نامه 911 در تاریخ 
94/6/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- هادی خلیلی دره بیدی ش.ش 1275247921 )فرزند( 2- طیبه ابراهیمی 
ش.ش 13699 )همسر( 3- حسن خلیلی دره بیدی ش.ش 10 )پدر( 4- سکینه صفری 
ش.ش 15 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33451 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/103 خان��م صدیقه داودی حموله دارای شناس��نامه ش��ماره 8058 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 6570/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان کیامرز داودی بشناسنامه 416 در تاریخ 94/10/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- صدیقه داودی ش.ش 8058 )همسر( 2- ملکی جان داودی ش.ش 146 )مادر( 
3- علی جمع��ه داودی ش.ش 532 )پدر( 4- صوفی��ا داودی ش.ش 1743902786 
)فرزند( 4- کیان داودی ش.ش 127171676 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33452 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/104 آقای علی کریمی دارای شناسنامه شماره 82 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6553/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ملوک صادقی بشناسنامه 34 در تاریخ 94/10/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- عباس کریمی 
ش.ش 419 )فرزند( 2- محمد کریمی ش.ش 81 )فرزند( 3- مرتضی کریمی ش.ش 
1852 )فرزند( 4- محس��ن کریمی ش.ش 2444 )فرزند( 5- علی کریمی ش.ش 82 
)همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33453 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
12/105 اصغر داودیان دارای شناسنامه ش��ماره 43946 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6631/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان بهرام داودیان دهکردی بشناس��نامه 66 در تاریخ 1394/8/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 پسر و سه دختر والغیر:1- اصغر داودیان ش.ش 43946 نسبت با متوفی فرزند 
2- علی داودیان دهکردی ش.ش 3-127104723 نس��بت با متوفی فرزند 3- اعظم 
داودیان دهکردی ش.ش 753 نسبت با متوفی فرزند 4- اشرف داودیان ش.ش 353 
نسبت با متوفی فرزند 5- اکرم داویان ش.ش 236 نس��بت با متوفی فرزند. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33454 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/106 خانم نزهت احمدی دارای شناسنامه ش��ماره 670 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6630/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بهجت طباطبائی اصفهانی بشناسنامه 23935 در تاریخ 1394/7/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 پسر و 2دختر:1- محمود احمدی ش.ش 1148 نسبت با متوفی فرزند 2- ابوالقاسم 
احمدی ش.ش 774 نس��بت با متوفی فرزند 3- نزهت احمدی ش.ش 670 نسبت با 
متوفی دختر 4- نرگس احمدی ش.ش 1230 نس��بت با متوفی دختر والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33455 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

12/107 شماره:314/94ش9 به موجب رای شماره 631 تاریخ 94/4/31 شعبه نهم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی احمد 
قرهکی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ سی و 
سه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ سیصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر تادیه از 94/6/1 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم 
له علیرضا حاجی حسینی فرزند عبدا... با وکالت نس��یم جنتی به نشانی اصفهان – 
چهارباغ خواجو – روبروی صدا و سیما – ساختمان حافظ – طبقه دوم و همچنین نیم 
عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33517 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/108 شماره:316/94ش9 به موجب رای شماره 633 تاریخ 94/4/31 شعبه نهم 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه علی 
احمد قرهکی فرزند رضا به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ سیصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 93/6/20 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم 
له علیرضا حاجی حسینی فرزند عبدا... با وکالت نس��یم جنتی به نشانی اصفهان – 
چهارباغ خواجو – روبروی صدا و سیما – ساختمان حافظ – طبقه دوم و همچنین نیم 
عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33516 شعبه 

نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/109 شماره:604/94ش12 به موجب رای شماره 1051 تاریخ 94/6/31 شعبه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رحمت 
ا... عربی قره ای به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال بابت خسارات وارده و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال )یک میلیون ریال( بابت 
هزینه کارشناس��ی و پرداخت مبل��غ 200/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق 
خواهان ردیف دوم 1- علی مهماندوست 2- محمد مهماندوست به نشانی اصفهان 
– خ.کاوه – کوچه25- مجتمع نور- زنگ اول - سمت چپ صادر و اعالم می گردد و 
هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33475 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/110 شماره:94-106  به موجب رای شماره 94-320 تاریخ 94/5/11 شعبه 41 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رسول 
نعمتی الیادرانی فرزند س��عید به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ دویست هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک 606310-92/11/28 لغایت زمان اجرای حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا. 
مش��خصات محکوم له: علی هنری فرد به نش��انی اصفهان – خیابان باهنر – کوی 
ش��کوفه – پالک10. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33487 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/129 ش��ماره:136/94 به موجب رای ش��ماره 360 تاریخ 94/5/25 ش��عبه 27 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بابک 
ذوالمجدی به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 14/800/000 
ریال بابت اصل خواسته و 185/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/12/26 به شماره 
78774( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نش��ر آگهی در ح��ق خواهان صندوق قرض 
الحس��نه حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان به نش��انی اصفهان – خ.حکیم 
نظامی – جنب کوچه33 و نیم عش��ر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخبار کوتاه اخبار 

 رانن��ده ی��ک دس��تگاه خ��ودروی وانت نیس��ان ب��ا حرکت دن��ده عقب، 
جان راکب 73 ساله موتورسیکلت را گرفت. رییس مرکز اطالع رساني پلیس 
استان اصفهان اظهار کرد: در پی اعالم خبر تصادف یک دستگاه خودروی 
وانت نیسان با یک موتورسیکلت در شهرس��تان لنجان، بالفاصله ماموران 
پلیس راهنمایی و رانندگی به محل حادثه اعزام شدند. سرهنگ غالمرضا 
ش��هریاری افزود: متاس��فانه در این حادثه رانندگی، راکب موتورسوار که 
فردي 73 ساله بود، جان خود را از دست داد. وی تصریح کرد: کارشناسان 
پلیس راهور، علت وقوع این حادثه را حرکت با دنده عقب از س��وی راننده 

نیسان اعالم کردند. 
رییس مرکز اطالع رساني پلیس اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: آگاهي و 
شناخت کامل رانندگان از عالیم ترافیکي و دانستن معنا و مفهوم هر کدام 
 و پیروي از دس��تورات و پیام هاي آنها یکي از مهم ترین عوامل ایمني تردد 

در تمامي راه ها و به خصوص در بزرگراه ها است.
 ش��هریاری افزود: متاس��فانه عده اي از رانندگان، وقت��ي از مقابل خروجي 
مورد نظر بزرگراه گذشته و یا به اشتباه، وارد خروجي یک بزرگراه مي شوند، 
ناگهان در میانه  خروجي یا بزرگراه، توقف می کنند و تصمیم به بازگش��ت 
مي گیرند؛ در این صورت، با حرکت به صورت دنده عقب، مي کوشند به جاي 
اول شان بازگردند، اما باید این نکته را در نظر داشت که همواره آسان ترین 
راه، بهترین راه براي رسیدن به هدف نیس��ت. وی تصریح کرد: طبق ماده 
155 آیین نامه راهنمایي و رانندگي به عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراه ها 

و بزرگراه ها و ورودي و خروجي آن ها ممنوع است.
 رییس مرکز اطالع رس��اني پلیس اصفهان خاطرنشان کرد: حرکت با دنده 
عقب، آن هم در موارد مذکور و به ویژه در خروجي پل هاي هوایي، بس��یار 
خطرناك است؛ زیرا با توجه به کم عرض بودن خروجي بزرگراه ها و پل ها و 
همچنین به دلیل انحناي مسیر و کامل نبودن میدان دید، احتمال تصادف 
با خودروهایي که با شتاب و بدون آمادگي و پیش بیني قبلي وارد خروجي 
می شوند، افزایش پیدا کرده و چه بسا به جرح و مرگ رانندگان و سرنشینان 

آنها به خصوص راکبان موتورسیکلت ها مي انجامد.

فردي که براي یکي از شهروندان در ش��بکه هاي اجتماعي مجازي 
مزاحمت ایجاد مي کرد، توسط پلیس فتا استان اصفهان شناسایي 

و دستگیر شد.
سرهنگ  غالمرضا شهریاري گفت: در پي شکایت یکی از شهروندان 
مبني براینکه فرد یا افراد ناشناسي در یکي از شبکه هاي اجتماعي 
موبایلي براي وی ایجاد مزاحمت می کنند، موضوع در دس��تور کار 

پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: در این زمینه پرونده تشکیل و با انجام تحقیقات تخصصي 
در فضاي مجازي، س��رانجام مردی 33 س��اله که اقدام به این عمل 
مجرمانه مي کرد دستگیر و  انگیزه خود را خصومت با شاکي عنوان 
 کرد. رییس مرکز اطالع رس��اني فرماندهی انتظامي استان اصفهان 
با هشدار به کساني که براي دیگران در فضاي مجازي ایجاد مزاحمت 
 مي کنند، تصریح کرد: مطاب��ق ماده 16 قوانی��ن رایانه اي هرکس 
به وسیله س��امانه هاي رایانه اي یا مخابراتي، فیلم یا صوت یا تصویر 
دیگري را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا 
تحریف منتشر کند، به نحوي که عرفاموجب هتک حیثیت او شود، 
به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي یا هر دو مجازات 

محکوم خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در بازرسی از یک دستگاه 
اتوبوس مسافربری در یکی از پایانه های استان اصفهان، مقدار 1/5 

کیلوگرم ماده مخدر صنعتي شیشه کشف شد.
 سرهنگ حسن یاردوستي اظهار کرد: ماموران فرماندهي انتظامی 
شهرستان اصفهان هنگام گشت زني در یکي از پایانه هاي مسافربري 
سطح ش��هر به یک دس��تگاه اتوبوس مسافربري مس��یر  تهران – 

اصفهان مشکوك شدند و آن را مورد بازرسي قرار دادند.
وي افزود: مام��وران در بازرس��ي از این اتوبوس، مق��دار یک و نیم 
کیلوگرم ماده مخدر صنعتي شیشه را کشف و یک نفر را در این رابطه 

دستگیر و تحویل مراجع قضایي دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه گشت ویژه پلیس 
بر پایانه هاي  مسافربري سطح شهر اصفهان نظارت ویژه دارد، گفت: 
این مقدار شیش��ه قرار بود در بین معتادان شیش��ه اي سطح شهر 

توزیع شود که با اقدام به موقع ماموران از این اتفاق جلوگیري شد.

پسر جوان که درجریان دعوا با پدرش او را با ضربه چاقو کشته و گریخته بود، 
پس از هفت ساعت فرار دستگیر شد.

 س��رهنگ محمدرضا ایران ن��ژاد، فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان 
در این باره گفت: مردی ب��ا پلیس تماس گرفت و از وق��وع درگیری منجر 
به قتل در خانه همسایه ش��ان در یکی از روس��تاهای بخش بلورد خبر داد. 
 ماموران انتظامی با حضور در محل حادثه مش��اهده کردند مرد 54 س��اله 
با ضربه های چاقو و بیل به قتل رسیده است. تحقیق از اعضای این خانواده 
نش��ان می داد پس��ر جوان خانواده در جری��ان درگیری با پ��درش او را با 
ضربه های چاقو و بیل به قتل رسانده است. عامل جنایت تحت تعقیب قرار 

گرفت و هفت ساعت بعد از این جنایت دستگیر شد.
متهم با انتقال به پلیس آگاهی به قتل پدرش اعتراف کرد و روانه زندان شد.

 حرکت با دنده عقب 
مرگ موتورسوار را رقم زد

ریيس مرکز اطالع رساني فرماندهی انتظامي 
استان اصفهان:

مرد 33 ساله، به جرم مزاحمت 
اینترنتی دستگير شد

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

 کشف 1/5کيلوگرم شيشه 
از اتوبوسی در پایانه مسافربری 

مرگ پدر به دست پسر

سه مرد که قصد داش��تند با ربودن پس��ر 11 ساله مرد 
رستوران دار، نقشه اخاذی خود را اجرا کنند با طمع یکی 
از اعضای باند دس��تگیر شدند. رس��یدگی به این پرونده 
همزمان با شکایت صاحب یک رس��توران از سه مرد که 
قصد ربودن پس��ر 11 ساله او را داش��تند، در دستور کار 

پلیس امنیت عمومی استان مرکزی قرار گرفت. 
وی در اظهارات��ش گف��ت: دو روز پیش م��ردی با تلفن 
همراهم تماس گرفت و مدعی ش��د دو م��رد قصد دارند 
پسر 11 ساله ام را از راه مدرسه به خانه مان، ربوده و اخاذی 
کنند. ابتدا گفته هایش را باور نکردم تا این که مدعی شد 
نقشه این آدم ربایی را در دس��ت دارد و از من خواست با 
واریز مبالغی به حس��ابش، آن را تحویل بگیرم. ش��اکی 
 اضافه کرد: گمان می کنم گفته های تماس گیرنده صحت 
 داشته باش��د و می ترس��م بالیی س��ر پس��رم بیاید و او 
ربوده شود. همزمان با تش��کیل پرونده قضایی، تحقیق 
در این زمینه آغاز و مشخص ش��د فرد ناشناس از تلفن 
همگانی یکی از محله های جنوبی شهر اراك تماس گرفته 

و احتمال دارد باز هم با شاکی تماس بگیرد.
در این مرحله ماموران با آموزش به شاکی از او خواستند 
در تماس با مرد غریبه با وی در محل قرار حاضر ش��ود. 
س��رانجام متهم با مرد رس��توران دار قرار گذاش��ت که 
ماموران محل را محاصره و متهم را که برای گرفتن پول 
به آنجا آمده بود، دستگیر کردند. متهم با انتقال به پلیس 
امنیت عمومی استان مرکزی گفت: شاکی صاحب یک 
رستوران اس��ت و وضع مالی خوبی دارد. به همین دلیل 

من و دو نفر از دوس��تانم از دو ماه پیش تصمیم گرفتیم 
از اواخاذی میلیونی کنیم. بنابراین نقش��ه ربودن پس��ر 
11 ساله وی را طراحی کردیم. در این دو ماه همدستانم 
رفت و آمد پس��ر 11 س��اله را زیر نظر گرفتند. چند روز 
پیش از این که با ش��اکی تماس بگیرم، برای ربودن پسر 
 11 س��اله اقدام کردیم و او را در پوش��ش مسافربر سوار 
 خودروی م��ان کردیم، ام��ا همان موقع گش��ت پلیس 
س��ر رس��ید و از ترس این که ماج��را لو برود، به پس��ر 
 دانش آموز گفتیم اشتباهی سوار شده و او را پیاده کردیم. 

 مته��م اضافه ک��رد: وقت��ی دیدی��م نمی توانیم نقش��ه 
کودك  ربایی را اجرا کنیم، تصمیم گرفتیم با افشای نقشه، 
از مرد رس��توران دار اخاذی کنیم. پس از این اعترافات، 
تحقیقات برای دس��تگیری دو همدس��ت او آغاز شد و 
آنها چند روز بعد در عملیات های جداگانه در شهر اراك 
دستگیر شدند. سرهنگ یوسف سپهوند، جانشین فرمانده 
انتظامی استان مرکزی در این باره گفت: این دو متهم نیز 
در بازجویی ها اعتراف کردند قصدآدم ربایی داشتند که 

قبل از آن دستگیر شدند.

آتش نشانان در آتش سوزی انبار بزرگ پنبه از جان مایه گذاشتند
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
 ایمن��ی ش��هرداری اصفهان، اطف��ای آت��ش در کارگاه 

پنبه زنی، بیش از 8 ساعت به طول انجامید. 
مدیرمنطق��ه 3 عملیاتی در خصوص این آتش س��وزی 
اظهار داشت: در تماس با س��امانه 125 ستاد فرماندهی 
اعالم آتش س��وزی در کارگاه پنبه زنی و انبار پنبه ش��د 
که بالفاصله بی��ش از50  نفر از نیروهای آتش نش��ان از 
13 ایس��تگاه به همراه کلیه مدی��ران مناطق عملیاتی و 
روسای ایستگاه ها به محل حادثه اعزام شدند و همچنین 
مدیرعامل س��ازمان نیز در محل حاضر ش��د. سرآتشیار 
حمید لطفی افزود: پس از اطالع پیدا کردن از ش��رایط 
محل آتش سوزی رخ داده و سمی بودن گاز های ناشی 
از سوختن پنبه، سریعا درخواست اعزام خودروی حامل 

دستگاه های تنفسی به محل شد.  
وی گفت: زمان��ی که در محل آتش س��وزی حضور پیدا 
کردیم، با انباری بزرگ از عدل های پنبه مواجه شدیم که 
در آتش می سوخت و متاسفانه مسیر ورود به آن بسیار 

کوچک و باریک بود. 
وی ادام��ه داد: آتش نش��انان در مرحل��ه اول به تخلیه 

کلیه منازل مس��کونی اط��راف پرداخت��ه و کارگران را 
از داخ��ل کارگاه بی��رون آوردن��د و پ��س از آن ب��ا 
محاصره آت��ش از چهار طرف در پش��ت بام ها، س��عی 
 در اطف��ای حری��ق کردن��د. وی عن��وان داش��ت: 
 ب��ه دلی��ل محدودی��ت فض��ا، در کن��ار اطف��ای آتش 
به وسیله سرنازل ها از مانیتور نیز استفاده شد و همچنین 
بخشی از دیواره انبار به وسیله لودر آتش نشانی تخریب 
 شد تا بتوان فضای بیش��تری برای خاموش کردن آتش 

در اختیار داشت. 
از س��وی دیگر جانش��ین معاون عملیات و مدیر منطقه 
2 عملیاتی ک��ه در این حادث��ه بخش��ی از فرماندهی را 
برعهده داشت، گفت: فضای بس��ته انبار و شدت آتش، 
حرارت و دود باعث ش��ده بود تا عملیات به کندی پیش 
برود که البته در این میان 3 نفر از آتش نشانان نیز دچار 

دودزدگی شدند. 
 آتشیار سلطانی با اش��اره به اینکه آتش نشانان دود زده 
 به س��رعت از محل حریق خارج ش��دند، اظهار داشت: 
س��عید دارابی از ایس��تگاه 12، جعفر فتحی و اسماعیل 
سلیمانی پور نیز از ایس��تگاه 13 بالفاصله پس از خروج 

 از محل ب��ه اورژان��س منتقل ش��دند که خوش��بختانه 
در حال حاضر در سالمت کامل بسر برده و از بیمارستان 

مرخص شده اند. 
وی افزود: شرایط بسیار س��ختی در محل حادثه وجود 
داشت، از یک س��و به دلیل نبودن ش��یرهای هیدرانت، 
مجبور به آبگیری از کانال آب اطراف ش��دیم و از سوی 
دیگر به دلیل اینکه منازل مجاور دارای بافت فرس��وده 
بودند، آتش نش��انان تمام��ی تالش خود را ب��رای عدم 
سرایت ش��عله و حرارت به اطراف به کار بردند که البته 
 خوش��بختانه هیچ گونه رخ��دادی ب��رای هیچکدام از 

خانه ها رخ نداد.  
وی گف��ت: پ��س از خام��وش ک��ردن آت��ش، س��کنه 
 مح��ل از عملک��رد و س��رعت عم��ل بس��یار ب��االی 
آت��ش نش��انان تش��کر ک��رده و ب��ا فرس��تادن صلوات 
 از تالش آنها ب��رای حفظ خان��ه و زندگی ش��ان تقدیر 

کردند.  
 وی اف��زود: نیروه��ای آت��ش نش��ان از ایس��تگاه های 

 22-21-19-15-13-12—11-10-8-7-5-4-3
در محل حادثه حضور داشتند. 

طمـع؛ آدم  ربایان را گرفتـار کرد



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم :
عدالت بهتر از ش��جاعت اس��ت زيرا اگر مردم 
 همگى عدال��ت را درب��اره همه ب��ه كار گيرند، 

از شجاعت بى نياز مى شوند.
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معرفی کتاب

ردیف در لغت به معنی پشت سر هم قرار گرفتن است و در موسیقی دستگاهی 
ایران به طرز قرار گرفتن آهنگ ها و نغمات موسیقی، ردیف می گویند. ردیف 
معموال به هفت مجموعه مرتب خاص و مشخص که دو به  دو اشتراک دارند 

تقسیم می شود. هریک از این مجموعه ها دستگاه نامیده می شوند.
 نظام دس��تگاهی موس��یقی ایران با عنوان » ردیف «، که با آموزش به روش 
سینه  به  س��ینه حفظ شده تا به  دست ما رسیده اس��ت، روایت های مختلفی 
 دارد و هر روایت به نام اس��تادی ک��ه راوی آن بوده، نامیده می ش��ود. ردیف 

» میرزا عبداهلل « قدیمی ترین و معتبرترین روایت ردیف است.
نت نویسی انجام شده در کتاب حاضر نیز مبتنی بر اجرای » داریوش طالیی« با 
سه تار است. اجرایی که براساس روایت او از ردیف میرزا عبداهلل بنا شده است.

گفتنی اس��ت ک��ه داری��وش طالی��ی نوازنده ت��ار و س��ه تار، ردی��ف دان و 
 مدرس دانش��گاه اس��ت که از س��ال ۱۳۵۵ و پس از اتم��ام تحصیالتش  در 
دانشگاه تهران به تدریس ردیف پرداخت. او در سال ۱۳۵۸ برای تحصیل در 
رشته موسیقی شناسی به دانش��گاه پاریس در فرانسه رفت و دکترای خود را 
نیز از دانشگاه نانتز فرانس��ه گرفت. طالیي هم اکنون عضو هیات علمی گروه 
موس��یقی دانش��کده هنرهای زیبای دانش��گاه تهران و همچنین دانشکده 

موسیقی دانشگاه هنر است.
بر اساس توضیحات ارائه ش��ده در پایگاه اطالع رسانی نشر نی، کتاب حاضر 
با روشی نو و یگانه ردیف میرزا عبداهلل، یکی از معتبرترین روایت های ردیف 
موس��یقی ایرانی و در عین حال رایج ترین آن ها را تحلیل و بررسی می کند. 

ویژگی این روش نگاه به ردیف موسیقی دس��تگاهی ایران به مثابه یک زبان 
موسیقایی خاص است. 

مولف با تدوین نقش��ه ای عینی از ردی��ف، به بررس��ی آن از زوایای مختلف 
می پردازد و در نهایت ارائه  دس��تور زبان خاصی را برای موس��یقی ایرانی مد 

نظر دارد.
کتاب حاضر را انتشارات نی در قطع وزیری و ۵44 صفحه و با قیمت۵0 هزار 

تومان چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

» تحليل ردیف « براساس نت نویسى 
ردیف ميرزاعبداهلل

 

آشپزی

گوناگون

    

همیشه درست کردن غذاهای فانتزی و تازه همه را تشویق می کند که 
با اشتهای بیشتری غذای شان را میل کنند مخصوصا بچه ها،اشترودل 
یک پیشنهاد عالی برای غذاهای فانتزی و شیک است. درواقع اشترودل 

نام یکی از شیرینی های اتریشی اس��ت که الی آن را با مواد مختلف پر 
می کنند. 

 مواد اوليه: پیاز خاللی خرد ش��ده یک عدد، س��یر له ش��ده یک حبه، 
 ق��ارچ ورق��ه ای خ��رد ش��ده400 گ��رم، پنی��ر پیت��زا۱۵0 گ��رم، 
جعفری خرد شده دو قاش��ق س��وپخوری، نمک و فلفل  به میزان الزم، 
خمیر فیلو چهار ورق، کره آب کرده به میزان الزم، گوش��ت چرخ کرده  

۱۵0 گرم، روغن به میزان الزم.
 طرز تهيه: روغن را درون تابه داغ کرده، س��پس پیاز و سیر را افزوده تا 
طالیی ش��ود. قارچ را اضافه می کنیم و با حرارت زیاد تفت می دهیم تا 
 قارچ آب نیندازد.گوشت چرخ کرده تفت داده را به مواد اضافه و مخلوط 
 می کنی��م و م��واد را از روی حرارت بر م��ی داریم. جعف��ری را اضافه و 
 می گذاریم تا مواد کمی خنک ش��ود، س��پس پنیر را اف��زوده و مخلوط 
می کنیم. دو ورق خمیر را روی س��طح کار قرار داده و کره ذوب شده را 
روی خمیر با برس مالیده و بع��د دو ورق دیگر را روی خمیر می گذاریم 
و دوباره با کره روی خمیر را برس می کش��یم. م��واد را روی خمیر پهن 
 ک��رده و دو طرف خمیر را کم��ی روی هم آورده و س��پس خمیر را رول 
می کنیم و درون سینی چرب شده می گذاریم. روی خمیر را کره مالیده 
و قدری نمک و فلفل می پاشیم و در فری که از قبل با دمای200 درجه 
سانتی گراد گرم کرده ایم، به مدت20 تا 2۵ دقیقه می گذاریم تا خمیر 

طالیی شود.

گاهی طبیعت س��خت ترین و عجیب ترین باله��ا را می تواند برای مردم 
ایجاد کند و جان خیلی ها را بگیرد، اما در این میان هس��تند کسانی  که 

جان سالم به در بردند.
در این موضوع شکی نیست که طبیعت عالوه بر اینکه می تواند بهترین 
دوست آدمی باشد، می تواند بدترین دشمنش هم باشد، مخصوصا زمانی 

که عصبی است و باعث به وجود آمدن حوادثی در سراسر جهان شود!
بعضی از این خوش شانس��ی ها به زمانی مربوط می شود که آدم ها مورد 

حمله وحشیانه برخی از خطرناک ترین حیوانات کره زمین مانند کوسه ها 
و گاوهای خشمگین قرار می گیرند و بر اس��اس قوانینی که در طبیعت 

وجود دارد، باید زندگی شان به پایان می رسید، اما این طور نبوده است.
دیگر داستان های جذاب به افرادی مربوط می شود که در جریان حوادث 
خطرناک طبیعت بوده اند، شرایطی مانند برف  و سرمای سخت، توفان و... 

که البته در این میان هستند کسانی  که زنده ماندند.
در این جا با برخی از این خوش ش��انس ها آشنا می شوید؛ همان هایی که 

خشم طبیعت آن ها را از بین نبرده و به زندگی ادامه داده اند.
خوليو آپاریس�يو: س��ال20۱0 در جریان یک نمایش گاوبازی با گاو 
بسیار خشمگینی روبه رو شد و تا خواست خودش را جابه جا و جای پایش 
را روی زمین محکم کند، گاو با ش��اخش به او ضرب��ه ای زد که تصویری 

دلخراش در آن ثبت شد.
شاخ از زیر گلو وارد و بعد از س��وراخ کردن فک پایینی از دهانش خارج 
ش��ده بود. با این حال او زنده مان��د و ده هفته بعد ب��ه میادین گاوبازی 

برگشت.
کالبى کومبس: در س��ال ۱۹۹2 کالبی کومبس وقتی به خودش آمد، 
متوجه شد زیر بهمن بزرگی دفن ش��ده است! او در سال ۱۹۹2 وقتی از 
کوهی در آالسکا باال می رفته، زیر بهمن می رود و در این حادثه شانه، مچ 
پا و دو مهره گردنش شکس��ته، اما بعد از ۶ روز خودش را به کمپ اصلی 

رساند و هرگز دست از صعود کردن به کوه ها برنداشت.

اشترودل قارچ و پنير

خوش شانس هایى که 
نمردند! )1(

خانه داری
تخته گوشت یکی از پرمصرف ترین وسایل آشپزخانه است. طبیعی است که 
پس از استفاده و تماس با مواد غذایی اگر با اصول بهداشتی تمیز نشود، مرکز 

تجمع باکتری خواهد شد.
با روش های موثر زیر تخته ای تميز و عاری از باکتری داشته باشيد:

- در صورت عدم استفاده از تخته گوشت، آن را خشک نگه دارید.
 - تخته گوش��ت را ب��ا آب داغ و صابون بش��ویید س��پس آبکش��ی کنید. 
از قرار دادن و خیس کردن آن داخل آب خودداری کنید. چون تخته آب را 

جذب و بعد از خشک شدن ترک خواهد خورد.
- با سرکه سفید محکم روی تخته بکشید تا ضدعفونی شود. این روش خوبی 

برای کسانی است که به مواد شیمیایی حساسیت دارند.
- پراکسیدهیدروژن ۳ را روی دستمال کاغذی بریزید و تخته را با آن پاک 
 کنید. این کار را بعد از تمیز کردن با س��رکه انجام دهید ت��ا باکتری های 

بیش تری از بین بروند.
- سفیدکننده مالیمی را انتخاب و روی تخته بریزید. قبل از آبکشی، چند 
دقیقه صبر کنید. به جای آن همچنین می توانید از سرکه نیز استفاده کنید.

- می توانید از دس��تمال کاغذی برای خشک کردن تخته گوشت استفاده 
کنید یا بگذارید در هوای آزاد خشک شود.

برای پاک کردن بوی تخته گوشت یکى از موارد زیر را دنبال کنيد:
- روی تخته نمک یا جوش ش��یرین بمالید. چند دقیقه صبر کنید سپس 

آن را بشویید.

- روی تخته گوشت نمک بپاش��ید و نیمی از یکی از مرکبات را روی تخته 
بمالید. تخته گوشت  را با آب داغ و صابون بشویید.

- روی تخته گوشت سرکه رقیق نشده بریزید و آبکشی کنید.

تميز کردن تخت گوشت 

  مس��جد، عبادتگاه مش��ترکی میان تمام مس��لمانان دنیاس��ت که بدون 
 در نظر گرفتن فرقه  خاص آنها که شیعه باشند یا سنی، همه در آن به عبادت 

پروردگار می پردازند.
 بنای��ی که در تص��ور عامه م��ردم معموال ب��ا رنگ آب��ی به نش��انه  آرامش 
و با یک معماری خاص ساخته می ش��ود. این نوع زیارتگاه  در اقصی نقاط 
مسلمان نشین دنیا در طرح ها و با استفاده از رنگ های مختلف ساخته شده 
و مورد استفاده قرار می گیرند. از سوی دیگر، حتی مساجد از نظر زیبایی، 
قدمت و بزرگی با عناوینی چون مس��جد جامع یا مس��جد اعظم در ایران 

رتبه بندی می شوند.
 آیینه کاری، س��قف های گنبدی شکل، طاق و شبس��تان های پی در پی و

 تو در تو همگ��ی از ویژگی های منحصر به فرد این س��بک زیبای معماری 
هس��تند. به اندازه ای که در بس��یاری از کش��ورهای دنیا، مس��اجد برای 
مسلمانان و غیرمسلمانان به صورت قطب گردشگری درآمده و هرکسی را 

با هر دینی به خود جذب می کند.
اما اس��تفاده از رنگ در مس��اجد چیزی فراتر از س��اخت یک بنا با کاربرد 
یکسان در سرتاسر دنیاست. استفاده از رنگ » صورتی « نیز از این قاعده 
مس��تثنی نیس��ت. صورتی یکی از رنگ هایی اس��ت که در ساخت برخی 
 مس��اجد به عنوان یک رنگ آرامش بخش و به نش��انه  صلح و عشق به کار 
رفته است.  از جمله  این مس��اجد می توان به مس��جد » پوترا « در مالزی 
اش��اره کرد که در گذر از مقابل دریاچه زیبای » پوتراجایا «، به طور حتم 
برجسته ترین چشم اندازی اس��ت که به عنوان یکی از مدرن ترین مساجد 

جهان اسالم می تواند مدنظر قرار گیرد.

نمای داخلی این مسجد با بهره گیری معماری اصیل ایرانی در دوره صفویه 
و به ویژه ورودی اصلی مسجد که شبیه دروازه های ورودی ساختمان های 

دولتی در ایران باستان است، طراحی و اجرا شده است. 
خطوط و نقوش اس��المی در تزئین محراب این مسجد بسیار چشمگیر و 

خیره کننده است.
کلنگ مسجد جامع » پوترا جایا « که به مس��جد » پوترا « شهرت دارد، 

در سال ۱۹۹۷ میالدی زده شد و پس از دو سال به بهره برداری رسید.
گنب��د صورتی رن��گ گرانیتی این مس��جد زیبای��ی خاصی ب��ه آن داده 
و شبس��تان اصلی مس��جد ظرفیت بیش از ۱۵ ه��زار نمازگ��زار را دارد. 
همچنین دیوارهای شبستان زیرین مس��جد با الهام از مسجد » سلطان 
 حسن« در کازابالنکا مراکش طراحی و اجرا شده است. این مسجد از یک 
شبستان اصلی، اتاق های آموزش ویژه طالب و دانشجویان علوم دینی و 

صحن اصلی تشکیل شده است.
شبس��تان اصلی این مسجد باشکوه که روی ۱2 س��تون برافراشته شده، 
با ارتفاع ۷۶/2 متر، دارای ۹ گنبد اس��ت که مرتفع ترین گنبد آن۵0 متر 

 ارتفاع دارد. از س��وی دیگ��ر در معماری مناره مس��جد، از مناره مس��جد 
» شیخ عمر « در بغداد الهام گرفته شده که این مناره زیبا و صورتی رنگ با 
ارتفاع ۱۱۶ متر، بلندترین به شمار می آید. ورودی اصلی این بنای مذهبی 
زیبا و ارزشمند که برای ساخت آن۸0 میلیون دالر هزینه شده است، یک نوع 
الگوبرداری از دروازه های عمومی شهری در ایران دوره اسالمی است و حتی 

روی محراب و منبر آن خطوط ایالمی به چشم می خورد. 
 مس��جد پوترا در مرکز ش��هر پوتراجای��ا و کنار کاخ نخس��ت وزیری مالزی 
 قرار دارد. این ش��هر ک��ه به عنوان پایتخت سیاس��ی مالزی معرفی ش��ده، 

در ۳۵ کیلومتری شمال کواالالمپور واقع شده است. 
مس��جد » ماگیندانائو « در فلیپین نیز از زمره  مساجد صورتی در دنیاست 
 که به نظر می رسد با توجه به اس��تفاده از این رنگ، عالوه بر جنبه  مذهبی، 
جنبه  گردشگری نیز پیدا کرده اس��ت. این مسجد که در سال 20۱4 کامل 
شد، جزو دارایی های شهردار فلیپین بوده است. این مسجد توسط کارگران 

مسیحی ساخته شد تا نشان دهنده وحدت بین مذاهب باشد.
رنگ مورد استفاده در این مس��جد به عنوان نماد »صلح و عشق« استفاده 

شده است. 
 یکی دیگر از مس��اجد صورتی دنیا، در نزدیک��ی ما  ایرانی ها  ق��رار دارد؛ 
 مس��جد » نصیرالملک « در ش��یراز. مس��جدی که در فرهن��گ عامه به 
» مسجد صورتی « مشهور است، چون شیشه های رنگی بزرگ و کاشی های 

صورتی در طراحی داخلی آن استفاده شده است.
مسجد نصیرالملک به عنوان یکی از قدیمی ترین مساجد شیراز در محله 
» گودعربان « که در قدیم به محله »اسحق بیگ« معروف بوده، در جنوب 
خیابان لطفعلی خان زند و در نزدیکی ش��اه چراغ و در کوچه  نصیر الملک 
قرار دارد. این مسجد صورتی توسط معمار میرزا محمد حسن و محمدرضا 
 و به دس��تور میرزا حس��ن علی خان ملقب به نصیرالملک س��اخته شد. 
 س��اخت مس��جد در تاریخ ۱2۹4 هجری آغاز و در تاریخ ۱۳0۵ هجری 

به پایان برسید.
 مدت ساخت آن حدود ۱2 س��ال و از س��ال ۱2۵۵ تا ۱2۶۷ خورشیدی 
 به طول انجامید. مرمت، حفظ و نگهداری این بنای باش��کوه و ارزش��مند 
با رعایت اس��تانداردهای بین المللی مرمت آثار تاریخی از س��ال ها پیش 
توسط موقوفه نصیرالملک به تولیت آقای محمود قوام آغاز شده و همچنان 

ادامه دارد.
از سوی دیگر، در بحث روانشناسی رنگ ها توجه به مواردی که برای رنگ 
صورتی استفاده می شود، قابل تامل است. اس��تفاده از این رنگ بردباری 
و صبوری را به انس��ان القا می کند و افراد را به مهربانی و محبت تش��ویق 
می کند. ای��ن رنگ ک��ه از ترکیب رنگ قرمز و س��فید به دس��ت می آید، 

آرام بخش و تسکین دهنده است.

نگاهی به مساجد صورتی جهان

مسجد »نصيرالملک« در شيرازمسجد »پوترا« در مالزی

مسجد »ماگيندانائو« در فيليپين مسجد »پوترا« در مالزی
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