
روزنامه زاینده رود جهت تکمیل کادر اداری واجرایی خود استخدام می نماید.
1-طراح مسلط به ایندیزاین و فتوشاپ به صورت تمام وقت

2- 15 نفر موتور س�وار با انگیزه جهت توزیع مطبوعات  به صورت نیمه وقت با 
حقوق ثابت وبیمه تامین اجتماعی

متقاضیان می توانند هم�ه روزه به جز ای�ام تعطیل از س�اعت 9 صبح الی  13  
بعدازظهر به آدرس زیر مراجعه نمایند.

نشانی:اصفهان،بلوار ارتش،جنب پل حسین آباد،ساختمان 119،واحد 3  

آگهی  استخدام

روابط عمومی روزنامه زاینده رود 

شرکت نمایشگاه های بین المللی اس�تان اصفهان در نظر دارداجرای تبلیغات 

محیطی محل برگزاری نمایش�گاه ها واقع در خیابان مش�تاق دوم ،پل تاریخی 

شهرستان در سال 94-95 خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 لذا از پیمان�کاران متخصص که س�ابقه فعالی�ت در این زمین�ه را دارند،تقاضا 

می ش�ود جهت دریافت فرم اس�تعالم قیمت حداکث�ر تا تاری�خ 94/6/12 به 

دبیرخانه دفتر مرکزی ش�رکت واق�ع در خیابان عالمه امین�ی روبروی خیابان 

فردوس مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
از عالقمندان به آرایشگری مردانه جهت فعالیت در این رشته 

فنی دعوت به همکاری می کند.
نجف آباد – خیابان شریعتی غربی جنب منبع آب

تلفن: 09132318047            رستگاری

فروش منحصر به فرد زمین 1300 متری داخل خود روستای تاریخی یاسه 
چاه با ساحل خصوصی، لب رودخانه، با درختان 30 ساله آماده ویالسازی 

به شرط مجوز ساخت با دسترسی به آب، برق، گاز و تلفن

09133338626   -     09122051377

فروش زمینپیرایش رخسار
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رییس کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
کمیسیون اصل نود پرونده مسووالن متخلف در پرونده 

بورسیه ها را به قوه قضائیه ارسال می کند ...

 معاون کاهش تقاضا و توس��عه مشارکت های مردمی 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر کش��ور ،از ممنوعیت ورود 

ماده»سودوافدرین« به ایران خبر داد ...

دولت ایران تمایل زیادی به گسترش خطوط ریلی دارد 
 و با توجه به تجربه خوب ژاپنی ها در راه اندازی قطارهای 
فوق س��ریع درجهان، تهران تمایل به همکاری در این 

خصوص با توکیو را دارد ...

ارس�ال پرون�ده متخلف�ان  
بورسیه  به قوه قضائیه

ورود »سودوافدرین«
 به کشور ممنوع شد 

قطار فوق سریع ژاپن
 در راه ایران

ظریف درسفر دو روزه به اصفهان مطرح کرد؛

از فضای مجازی برای مقابله با 
ایران هراسی استفاده کنید

12

بهره ب�رداری از 609 واح�د 
مسکن مهر در مجلسی

9
5

10

شغل در جایگاه اجتماعي و شخصیت افراد تاثیرگذار 
اس��ت. هر ش��خصي در هر جایگاهي بنابر شغلي که 
دارد شخصیتش ش��کل مي گیرد. البته کم نیستند 

افراد سطح پاییني ...

دکتر ایرج حریرچی در نشس��تی خبری با اش��اره به 
س��هم مردم در پرداخت هزینه های س��امت گفت: 

نظام سامت در طول قانون برنامه چهارم ...

سبقت »یقه بنفش«ها از 
»یقه صورتي«ها

کام  مردم را تلخ 
نکنید

روزی که م�ردان خ�دا 
آسم�انی شدن�د

همزمان با گرامیداش��ت هفته دولت و بهره برداری 
از یک هزار و 896 واحد مسکن مهر در سطح استان 
اصفهان، 609 واحد مسکونی مهر نیز در شهر جدید 
مجلسی افتتاح شد.   به گزارش زاینده رود به نقل از 
روابط عمومی ش��رکت عمران شهر جدید مجلسی، 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت 
عمران شهرهای جدید کش��ور در آیین بهره برداری 
از واحدهای مسکن مهر شهر جدید مجلسی، با بیان 
اینکه ارکان مورد نیاز برای زندگی شهری در این شهر 
جدید ش��کل گرفته و در حال تکمیل است، گفت: 

امیدواریم دولت با کمک قوه مقننه ...

 تس��اوی تیم ملی در اولین ب��ازی خود در مرحل��ه مقدماتی
 جام جهانی ۲0۱8، مسلما برای افرادی که منتقد عملکرد کی 
روش به حساب می آیند نعمت بزرگی بود، افرادی که حتی بعد 
از شکست غرورآفرین مقابل آرژانتین و باخت دراماتیک برابر 

عراق هم دست از انتقاد برنداشتند ...

کی روش برای ایران 
چه کرده است؟



يادداشت
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فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خات��م االنبیاء اعالم کرد: با 
استفاده از سامانه های جدید پدافندی کمترین جابه جایی 

ناوهای حامل هواپیما و بالگرد ثبت و ضبط می شود.
 امیر سرتیپ فرزاد اس��ماعیلی با اش��اره به دستاوردهای 
جدید پدافند هوایی اظهار کرد: تمام این دس��تاوردها در 
فضای تهدید و تحریم حاصل شده اما تهدیدی برای سایر 

کشورها نیست.
 وی اف��زود: رادار فت��ح 14 ک��ه از فن��اوری نیم��ه هادی

 بهره برداری می کند،  برای اس��تفاده از ارتفاع بس��یار باال 
در داخل کشور طراحی ، تولید و مس��تقر شده است و این 
رادار که رادار کشف و شناسایی اس��ت در واقع راداری دو 

منظوره است.
امیر اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه سامانه تالش یکی 
دیگر از سامانه هایی است که رونمایی می شود، خاطر نشان 
کرد: این سامانه برای رهگیری و درگیری با اهداف ارتفاع 
متوس��ط و باال به کار می رود. این سامانه بومی با همکاری 

پدافند و وزارت دفاع طراحی و تولید شده است.

وی افزود: س��امانه همیار رهگیر یکی دیگر از سامانه هایی 
است که در واقع سیستم شنود الکترونیکی بوده و قادر است 
جابه جایی اندکی از ناوهای حام��ل هواپیما یا بالگرد را به 

اندازه X درجه ثبت و ضبط کند.
فرمانده پدافن��د هوایی خاتم االنبیاء )ص( گفت: س��امانه 
حلقه دیدار )SSR بومی( یکی دیگر از س��امانه هایی است 
که رونمایی می شود. این سامانه، سامانه شنود و تحلیل گر 

اطالعاتی پسیو، غیر قابل کشف و بومی است. 
همچنین از دو رادار بومی و راهبردی به نام »بینا« و »نظیر« 
در نقاط کوهستانی و دشتی در دهم شهریور ماه رونمایی 
می شود. این س��امانه ها در منطقه کم نظیر بوده و توانایی 
شناسایی اهداف ارتفاع باال را داش��ته و دقت بسیار خوبی 
دارند و مناسب کشف موش��ک های نیمه بالستیک و کروز 

بوده و اهداف کوچک را نیز شناسایی می کنند.
امیر اس��ماعیلی افزود: اواخر پاییز امسال رزمایش پدافند 
هوایی در نیمی از کشور به صورت مستقیم و تمام کشور به 
صورت غیر مستقیم برگزار می ش��ود که تمام دستاوردها 

و تاکتیک های پدافندی در این رزمایش به کار می رود.
 وی خاطر نش��ان ک��رد: پدافند هوای��ی همیش��ه بیدار و

 رو به جلو و آماده دفاع اس��ت و تمام دستاوردهای پدافند 
برای صلح و ثبات و امنیت است. هیچ پرنده ای بدون اجازه 
حق نزدیک شدن به مرزهای جمهوری اسالمی را ندارند و 
ما حق دفاع را برای خود مجاز می دانیم. طبق آمار سازمان 
 بین المللی هوانوردی آس��مان جمهوری اس��المی ایران

 امن ترین آسمان خاورمیانه است. اکنون پدافند هوایی در 
3 هزار و 800 نقطه از کشور پراکنده شده است.

امیر اسماعیلی درباره ی سامانه اس 300 نیز خاطر نشان 
کرد: این سامانه در کنار سایر س��امانه های پدافند هوایی 
مورد اس��تفاده قرار خواه��د گرفت؛  البت��ه پدافند هوایی 
همواره س��امانه های خود را بومی و بهینه م��ی کند و هر 
سامانه ای که تولید یا به کشور وارد می شود نیز باید به روز 
شود. البته سامانه باور 373 نیز که یک سامانه پیشرفته و 
برای شناس��ایی افراد در ارتفاع باال مورد استفاده قرار می 
گیرد در دستور کار است و این سیس��تم نیز در کنار سایر 

سامانه های پدافندی به کار گرفته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از نشس��ت خبری خود درباره ی نوع 
عملکرد پدافند هوایی گفت: پدافند هوایی در این سال ها در 
فضای تهدید و تحریم دستاوردهای مختلفی داشته است. 
هیچ کشوری نبوده که در این شرایط بتواند این دستاوردها 
را داشته باشد. دستگیری ریگی، فرود اجباری هواپیماهای 
بدون مجوز، یا عدم اجازه ورود ب��ه هواپیمای بدون مجوز 

نشان می دهد که پدافند نمره قابل قبولی گرفته است.
امیر اسماعیلی در ادامه با اشاره به طرح نور والیت یک که 
در سال 91 توسط رهبری ابالغ شده اس��ت، خاطر نشان 
کرد: طبق این طرح ما نیازهای خ��ود را تولید می کنیم و 
امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه تمام این سامانه ها را 

وارد سیستم یکپارچه پدافند هوایی کنیم.
وی همچنین افزود: دانشگاه پدافند هوایی دومین سال خود 
را سپری کرده و دانشجویان این دانش��گاه وارد سال سوم 
خود شده اند. مرکز آموزش درجه داری نیز در حال آموزش 
نیروهای پدافند است و دو دوره فارغ التحصیل داشته است.

فرمان��ده ق��رار گاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیاء با اش��اره 
ب��ه ارتب��اط خ��وب پدافن��د هوای��ی ب��ا س��ایر نیروهای 
مس��لح و س��ازمانها و نهادهای غیر نظامی، خاطر نش��ان 
ک��رد: رزمای��ش مش��ترک ب��ا س��پاه و س��ایر نیروهای 
مس��لح تب��ادل اطالع��ات راداری و همچنی��ن ایجاد امن 
تری��ن آس��مان در خاورمیانه نش��انه ی هم��کاری خوب 
 پدافند هوایی با س��ایر س��ازمان های نظامی و غیر نظامی

 است.

علی مطهری درباره ممنوعیت اجرای کنس��رت در ش��هر 
مش��هد و محدودیت ه��ای تعریف نش��ده در ح��وزه هنر، 
گفت: نبای��د از دین و ش��ریعت جلوتر ی��ا عقب تر حرکت 
کنیم و تمایالت ف��ردی را دخالت دهیم؛ اگ��ر دین کاری 
 را مجاز شمرده، نباید مقدس��ی کرده و آن را ممنوع اعالم 

کنیم.
 این حرف که می گویند »مح��دوده حرم امام رضا)ع( بین 
دو کوه است و بنابراین تمام شهر مشهد حرم امام رضا)ع( 
است و برگزاری کنس��رت در حرم درست نیست« مبنای 
فقهی ندارد و حدیثی هم که آقای علم الهدی به آن استناد 
کرده موثق نیس��ت و هیچ محدث و فقی��ه معتبری به آن 

استناد نکرده است.

عض��و کمیس��یون صنای��ع مجلس با اش��اره ب��ه بعضی 
البی ها بین خودروس��ازان، برخی نماین��دگان مجلس و 
مدیران وزارت صنعت برای اختصاص تس��هیالت بانکی 
4 هزار میلیارد تومانی به خودروس��ازان، گفت: پرداخت 
 تس��هیالت به خودروس��ازان خیان��ت به س��ایر صنایع

 است.
عل��ی علیل��و گفت��ه: در ش��رایطی ک��ه بس��یاری از 
و  هس��تند  بانک��ی  تس��هیالت  نیازمن��د  صنای��ع 
بان��ک ه��ا از نب��ود مناب��ع ب��رای اختص��اص ب��ه ای��ن 
بخ��ش س��خن می گوین��د، پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه 
 خودروس��ازان خیانت به س��ایر صنایع و کش��ور خواهد

 بود.

افتخ��اری ب��ا تکذی��ب مبل��غ 10 میلی��ون تومان��ی 
جریمه و کس��ر از حقوق کارمن��دان بدحجاب گفت: 
این قان��ون در مرحل��ه مقدمات��ی و در حال بررس��ی 
اس��ت و هن��وز درب��اره اینک��ه چنی��ن مصادیقی در 
 آن وارد ش��ود ی��ا خی��ر تصمیم��ی گرفت��ه نش��ده

 است.
الله افتخ��اری،  عضو کمیس��یون فرهنگ��ی و رییس 
کمیس��یون قرآن و عترت مجلس ش��ورای اس��المی 
 در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران، با اش��اره به اخبار

 منتشر شده در خصوص تصویب طرح صیانت از عفاف 
و حجاب در قوه مقننه اظهار داش��ت: این قانون هنوز 
کامل نشده و فقط یک کار مقدماتی است؛  به طوریکه 
قبل از تکمیل نهایی باید بررسی شودکه آیا مصادیقی 
از جمله کسر حقوق کارمندان در آن مد نظر قرار گیرد 
یا خیر. وی اعالم مبلغ 10 میلیون تومان جریمه کسر 
از حقوق کارمندان بد حجاب را ناش��ی از اش��تباهات 
برخی خبرگزاری ها دانس��ت و بیان کرد: برخی اوقات 
در خبرگزاری ها ی��ک یا دو صفر در اع��الم ارقام کم و 
 زیاد می شود که متاس��فانه این اشتباهات رو به فزونی 

است.
 ای��ن عضو کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس ادام��ه داد: 
کمیس��یون مش��ترک فرهنگی و قضائ��ی در مجلس 
برای تصویب طرح صیانت از عفاف و حجاب تش��کیل 
شده که تاکنون دو جلسه از آن برگزار شده است تا در 
 قانون گذاری نسبت به این مساله با نگاه کالن برخورد

 شود.

نظر مطهری درباره مخالفت 
علم الهدی با برگزاری کنسرت 

در مشهد

پرداخت 4هزار میلیارد تومان 
خیانت به خودروسازان!

 جريمه ۱۰ میلیون تومانی
 برای کارمندان بدحجاب؟

شنیده ها 

 مع��اون رییس جمه��ور و ریی��س س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریز ی کشور گفت: هر چند که بسیاری از قیمت ها 
افزایش یافته است، اما دولت توانسته تورم 40 درصدی 

گذشته را مهار کند.
محمد باق��ر نوبخت بیان ک��رد: با وجود اینک��ه در حال 
 حاضر نیز قیمت ه��ا در حال افزایش اس��ت اما دولت با

سیاست های در پیش رو موفق ش��د تورم 40 درصدی 
گذشته را مهار و آن را به رقم 14 درصد برساند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه 
هنوز به اصالح بسیاری از سیاست ها نیاز داریم افزود: بر 

همین اساس یک رقمی شدن نرخ تورم از سیاست های 
دولت است.

وی با اش��اره ب��ه س��خنان ریی��س جمهور بی��ان کرد: 
خوشبختانه اقدام خروج از رکود آغاز شده و اکنون ما به 
این وعده خود عمل کرده ایم؛  هرچند باید شرایط نسبت 
به گذشته نیز تغییر کند و اعتقاد داریم که باید نرخ رشد 

اقتصادی به هشت درصد برسد.
نوبخت با بیان اینکه از بهار س��ال 93 تا بهار امسال 700 
هزار فرصت شغلی درکشور ایجاد ش��ده است ادامه داد: 
این رقم مورد رضایت دولت نیس��ت و حداقل باید برای 

100 هزار نفر دیگر فرصت شغلی ایجاد شود.
نوبخت اضافه کرد: ما از این تحول اقتصادی توانستیم در 
مذاکرات هسته ای س��ود ببریم، ملت ایران ملتی بزرگ 
است؛ بنابراین دشمنان هرگز نمی توانند موضوعی را بر 
ما تحمیل کنند و دیدید که آنها نیز از سوی کنگره خود 

تحقیر شدند.
وی افزود: خوش��بختانه بسیاری از مش��کالت اقتصادی 
از جمل��ه نوس��انات قیمت ها، سیاس��ت ه��ای غلط در 
حوزه نرخ ارز اصالح و رفع شده اس��ت و شرایط امروزی 
 و اقتص��ادی نس��بت به گذش��ته بس��یار تغیی��ر کرده

 است.
وی ادامه داد: ش��رایط اقتصادی داخلی که بخشی ازآن 
متوجه تحریم های ظالمانه اس��ت،  موجب شده بود تا از 
ظرفیت چهار میلیون بشکه نفتی تنها یک میلیون بشکه 

به فروش برسد.
ايران در برابر کشور های قدرتمند دنیا ايستاد
 وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود اف��زود:

قدرت های بزرگ دنیا در طول مذاکرات تصمیم داشتند 
تا حرف های خود را به کرسی بنشانند؛ بنابراین از حربه 
تحریم برای این خواسته و هدف بهره می بردند اما دولت 
با رهنمود های مقام معظم رهبری موفق شد تا با مدیریت 
و تقویت ش��رایط اقتصادی از موضع قدرت در مذاکرات 

ظاهر شود.
وی افزود: آنها تصمیم داشتند ایران را به عنوان یک کشور 
آسیب پذیر معرفی کنند؛  اما هیچگاه موفق نشدند و تمام 
دنیا به چشم خود دید که جمهوری اسالمی ایران چگونه 

مقتدرانه در مذاکرات حاضر شد.
 وی با اش��اره ب��ه اینکه لبخندهای پش��ت می��ز مذاکره

کش��ور های طرف مذاکره همواره جنبه تمسخر داشت 
گفت: پیش از این به آن ها می گفتیم که شما اقتصاد ما 
را فلج کردید؛  اما اکنون ما ش��رایط اقتصادی را به شکل 
مناسبی فراهم کرده ایم که به آنها می گوییم تحریم ها 

دیگر هیچ اثری ندارد.
 وی ادام��ه داد: آنه��ا خیل��ی خ��وش خی��ال بودند که 
می خواستند ملتی که هشت سال ایستادگی کرده و در 
یک روز نخس��ت وزیر و رییس جمهوری خود را تقدیم 

انقالب کرده اینک تسلیم شود.
دولت با کمتر از ۲4 میلیارد دالر کشور را اداره 

می کند
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین با 
بیان اینکه دولت با کمتر از ۲4 میلیارد دالر درآمد نفتی 
کش��ور را اداره می کند افزود: دولت دوست دارد حقوق 
کارمندان خود را افزایش دهد ی��ا قیمت ها کاهش پیدا 
کند و رونق اقتص��ادی به صورت کامل محقق ش��ود اما 
متاسفانه برای تحقق برخی از موارد ناتوان هستیم و باید 

این تحریم ها شکسته می شد.
وی با اشاره به بدنه بزرگ دولت افزود: بخش قابل توجهی 
از منابع مال��ی دولت صرف پرداخت حقوق و دس��تمزد 

می شود.
وی خطاب ب��ه نمازگزاران بیان کرد: ش��ما می دانید که 
س��ختی بر ما حاکم اس��ت، بنابراین امیدواریم به یاری 
خداوند تحریم ها شکسته ش��ود و در همین راستا باید با 

برنامه ریزی اقدامات را انجام دهیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: ماه های پایانی برنامه پنجم 
فرا رسیده و باید برای شرایط بعد از تحریم، برنامه ششم 

را آغاز کنیم.
نوبخ��ت همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان 
خ��ود از برنامه ری��زی های دولت��ی برای به��ره برداری 
و اس��تفاده از پتانس��یل ه��ای عظی��م الب��رز، زاگرس، 
مک��ران و س��واحل جن��وب و محور ش��رق خب��ر داد و 
 گفت: تکمیل طرح ه��ای باالی 80 درصد پیش��رفت  و 
طرح هایی که  به توازن منطقه ای کمک کند و همچنین 
 تامی��ن آب از جمله اولوی��ت های در دس��تور کار دولت

 است.

تورم 4۰ درصدی مهار شده است

فرمانده قرار گاه پدافند هوايی خاتم االنبیاء:

کمترینجابهجاییناوهایهواپیمابرشناساییمیشود
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رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کمیسیون 
اصل نود پرونده مسووالن متخلف در پرونده بورسیه ها را به 
قوه قضائیه ارسال می کند. محمد مهدی زاهدی در مورد نامه 
کمیسیون اصل 90 به سران قوا گفت: رونوشتی از این نامه به 

دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال شده است. 
وی ادامه داد: ادعای وزیر علوم این اس��ت که قانون در مورد 
پرونده های بورسیه ها اجرا شده است؛ اما بررسی های ما نشان 
می دهد قانون در این خصوص اجرا نشده ؛ بنابراین نامه اخیر را 
برای سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری نوشتیم.نماینده مردم 
کرمان در مجلس با اشاره به تعهد فرهادی وزیر علوم مبنی بر 

اجرای قانون در مورد پرونده بورسیه ها گفت: در صورتی که 
قانون در مورد پرونده بورسیه ها اجرا نشود کمیسیون اصل نود 
مسووالن متخلف را به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد.وی ادامه 
داد: ما نمی خواهیم از طریق استیضاح وزیر علوم این مشکل 
را حل کنیم.به گزارش مهر ، پس از بیانات مقام معظم رهبری 
 در جمع اساتید دانشگاه ها که به حاشیه سازی درباره ادعای

 »بورس��یه های غیرقانونی« انتقاد کرده و آن را از غلط  ترین 
کارها دانس��تند، پیگیری نمایندگان مجلس برای مختومه 
کردن این پرونده و بازگرداندن حق تضییع شده از دانشجویان 

قوت گرفت.

حس��ن قش��قاوی،  معاون کنس��ولی و ام��ور مجلس وزی��ر امور 
خارجه، درباره سرانجام س��فر علی الریجانی،  رییس مجلس به 
نیویورک و صدور وی��زای وی و همراهانش اظهار داش��ت: زمان 
دقیق و جزییات برنامه س��فر از س��وی دفتر رییس مجلس اعالم 
می ش��ود، اما این س��فر قطعا انجام خواهد ش��د و هیچ مشکلی 
در ای��ن زمین��ه نیس��ت.وی تصریح ک��رد: ویزای هم��ه اعضای 
 هیات و ش��خص آقای الریجان��ی، آمده و مش��کلی در این رابطه

 نیست.قشقاوی خاطرنشان کرد: پس از مش��خص شدن برنامه 
سفر، من هم طبق روال سفرهای خارجی رییس مجلس، همراه 
وی خواهم بود و همه اعضای تعیین شده هیات نیز حضور خواهند 

داشت. روادید )ویزا( سفر رییس مجلس شورای اسالمی و همراهان 
 وی برای سفر به اجالس روسای پارلمان های جهان در نیویورک 
)نهم ت��ا یازده��م ش��هریورماه(، در حال��ی صادر می ش��ود که 
طی روزه��ای اخیر ب��ه دلیل تعلل و کارش��کنی دول��ت آمریکا 
در ص��دور وی��زا و کمب��ود زمان ب��رای س��فر، برخ��ی منابع از 
احتمال لغو این س��فر خبر می دادن��د؛ پیش از ای��ن نیز، دولت 
آمری��کا در موارد متع��دد و در ادامه سیاس��ت های ض��د ایرانی 
خود، در صدور ویزای مس��ووالن ایرانی برای س��فر به نشس��ت 
 س��ازمان های بین المللی در این کش��ور، تعلل ی��ا امتناع کرده

 است.

ارسال پرونده متخلفان  بورسیه  به قوه قضائیه آمريکا سرانجام ويزای سفر الريجانی و همراهانش را صادر کرد
حجت االسالم صدیقی گفت: مس��ووالن کشور فکر نکنند 
امروز که توافق شده سیاست ها و رفتار آمریکا و کشورهای 

غربی عوض شده است.
ب��ه  و  دین ناپذی��ر  جگرخ��وار،  آدمخ��وار،  آنه��ا   
دنب��ال ناب��ودی نظ��ام م��ا هس��تند و هم��ه هدفش��ان 
 ای��ن اس��ت ک��ه معنوی��ت را از جامع��ه بش��ر ح��ذف

 کنند.
امام جمعه موقت تهران تصریح ک��رد: امروز باید مدیریت 
کالن کش��ور یعنی قوه قضائی��ه، قوه مجری��ه و قوه مقننه 
به دنبال ریش��ه کن کردن م��واد مخدر به خص��وص مواد 
صنعتی باش��ند. امروز بی بن��د و باری ها، ازدواج س��پید و 
باال رفتن س��ن ازدواج هم��ه به دلیل مش��کالت فرهنگی 
در کشور اس��ت. امروز اگر دانش��گاه مختلط و بی حجابی 
 در کش��ور نب��ود جوان��ان به دنب��ال تش��کیل خان��واده 

می رفتند.

 اگر دانش�گاه مختلط نبود جوانان
 به دنبال تشکیل خانواد می رفتند

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با بیان اینکه مش��کالت 
اقتصادی موجب ناگزیر ش��دن دول��ت از وارد آوردن 
فش��ار در بودجه جاری ش��ده اس��ت گف��ت: کاهش 
درآمده��ای نفت��ی طبیعت��ا ب��ر س��ایر درآمدها هم 
تاثیر می گ��ذارد؛  به ط��وری که این درآمدها امس��ال 
 در مقایس��ه با س��ال گذش��ته به نصف کاهش داشته

 است.

درآمدهای دولت
 نصف سال گذشته است

رییس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 در آیین گش��ایش موزه پی��ش از تاری��خ و بازگش��ایی موزه

 دوران اس��المی از بازگردان��دن آخری��ن محمول��ه از ال��واح 
هخامنشی به کشور خبر داد.

 به گزارش ایرنا، مسعود س��لطانی فر، با تاکید بر بازگرداندن 
س��ه محموله اش��یای تاریخی به عن��وان یک��ی از مهم ترین 
دس��تاوردهای دول��ت تدبی��ر و امید ی��ادآور ش��د: ماجرای 
بازگرداندن اش��یای خوروی��ن و دو محموله دیگ��ر ماجرای 
کمی نبود. امری که در دوران هیچ حکومت��ی در ایران نظیر 
آن مشاهده نشده است و در تالش هستیم تا باقی مانده الواح 
دوره هخامنش��ی را نیز به زودی به میه��ن برگردانیم.رییس 
س��ازمان میراث فرهنگی اظهار کرد در مقابل معارضین الواح 
 هخامنشی که منتسبین و اطرافیان یک حادثه تروریستی در

 بی��ت المق��دس هس��تند ب��ا ممارس��ت حقوق��ی، اح��کام 
دادگاه��ی خوب��ی گرفتی��م ک��ه ای��ن ال��واح در آین��ده 
نزدی��ک ب��ه کش��ور بازگردان��ده ش��ود.وی توضی��ح داد: 
در ب��دو قب��ول مس��ئولیتم از م��وزه ه��ای ش��اخصی در 
 دنیا مانن��د آرمیت��اژ، موزه ل��وور، م��وزه اس��تانبول و دیگر

 موزه ها بازدید کردم و زمانی ک��ه آنها را با موزه ملی خودمان 
مقایسه کردم بسیار نگران شدم.

س��لطانی فر گفت: موزه ملی کش��ور که باید ی��ک موزه مادر 
 باشد،  تنها یک سالن به متراژ دو هزار و 500 متر بود و مابقی
  بخش ها و طبقات آن ب��ه عنوان انباری مورد اس��تفاده قرار

 می گرفت که این مناسب شان جمهوری اسالمی ایران نبود، 
وضعیتی که بس��یاری از پژوهش��گران، کارشناسان و باستان 
شناس��ان منتق��د آن بودند.س��لطانی فر اظهار ک��رد: اکنون 
خرسندم که با گشایش موزه پیش از تاریخ و بازگشایی موزه 
دوران اسالمی، موزه ملی به ش��ان و جایگاه مناسبی رسیده 
اس��ت.وی تصریح کرد: موزه کنونی شامل 6 تاالر در دو طبقه 
 اس��ت که در طبقه اول و دوم، بر اس��اس زمانبن��دی تاریخی 
حکومت ها، سلسله ها و حکمرانان اشیاء چیدمان شده است. 
تاالر س��لجوقی، تاالر ایلخانی و تاالر صدر اسالم در طبقه دوم 
و تاالر قرآن، تاالر تیم��وری، تاالر صفویه، تاالر افش��ار، زند و 
قاجار نیز در همان طبقه اول قرار دارد.معاون رییس جمهوری 
اضافه کرد: اکنون در این موزه ها حدود ۲00 هزار شی، 150 
هزار س��که و مقادیر قابل توجهی از اشیای فوق العاده مهم به 
لحاظ تاریخی و تمدنی موجود اس��ت که امیدواریم با افزودن 
طبقه زیرین که در حال حاضر به عنوان انبار استفاده می شود 
مجموعه موزه ملی را برای بازدید گردشگران خارجی و عالقه 
مندان داخلی مناسب سازی کنیم.وی عنوان کرد: با ریاست 
کتابخانه ملی کش��ور تفاهم کردیم تا س��اختمان قدیمی این 
کتابخانه را برای الح��اق مجموعه موزه در آینده به س��ازمان 

میراث فرهنگی واگذار کنند.

آخرين محموله از الواح 
هخامنشی به کشور باز می گردد



خبر 
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اقتصاد ايران اعتياد شديدى به ارزخوارى پيدا كرده است، بنابراين منطق 
اين را مى گويد كه نبايد به يك باره انتظار معجزه اى براى اصالح و رونق 

اقتصادمان داشته باشيم.
دولت تدبير و اميد پس از دو سال تالش ديپلماتيك شبانه روزى توانست 
ــد. روزهاى پس از توافق،  تهديد جدى تحريم را از اقتصاد ايران دور كن
ــوك مثبت سياست خارجى  روزهاى عجيبى بوده است. بزرگ ترين ش
ــى از آن به عنوان  ــه منتقدان سياس ــالب در حالى رخ داد ك پس از انق

تركمانچاى ياد مى كنند.
ــتاويز اصلى انتقادات پس از توافق بر اين واقعيت متمركز است كه  دس
ــت داخلى هم  ــكالت سياس ــكل اقتصاد ما تنها تحريم نبوده و مش مش
ــاهد اظهارنظرهاى مختلفى  پررنگ بوده است. طى چند هفته اخير ش
ــته اى  ــده ايران پس از توافق هس در خصوص مقدار دارايى هاى آزاد ش
ــش آمده كه  ــيارى از مردم پي ــوال براى بس بوده ايم. اين روزها اين س
دارايى هاى آزاد شده كجا و چگونه قرار است هزينه شود و مقصد واقعى 

اقتصاد ايران كجاست؟
نبايد فراموش كنيم كه اقتصاد ايران در دوره چهار ساله 1388 - 1392 
نزديك به 400 ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات نفت را وارد خود كرده 
است. يعنى چيزى حدود 10 برابر برآورد بانك مركزى از منابع آزاد شده 
است. واقعيت امر اين است كه اقتصاد ايران اعتياد شديدى به ارزخوارى 
ــاره انتظار  ــد كه نبايد به يك ب ــت و منطق اين را مى گوي پيدا كرده اس

معجزه اى براى اصالح و رونق اقتصادمان را داشته باشيم.
ــتغال از ديگر  ــد اقتصادى پايدار و ايجاد اش كنترل تورم، ايجاد يك رش
مواردى است كه بسيارى از اقتصاددانان بر آن تاكيد مى كنند و معتقدند 
ــود. نكته مهم  ــده بايد در جهت تحقق اين موارد هزينه ش منابع آزاد ش
ــده اين است كه وقتى اين  ديگر در هزينه شدن اين دارايى هاى آزاد ش
ــراى هزينه كردن آن بر  ــود و دولت درصدد برنامه ريزى ب پول ها آزاد ش
آيد، خواه ناخواه وزارتخانه ها دور اين پول جمع خواهند شد و به هرحال 
ــى مى بينند كه پولى  ــى دارند يا وقت ــن وزارتخانه هاى دولت نيازهاي اي
ــود، بنابراين به  ــند و اين پول ناگزير تقسيم مى ش هست، نياز مى تراش
سرمايه گذارى بلندمدت نخواهد رسيد و بيشتر صرف موارد كوتاه مدت 
ــان بر اين عقيده اند كه صندوق توسعه ملى  خواهد شد.برخى كارشناس
مى تواند يك مسير خوب براى هدايت پول هاى آزاد شده و هزينه كردن 
ــفه ايجاد صندوق توسعه ملى اين  آن در بخش هاى توليدى باشد. فلس
ــده و آن را به عنوان  بوده كه دالرهاى نفتى صرف هزينه هاى جارى نش
ــل هاى بعدى ذخيره كند. اين ثروت بايد به ثروت هاى  ثروتى براى نس

تجديدپذير و پايدار تبديل شود.
صندوق توسعه ملى طبق اساسنامه اش حق تبديل ارز به ريال را ندار و 
بايد با سازوكارهايى خاص، ارزهاى مربوطه را وارد اقتصاد و توليد كند كه 
هيچ گونه بيمارى هلندى ايجاد نشود. وظيفه صندوق توسعه ملى، حفظ 
ــت و كليد عملكردش زير نظر سازمان هاى  و رشد سرمايه هاى ملى اس

نظارتى همچون ديوان محاسبات و بازرسى كل كشور است.

اعتياد شديد اقتصاد ايران 
به ارزخوارى

ــيان مى گويد كه گمرك ايران سامانه اى را  مسعود كرباس
راه اندازى كرده كه مردم مى توانند با ارايه اطالعات از تقلبى 

بودن كاال مطلع شوند.
رييس كل گمرك از برنامه دولت براى تغيير مالك واردات 
ــراى ارايه  ــامانه اى ب ــس و راه اندازى س خودروهاى لوك

اطالعات از صحت  اصيل بودن كاالها خبر داد.
مسعود كرباسيان به مناسبت هفته دولت و در وزارت اقتصاد 
ــاله گمرك پرداخت.  برگزار شد، به تشريح عملكرد يكس
ــال  ــان مى دهد كه امس اوگفت: تازه ترين آمار گمرك نش
ــده كه از نظر ارزشى نسبت  17 هزار 888 خودرو وارد ش
ــال قبل 44 درصد كاهش يافته است؛ ارزش دالرى  به س
خودروهاى سوارى وارد شده در كشور 420 ميليون و 325 

هزار دالر بوده است.
وى با اشاره به فضاى موجود در جامعه براى خريد خودرو 
ــته اى مردم انتظار  ــس از مذاكرات و توافقات هس گفت: پ
كاهش خودرو و ورود خودروهاى با كيفيت دارند به همين 
ــيان درباره  ــت نگه داشتند.كرباس خاطر براى خريد دس
ــرآورد اين بود كه  ــود خودورهاى لوكس گفت:ب علت وج
خودروهاى باالى 2500 سى سى لوكس است ولى بعدها 
با پديده اى روبرو شديم كه خودرو كمتر از 2500 سى سى 
ــى باال و جزء كاالهاى لوكس  ــد كه از نظر ارزش توليد ش
ــد.رييس گمرك افزود: برهمين اساس  ــوب مى ش محس
طرحى در دولت بررسى مى شود كه واردات خودرو از نظر 
ارزشى سنجش شود نه از نظر زيستى. اين مهم اكنون در 
ــت و گمرك نيز نظرات  وزارت صنعت در حال بررسى اس
ــت.وى گفت:  ــال كرده اس ــن وزارتخانه ارس خود را به اي
پيشنهاد ما به وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است كه 
ــخيص لوكس ها از تركيب حجم  براى مجوز واردات و تش
موتور و ارزش خودرو استفاده شود.كرباسيان يادآور شد: 
گمرك اين طرح را به وزارت صنعت داده، اما وزارت صنعت 
اعالم كرده است اين طرح پيچيده است و به همين خاطر 
بنا است هفته جارى جلسه اى با اين وزارتخانه داشته باشيم.

رييس كل گمرك با بيان اين كه قرار است در صورت تصويب 
وزارت صنعت تركيبى از حجم موتور و ارزش خودرو براى 
تعيين لوكس بودن خودروهاى وارداتى در نظر گرفته شود، 
گفت: امسال خودروهاى هيبريدى وارد كشور شد كه من 
ــود و ارزش هاى  بعضا مى ديدم رنگ آنها نيز عوض مى ش
بااليى دارد اما حجم موتور اين خودرو 1400 سى سى بود و 
حتى پورشه هايى وارد كشور مى شود با حجم موتور 2500 
ــى.وى افزود: اين خودروها با مالك فعلى خودروى  سى س
لوكس محسوب نمى شوند؛ اما ارزش بااليى دارند. بنابراين 
ما به دنبال روشى هستيم كه ارزش كاال در كنار حجم موتور 

در نظر گرفته شود و مسير واردات خودرو اصالح شود. 
كرباسيان درباره  تعرفه واردات خودرو تصريح كرد: تعرفه 
واردات به اندازه كافى باال است، اما نمى توانيم اين تعرفه ها 
ــد از توليد داخلى نيز حمايت  را كاهش دهيم، چرا كه باي
شود.رييس كل گمرك گفت: مجوزهاى خاصى مثل مجوز 
ــازه واردات خودرو با حجم  جانبازى نيز در حال حاضر اج

ــى وجود ندارد.او به كاهش 50  موتور باالى 2500 سى س
ــت امسال اشاره كرد و  درصدى واردات در پنج ماهه نخس
عنوان داشت: علت اين كاهش واردات خودرو اين است كه 
مردم انتظار دارند با رفع تحريم ها واردات به صورت مستقيم 
و بدون واسطه انجام شود بنابراين با كاهش هزينه خودرو 
قيمت نيز كمتر مى شود.به گفته وى به زودى خودروهاى 
بهترى وارد كشور خواهد شد و ديگر خودروهاى وارداتى 
اكثرا چينى نيستند، بنابراين خريداران دست نگه داشته اند.

موبايل قاچاقى وارد مى شود
ــيان  از افزايش دوبرابرى واردات رسمى موبايل در  كرباس
ــار ماهه ابتدايى  ــال خبرداد و گفت: در چه پنج ماهه امس
ــتگاه موبايل با ارزش نزديك به  سال جارى 500 هزار دس
10 ميليون دالر به كشور وارد شده كه در همين مدت در 

سال گذشته تنها 150 هزار دستگاه موبايل وارد شده بود.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: بنابراين از طرفى گمرك با 
كاهش زمان توقف كاال اين رقابت ناسالم را بين مسير قانونى 
و مسير هاى غيرقانونى از بين مى برد و سرعت ترخيص را 
ــت با مسير هاى  ــوى ديگر الزم اس افزايش مى دهيم. از س

غيرقانونى واردات كاال نيز برخورد شود.
كرباسيان با اشاره به دستور ستاد مبارزه با قاچاق كاال براى 
غيرفعال كردن موبايل هايى كه از مبادى رسمى وارد كشور 
نشده اند، عنوان داشت: پروانه الكترونيكى گمرك و باركد 
موبايل هاى وارد شده از مبادى رسمى به اين ستاد كمك 
مى كند كه موبايل هاى قاچاقى را شناسايى كنند و آنها را 
در كشور فعال نكنند كه اين كار از چند ماه آينده اجرايى 

ــد.رييس كل گمرك با تاكيد بر اين كه واردات  خواهد ش
قاچاقى تلفن همراه با واردات تلفن هاى همراه تقلبى ارتباط 
مستقيم دارد، تصريح كرد: كنترل نشدن موبايل هاى وارد 
شده باعث مى شود كه هرگونه تلفنى اعم از تقلبى به كشور 

وارد شود
قاچاق از مبادى رسمى نيست

معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه قاچاق به ميزان زيادى 
ــده و از جمله عالئم مهم آن تصميم گيرى در حوزه  كم ش
ــت: با  ــت،عنوان داش ــوخت بوده اس واردات و صادرات س
مناطق آزاد توافقى شده كه اين مناطق با گمرك به صورت 
ــزود: از مبادى  ــند.وى اف آنالين با يكديگر در ارتباط باش
ــود بلكه بايد جلوى واردات از  ــمى كاال قاچاق نمى ش رس
ــمى را گرفت.كرباسيان با بيان اينكه اصالح  مسير غيررس
قانون گمركى دردولت مطرح است گفت: سال قبل معادل 
ــف شد؛ كشفيات مواد  126 تن مواد مخدر در گمرك كش
مخدر در گمرك بيشتر در محوله هاى پستى بوده است، به 
تازگى در لباس عروس مواد مخدر كشف كرديم.رييس كل 
گمرك همچنين با اشاره به ترفندهاى قاچاق مواد مخدر 
ــازى شده است حتى  گفت: در خرما نيز مواد مخدر جاس
ــته بود و قصد ورود آن به  فردى با ترياك كتاب خطى نوش

كشور را داشت.
از  ورود برنج تا واردات ملوانى

رييس كل گمرك در بخشى ازسخنان خود درباره چرايى 
واردات برنج توضيح داد كه براساس قانون دو نوع از واردات 
ــود، بر همين اساس كاالهاى ملوانى  ثبت سفارش نمى ش

و مرزنشينى بدون ثبت سفارش وارد كشور مى شوند.وى 
ــفارش جديدى در اين زمينه نداشته ايم ،  افزود: ما ثبت س
بلكه دو دسته از وارد كنندگان يعنى ملوانان و مرزنشينان 
كه نيازى به ثبت سفارش ندارند مى توانند چنين كاالهايى 
را وارد كنند.كرباسيان تصريح كرد: ملوانان شش بار در سال 
هر بار 700 كيلوگرم برنج مى توانند وارد كنند و ما 103 هزار 
ملوان در كشور داريم، همچنين پنج هزار مرزنشين مى تواند 

ساالنه 50 كيلوگرم برنج به كشور وارد كنند.
درآمد پنج ماهه گمرك

ــاه گمرك 4300  ــيان با تاكيد بر اينكه درآمد 5 م كرباس
ــبت به سال قبل خبر  ميليارد بوده است از كاهش آن نس
داد و گفت: به دليل اينكه 19 درصد واردات كاهش يافته 
درآمد گمركى كم شده البته كاهش درآمد  نسبت به ميزان 
واردات نبوده است.وى همچنين از افزايش پنج درصدى 
ــارت فرامرزى خبر داد و  گمركى بعد از اجراى پنجره تج
گفت: حدود 68 درصد درآمد گمرك در پنج ماهه محقق 
ــد و معادل 13 هزار 500 ميليارد تومان به خزانه واريز  ش

شده است.
ــور در پنج  رييس كل گمرك در ادامه ميزان صادرات كش
ــان و ميزان  ــزار و 778 ميليارد توم ــال را 48 ه ماهه امس
واردات را 48 هزار و 470 ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: 
ــد و ميزان واردات  ميزان صادرات در اين مدت 5/3 درص
ــيان كشورهاى  ــته است.كرباس 4/37 درصد كاهش داش
عمده صادرات كشور در پنج ماه نخست سال 94 را چين، 
عراق، امارات و هند اعالم كرد و گفت: عمده اقالم وارداتى 
طى پنج ماهه امسال ذرت دامى ، برنج، كنجاله، لوبياى سويا 
و دانه گندم به جز گندم دامى بوده است.وى متوسط قيمت 
هر تن كاالى وارداتى را 1/220دالر اعالم كرد و گفت: اين 
ــال قبل 4/01 درصد كاهش  رقم نسبت به مدت مشابه س
ــت.وى درباره وضعيت ترانزيت  در ارزش دالرى داشته اس
خارجى در طى پنج  ماه نخست كشور گفت: ميزان ترانزيت 
كشور در 5971 هزار تن و به ارزش 13496 ميليون دالر 
ــته با تغييراتى  بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذش
ــى حدود 0/79 درصد روبرو  حدوئد 11/98درصد و ارزش

شده است.
ــان ترخيص كاال بعد از  رييس گمرك ايران  از كاهش زم
راه اندازى پنجره تجارت فرامرزى خبر داد و گفت: ترخيص 
كاال از مسير سبز از قبل دو درصد بود كه هم اكنون به 19 
درصد كاهش يافته ضمن آنكه تاخير از مسير زرد هم اكنون 
به 50 درصد رسيده است. همچنين ترخيص از مسير قرمز 

از 80 درصد به 27 تا 28 درصد تغيير كرده است.
شناسايى كاالى تقلبى توسط مردم

كرباسيان همچنين از مهيا شدن امكان شناسايى كاالى 
تقلبى توسط مردم خبر داد و گفت: گمرك ايران سامانه اى 
ــات مى توانند از  ــرده كه مردم با ارائه اطالع را راه اندازى ك
تقلبى بودن كاال مطلع شوند. براساس اين روش خريداران 
مى توانند باركد كاال را ارسال كرده و از اصل و يا تقلبى بودن 

كاال مطلع شوند.

ــازى براى آغاز صادرات پاى مرغ  ــكى از بسترس  رييس سازمان دامپزش
ــتى  ــوالت پروتئينى به چين خبر داد و گفت: از نظر بهداش و ديگر محص
ــكلى ــتى مش ــده در فرآورده هاى گوش ــارت  ش ــر مرغ نظ مصرف خمي

 ندارد.
مهدى خلج اظهار كرد: از نظر علمى سازمان دامپزشكى همواره نظر خود 
را در رابطه با خميرمرغ توليد شده از طريق مرغ هاى پايان دوره تخم گذار 
كه تحت نظارت بهداشتى توليد مى شوند، اعالم كرده است و براين اساس 
مصرف اين ماده اوليه در صنايع توليد كننده فرآورده هاى گوشتى مشكلى 
ندارد، چراكه در همه كشورهاى پيشرفته و كدكس اتحاديه اروپا نيز مورد 

تاييد قرار گرفته و مصرف مى شود.
ــده تحت نظارت سازمان  وى افزود: اگر مجوز مصرف خميرمرغ توليد ش
ــتر براى مصرف غيرقانونى اين  ــود، ممكن است بس دامپزشكى صادر نش
ــود؛ بنابراين بايد در اين زمينه به يك تفاهم مشترك  محصول فراهم ش
برسيم.رييس سازمان دامپزشكى همچنين درخصوص وضعيت صادرات 
محصوالت و فرآورده هاى پروتئينى اظهار كرد: طى سال گذشته بيش از 
ــتى صادرات محصوالت فرآورده هاى پروتئينى از  31 هزار مجوز بهداش

سوى سازمان دامپزشكى صادر شد و در همين بازه زمانى نيز حدود 7500 
مجوز واردات نيز داده شده است.

صدور 640 هزار مجوز براى صادرات گوسفند
ــاره به صدور 640 هزار مجوز بهداشتى براى صادرات دام زنده  خلج با اش
سبك در پنج ماهه نخست امسال ادامه داد: پروتكل بهداشتى بين ايران 
ــيه در مراحل نهايى قرار دارد و كد EC براى تعداد قابل توجهى از  و روس
فرآورده هاى شيالتى صادر شده است. به گفته وى به تازگى اولين محموله 

20 تنى ميگو به روسيه صادر شده است.
پاكستان و آذربايجان هم به خريداران محصوالت پروتئينى 

مى پيوندند
ــكى ضمن اظهار اميدوارى از فراهم سازى بستر  ــازمان دامپزش رييس س
براى صادرات فرآورده هاى طيور به روسيه اظهار كرد: ممنوعيت صادرات 
به عراق نيز هفته گذشته حل شد و با پاكستان و آذربايجان براى صادرات 
ــرات نهايى براى  ــتيم.خلج از انجام مذاك در مراحل نهايى مذاكرات هس
صادرات انواع محصوالت پروتئينى به چين خبر داد و گفت: در اين زمينه 
اولين پرسش نامه ارسال شده از سوى چين تكميل و براى آنها ارسال شد و 
دومين پرسش نامه در حال ارسال است كه بتوانيم شرايطى براى صادرات 
مستقيم محصوالت و فرآورده هاى طيور به اين كشور ايجاد كنيم و كسانى 
ــتند نيز پس از اين  ــتار صادرات پاى مرغ به اين كشور هس هم كه خواس

مذاكرات مى تواند در اين راستا اقدام كند.
ابهام بهداشتى در همسايگان غربى به دليل حضور داعش

ــى ايران و نبود  ــورهاى غرب وى اعالم كرد: به دليل حضور داعش در كش

ــتى مقتدر دامى نمى دانيم وضعيت آنجا چگونه است، اما  سيستم بهداش
به گفته سازمان جهانى بهداشت دام بيمارى لمپى اسكين در اين مناطق 
وجود دارد و البته مشخص نيست چه بيمارى هاى ديگرى در كشورهاى 
غربى ايران شيوع پيدا كرده است.رييس سازمان دامپزشكى افزود: سال 
گذشته سوش جديدى از تب برفكى در كشور شيوع پيدا كرد كه با اقدامات 
ــتر آن جلوگيرى كرديم. البته بيمارى مرس نيز  به موقع از گسترش بيش
يكى ديگر از بيمارى هاى شايع شده در كشور بود و يكى از مظنون هاى آن 

شتر بود كه البته اقدامات مناسبى در اين زمينه انجام شد.
خلج ادامه داد: شيوع بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد در سال جارى در يكى 
از روستاهاى استان مازندران يكى از مشكالت امسال بود كه البته در اين 
زمينه 68 بار از مراكز مختلف پرورشى، فرآورى، بسته بندى، عرضه و غيره 
بازديد به عمل آمده و بيش از هزار نمونه گيرى نيز انجام شد كه توانستيم 
ــازمان دامپزشكى  به موقع اين بيمارى را كنترل كنيم.به گفته رييس س
همچنان براى كنترل و پيشگيرى از شيوع آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان 
ــور وجود دارد و پايش تابستانه اين بيمارى براى  آماده باش كامل در كش
ــن بيمارى در  ــدون وجود اي ــرما ب ــر از گذراندن فصل س اطمينان خاط

هفته هاى آينده انجام مى شود.
اميدوارى نسـبت به اختصاص بودجه اى براى پيشـگيرى و 

بهداشت
ــته چهار درصد از اعتبارات  ــده بود كه سال گذش وى اظهار كرد: مقرر ش
ــازمان دامپزشكى  ــت به س و بودجه 7000 ميليارد تومانى وزارت بهداش
ــيد، البته در  اختصاص پيدا كند كه به حدود 192 ميليارد تومان مى رس

ــد و حدود 48 ميليارد تومان  آيين نامه اجرايى قانون مذكور به يك درص
رسيد كه البته ريالى از اين اعتبار به سازمان دامپزشكى نرسيد.

رييس سازمان دامپزشكى اظهار اميدوارى كرد تا با توجه به سياست هاى 
ــا و ارتقاء  ــگيرى و كنترل بيمارى ه ــتاى پيش ــش روى دولت در راس پي
ــازمان در زمينه   ــبى در اختيار س ــال بودجه مناس ــطح عمومى امس س
پيشگيرى از شيوع بيمارى هاى مشترك بين انسان و دام و تامين بهداشت 

قرار گيرد.
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رييس سازمان دامپزشكى خبر داد؛

مصرف خميرمرغ مانعى ندارد
صادرات پاى مرغ به چين

 رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران، ميزان توليد تخم مرغ 
ــال جارى را بيش از 920 هزار تن اعالم كرد و گفت: روند صادرات اين  در س

محصول به عراق بسيار كند است.
ــد اعالم كرد  ــيار كن ــرغ به عراق را بس ــادرات تخم م ــر نبى پور روند ص ناص
ــت: طى هفته جارى صادرات تخم مرغ به اين كشور افزايش پيدا  واظهارداش

مى كند.
ــدن شايعاتى در  وى گفت: اصرار زياد صادركنندگان ايرانى باعث مطرح ش
ميان خريداران شده بود كه توليد در ايران بسيار فراوان است و تخم مرغ روى 
دست توليدكنندگان مانده است، به همين دليل قيمت اين كاال 50 درصد 

افت كرده بود.
نبى پور اضافه كرد: در پى اين موضوع، اتحاديه مركزى مرغ داران ميهن، ميزان 

صادرات را محدود و كنترل كرد تا شرايط را سامان دهى كند.
وى، ميانگين صادرات تخم مرغ طى اين مدت را روزانه 300 تا 350 تن عنوان 
ــود و ميانگين  كرد و افزود: در يك تا دو روز آينده، روند صادرات عادى مى ش

روزانه آن به حدود 400 تا 500 تن مى رسد.
نبى پور، ميزان توليد تخم مرغ در سال جارى را بيش از 920 هزار تن اعالم كرد 
و گفت: ميزان توليد اين محصول به طور قطع بيش از سال گذشته خواهد بود، 

چراكه جوجه ريزى افزايش زيادى داشته است. 
ــرغ درب مرغ دارى 2700  به گفته وى، ميانگين قيمت يك كيلوگرم تخم م

تومان است.

اوپك خود را براى نفت ارزان تر 
آماده مى كند

توليد 900 هزار تن تخم مرغ 
در كشور

ــرب اوپك  ــال 2015، اعضاى ع ــت در س ــش قيمت نف ــن موج كاه دومي
ــارى را  ــال ج ــود از قيمت ها در س ــى خ ــا پيش بين ــاخته ت را ناگزير س

كاهش دهند.
اين كشورها آماده تحمل قيمت هاى پايين براى دوره اى طوالنى تر جهت 
ــد كنندگان رقيب  ــدان به در كردن تولي ــهم خود از بازار و از مي دفاع از س

هستند.
ــك، از جمله نمايندگان  ــورهاى عضو در مقر اوپ هيات هاى نمايندگى كش
ــكالت اقتصادى به وجود آمده در چين،  كشورهاى حوزه خليج فارس، مش
به عنوان مهمترين وارد كننده نفت را كوتاه مدت مى دانند و معتقدند بعيد 
است اين وضعيت تاثير قابل توجهى بر تقاضا براى نفت بگذارد و تقاضا در سه 

ماهه پايانى سال مطابق الگوى فصلى رشد خواهد داشت.
ــازمان كشورهاى صادر كننده  اين اظهارات همچنين نشان مى دهد كه س
ــهم خود از بازار به  ــت خود در زمينه دفاع از س نفت (اوپك) هنوز به سياس
جاى كاهش توليد و تقويت قيمت ها وفادار است و توجهى به ميزان كاهش
 قيمت ها و مدت زمانى كه اين دوره كاهشى به طول خواهد انجاميد ندارد.

عضو يكى از هيات هاى نمايندگى كشورهاى عربى نزد اوپك گفت: «بهتر 
است اجازه دهيم بازار، خودش را اصالح كند. من فكر نمى كنم اين قيمت 
ــال در حدود 40 تا 50  هاى پايين ادامه پيدا كند.... قيمت ها تا پايان امس
دالر خواهند بود و با فرض ترميم اقتصاد چين اميدواريم سپس به 60 دالر 

برسد».

ــى دارد ــوط ريل ــترش خط ــه گس ــادى ب ــل زي ــران تماي ــت اي  دول
ــاى  ــدازى قطاره ــا در راه ان ــوب ژاپنى ه ــه خ ــه تجرب ــه ب ــا توج  و ب
ــريع درجهان، تهران تمايل به همكارى در اين خصوص با توكيو  فوق س

را دارد.
ــت گذارى وزارت اقتصاد،  ــى راد در ديدار با مديركل سياس ولى اله افخم
تجارت و صنعت ژاپن به عالقه مندى ايران براى گسترش همكارى ها با 
ژاپن در حوزه هاى پااليشگاهى، پتروشيمى، نفت و گاز، حمل و نقل سريع 
ــات بنادر، فناورى هاى  ريلى شهرى و خارج شهرى، كشتيرانى، تاسيس
ــرفته از جمله نانو تكنولوژى و بايو تكنولوژى، فوالد و آهن، صنايع  پيش

معدنى و صنعت گردشگرى اشاره كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ميزان كمى از نقل و انتقاالت 
ــود و دولت ايران  ــهرى ايران از طريق خطوط ريلى انجام مى ش بين ش
ــترش خطوط ريلى، اين آمار را به ميزان قابل توجهى  تمايل دارد با گس
برساند و با توجه به عملكرد و تجربه خوب ژاپنى ها در راه اندازى قطارهاى 
ــريع درجهان، تهران تمايل به همكارى در اين خصوص با توكيو  فوق س

دارد.
وى به مشخص شدن محورهاى سرمايه گذارى خارجى در ايران توسط 
سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى ايران اشاره و تصريح كرد: 
ــت گذارى بخش هاى  ــم از تجربيات ژاپنى ها در حوزه سياس تمايل داري

مختلف صنعتى و تجارى استفاده كنيم.

قطار فوق سريع ژاپن در 
راه ايران

ــى از تاييد محصوالت لبنى چهار  دبير كانون انجمن هاى صنايع غذاي
كارخانه ايرانى از سوى دامپزشكى روسيه براى صادرات اين محصوالت 
ــن محموله لبنى  ــيه، اولي خبر داد و گفت: به زودى پس از ابالغ روس

صادر مى شود.
كاوه زرگران از وابستگى بسيار زياد ايران به عراق و افعانستان در حوزه 
صادرات محصوالت غذايى انتقاد و تاكيد كرد: تنوع سازى در بازارهاى 

هدف مواد غذايى ضرورى است.
وى افزود: سياست هاى صادراتى كشور در حوزه صادرات صنايع غذايى 

بايد تغيير كند و بازارهاى هدف جديد پيگيرى شود.
ــوالت غذايى  ــر 65 درصد محص ــرد: درحال حاض ــران تصريح ك زرگ
ــتان مى شوند و در برخى  صادراتى ايران وارد دو كشور عراق و افغانس
بخش ها مانند لبنيات شاهد صادرات 80 درصدى محصوالت به كشور 

عراق هستيم.
ــزان صادرات  ــورد مي ــع غذايى در م ــاى صناي ــر كانون انجمن ه دبي
محصوالت غذايى نيز اظهار كرد: در سال گذشته مواد غذايى ايران به 

ارزش دو ميليارد و 290 ميليون دالر صادر شد.
ــاير بازار هاى هدف مواد غذايى صادراتى ايران كه در  وى در ادامه به س
ــاره كرد و گفت: مواد  مجموع سهم 35 درصدى از صادرات دارند، اش
ــورهايى چون پاكستان، بحرين، تاجيكستان،   غذايى كشورمان به كش

كويت، روسيه و مقدارى هم به چين صادر مى شود.

تاييد چهار برند لبنيات ايران براى 
صادرات به روسيه

رييس كل گمرك خبر داد:

بـه زودى خـودروهاى بهترى وارد 
كـشور خواهـد شـد
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خبرگونه های جدید

کوس��ه ها موج��ودات ترس��ناک ولی پر از ش��گفتی هس��تند که 
همیش��ه، ذهن دانش��مندان را متوجه خود می کنند. موجوداتی 
 که قدمت چن��د میلیون س��اله دارند و حت��ی از دایناس��ورها هم

  قدیمی ترند. اما جالب اینجاست که با اجداد قبل از دایناسوری خود، 
تفاوت چندانی ندارند.

برخالف تصور عموم مردم ، کوسه ها جانورانی بسیار بی آزار هستند 
 و از چهارصد نوع آنها تنها س��ه نمونه هس��تند که به انسان حمله 
 م��ی کنن��د . ان��دازه ی کوس��ه ه��ا بس��یار متف��اوت اس��ت ؛

 کوس��ه هایی ب��ه ط��ول بیس��ت س��انتی متر ت��ا کوس��ه هایی 
به ان��دازه ی ی��ک اتوبوس! نوع��ی از کوس��ه ها نهنگ کوس��ه نام 
 دارد و طول��ش بیش از هجده متر می رس��د ک��ه از دو اتوبوس هم 
بزرگ تراست؛ جالب اینجاست که این کوسه نسبت به انسان بسیار 

بی آزار است. کوسه ها ماهی خوار هستند .
 اسکلت کوس��ه برخالف س��ایر ماهی ها نه از اس��تخوان بلکه نرم 
 و از جنس غضروف اس��ت .یک��ی از عجای��ب در مورد کوس��ه ها، 
حس بویایی فوق العاده قوی آنهاس��ت. تقریبا یک سوم مغز بزرگ 
کوسه، به حس بویایی تعلق دارد و او به برکت چنین مغزی، قادر است 
که بوی یک قطره خون را در میان یک میلیون قطره آب تشخیص 
دهد. جالب تر اینکه کوس��ه می تواند از روی بوی خون بفهمد که 
 موجودی که این خون از او رفته، زنده اس��ت یا م��رده و اگر مرده، 

تازه کشته شده است یا نه.
اگر کوسه ای گرسنه باشد و هیچ بوی خونی در آن اطراف حس نکند، 
ش��نوایی خود را به کار می اندازند. آنها که متکي به حس شنوایي 

مخصوص شان براي گرفتن شکار هستند، مي توانند ارتعاش صدا 
را در فاصله اي بیش از 3000 پا تشخیص دهند. کوسه ها مخصوصا 
به ارتعاشات با بس��امد پایین که از طرف ش��کار منتشر مي شوند، 
حساس��ند. ارتعاش صداي بلندگوها که شبیه صداي ماهي زخمي 

است، کوسه ها را به حالت جنون و از خود بیخودشدگی مي برد.
  کوسه ها نس��بت به اندام ش��ان س��ر بزرگ و طبیعتا مغز بزرگی 
 نیز دارند، اما چندان باهوش نیس��تند؛ چرا که بخ��ش یادگیری و 
فکر کردن مغزش��ان بسیار کوچک است. س��رعت شنای معمولی 
 کوس��ه، معموال هشت کیلومتر در س��اعت اس��ت؛ اما اگر بخواهد 
 م��ی توان��د ت��ا ۵۵ کیلومتر در س��اعت ه��م ش��نا کن��د . موتور 
محرکه ی کوسه برای شنا کردن، دمش است. برخی از کوسه ها و 
 از جمله کوسه ی سفید و ببرکوسه چند ردیف دندان موازی دارند . 
 رع��ب انگیزتری��ن نقطه ی کوس��ه دن��دان هایش هس��تند . این 
 دندان ه��ا مرتبا می افتن��د و دندان های جدیدی جایگزین ش��ان 
 می ش��ود. یک کوس��ه در عمرش تا س��ی هزار دندان در دهانش 
 م��ی روی��د . در بس��یاری ازنقاط دنی��ا م��وج دریاها دن��دان های 
 افتاده ی کوسه ها را به س��احل می آورند . این دندان ها به اندازه ی 

لبه ی شمشیر تیز هستند .
  کوس��ه ه��ا بع��د از ه��ر وع��ده غذای��ی ک��ه خوردند – بس��ته 
به اندازه ی طعمه شان – سیر می شوند و از سه روز تا شش ماه کاری 
 به کار هیچ موجود زنده ای ندارند. کوس��ه شکارش را گاز محکمی 
می زند تا خون از بدنش برود و بمیرد. بعد به س��ویش می آید و آن 
 را می خورد. برخی از کوس��ه ه��ا پاالخور، یعن��ی تصفیه خوری یا 

 فیلتر خ��وری می کنند. به این ش��کل که حجم عظیم��ی از آب را 
می بلعند، موجودات ریز موج��ود در آن را جدا و پاالیش می کنند 
 و می خورن��د و دوباره آب را بی��رون می دهند. یک نهنگ کوس��ه 
درعرض یک س��اعت، دو میلیون لیتر آب دریا را می بلعد تا در آن 
بتواند به اندازه ی دو کیلوگرم موجودات کوچک دریایی را جدا کند 
و بخورد. برخی از انواع کوسه ها الشخور هستند. یعنی مردارخواری 
می کنند. آنها در کف دریا منتظر می مانند تا جانوری – چه ماهی 
و چه هر چیز دیگری – بمیرد و الشه اش به کف آب بیاید. بعد این 

کوسه ها می روند و مرده ی جانداران را می خورند. 
 کوس��ه هایی ک��ه از ان��واع کوچک هس��تند خودش��ان توس��ط 
کوس��ه های بزرگ تر یا ماهیان و نهنگ ها ش��کار می ش��وند . اما 
کوسه ی سفید که اندازه ای بزرگ دارد، تقریبا سلطان دریاهاست 
و کسی او را ش��کار نمی کند، جز انس��ان . عموما کوسه ها از انسان 
می ترسند و هیبت آدم و نوع شنا کردنش – که برای آبزیان صدای 
 عجیب و ترسناکی را ایجاد می کند -  ، کوسه ها را فراری می دهد . 
کوسه ها ، به جز کوس��ه ی سرچکشی و دو س��ه نوع دیگر، عموما 
عالقه ای به زندگ��ی جمعی ندارند و تنهایی را ب��ر هر چیز دیگری 
 ترجیح می دهند . کوس��ه های نر و م��اده نیز بع��د از جفتگیری ، 
از هم جدا می ش��وند . کوس��ه ها غالبا تخم گذارند، ام��ا انواعی از 
 آنها تخم را در ش��کم خود نگه م��ی دارند و عمال بچه زا هس��تند . 
بین شش هفته تا ده  ماه طول می کش��د که بچه ها از تخم بیرون 
 بیایند . کوس��ه ها خان��ه و مکان ثابت��ی ندارند؛ اما هر کدامش��ان 
محدوده ای دارند که اجازه نمی دهند رقیب واردش ش��ود . هنوز 

معلوم نیست که کوسه ها چگونه محدوده ی خود یا رقیب را معین 
و یا  شناسایی می کنند.

معروف ترین و رعب انگیزترین نوع کوسه کوسه های سفید هستند 
که چهار تا پنج متر طول دارند و از یک ماش��ین س��واری بزرگ تر 
هستند. کوسه ی س��فید بیش��تر از هر نوع دیگری از کوسه ها به 
انسان حمله می کند . کوس��ه ی س��فید را نمی توان در آکواریوم 
 یا فضایی بس��ته نگهداری کرد؛ چرا که بعد از چن��د روز می میرد . 
اما کوسه سفید آنچنان هم که می گویند خطرناک نیست . در واقع 
خطرناک ترین نوع کوسه ها ببرکوس��ه ها هستند و نه کوسه های 
سفید . ببرکوسه به همه ی جانداران دریایی حمله می کند و همه 
چیز خوار اس��ت . از ماهی و الک پشت و هش��ت پا گرفته تا دلفین 
 و نهنگ و حتی سایر ببرکوس��ه ها! ببرکوس��ه نیز مانند کوسه ی
 سفید، به انسان حمله می کند . این کوسه سه تا شش متر طول دارد.

 ببرکوس��ه نه تنها جانوران، بلکه هر جسمی را بر سر راه خود ببیند 
می خورد . در شکم برخی از ببرکوس��ه های صید شده اجسامی از 
قبیل الستیک ماشین ، بشکه ی نفت ، بطری خالی ، پارچه، بالش، 
ذغال س��نگ و حتی میله های فلزی را نیز یافته اند . دسته ی سوم 
 از کوس��ه هایی که برای انسان خطرناک هس��تند گاوکوسه است . 
گاو کوسه جزو معدود کوسه هایی است که در آب های شیرین و در 
رودخانه ها زندگی می کند . عمر کوسه ها نیز متفاوت است. برخی 
از انواع کوسه ها – مانند نهنگ کوسه – تا دست کم صد سال عمر 
می کنند.کوسه ها  فامیل های معروفی هم دارند. سفره ماهی ها و 

شمشیرماهی ها هم خانواده ی کوسه ها محسوب می شوند .
 بهتری��ن راه ب��رای پرهیز از خطر س��ه ن��وع کوس��ه ی آدمخوار ، 
روبه رو نشدن با آنهاست . این کوسه ها بیش��تر در سواحل شمال 
 و  ش��رق آمریکا، جنوب آفریقا و ش��مال و شرق اس��ترالیا زندگی 
می کنند. اگر خطرناک ترین نوع کوسه هم با انسان روبه رو شود ، 
فرد شناگر کافیست که خونس��ردی خودش را حفظ کند. دست و 
 پا نزد و س��ر و صدا راه نیندازد و به آرامی به سمت ساحل شنا کند . 
به محض آنکه فرد شناگر از شدت وحشت کنترل خودش را از دست 
بدهد و شروع به دست و پا زدن و ش��نای سریع کند و یا داد و فریاد 
راه بیندازد، کوس��ه فورا او را با یک س��یل دریایی عوضی می گیرد 
و ممکن است به سویش حمله کند.کوس��ه جانور باهوشی نیست 
 و قدرت تجزیه و تحلی��ل چندانی ندارد. در واقع حمله ی کوس��ه 
به انسان بیشتر به دلیل این هست که عقل درست و حسابی ندارد 
و فرق بین یک انس��ان را با یک فوک یا ش��یر دریایی وحشت زده 
نمی فهم��د؛ ولی به محض آنکه متوجه اش��تباهش ش��ود، راهش 
را می گیرد و می رود. کوس��ه ها همچنین از زی��ر آب، تخته های 
موج س��واری ورزش��کاران را نیز با ماهیان لذیذ و سیل و شیرهای 
 دریایی عوضی می گیرند و به آنها حمله می کنند. مخوف ترین نوع 
 کوسه ی آدمخوار – و در واقع آدم زن – گاو کوسه است. گاو کوسه در 
 آب های گل آل��ود رودخانه  دیده نمی ش��ود، به روی س��طح آب 
نمی آید و برخالف کوسه س��فید یا ببر کوسه که معموال به دست و 
پای انس��ان حمله می کنند و پس از زدن یک گاز دور می شوند تا 
ساعتی بعد مجددا برگردند ، گاو کوسه ناگهان و مستقیما به شکم 

انسان حمله می کند و آن را پاره می کند .

وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: تهدیدات ناشی از آلودگی 
محیط زیس��ت، یکی از نگرانی های اساس��ی و بحران فراگیر 

جوامع بشری است.
محمد ج��واد ظری��ف روز جمع��ه در آیی��ن آغ��از عملیات 
اف��زود:  اصفه��ان،  قطارش��هری  دو  خ��ط   اجرای��ی 
ک��ره خاک��ی را نبای��د ب��ه بهان��ه ض��رورت توس��عه ه��ای 
 پای��دار و ع��دم رعای��ت ن��کات الزم از نس��ل ه��ای آین��ده 

بگیریم. 
وی اظه��ار ک��رد: اگ��ر از هم��ه فرص��ت ه��ا ب��رای بهب��ود 
وضعی��ت محی��ط زیس��ت و اس��تفاده از مناب��ع طبیع��ی 
 اس��تفاده نکنیم، ب��ه طور قط��ع، آین��دگان م��ا را نخواهند 

بخشید. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان استفاده از وس��ایل حمل و نقل 
عمومی به وی��ژه قطارش��هری را به عن��وان یک��ی از بهترین 
راهبردها برای حفظ محیط زیس��ت دانس��ت و گفت: دولت 
قطعا در حد ت��وان و اختیاراتش برای توس��عه قطارش��هری 
 در ش��هرها ت��الش، و ای��ن موض��وع را دنب��ال خواه��د 

کرد. 
وی با بیان اینکه امروز به برکت اس��تقامت م��ردم ، یک مانع 
 بزرگ از جلوی ملت ایران برداشته شده اس��ت، افزود: ما باید 
با عزمی راسخ، همدلی و همزبانی در مسیر پیشرفت و توسعه 

آبادانی کشور گام برداریم.
ظریف اظهارکرد: جمهوری اسالمی ایران توانست از موانعی که 
هیچ کس تصور عبور آنها را نمی کرد، بگذرد و با سربلندی به 

مسیر خود ادامه دهد. 
وی افزود: زمان آن رسیده اس��ت که قطار سازندگی و توسعه 
پایدار ایران ش��تاب گی��رد و در این زمینه به عنوان مس��وول 
وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران از هیچ کمکی 

دریغ نخواهم کرد. 
ظریف در ای��ن آیین از زحم��ات مجموعه مدیریت اس��تان، 
ش��هردار کنون��ی و س��ابق اصفه��ان و مدیریت ش��هری این 
 پ��روژه قدردان��ی ک��رد و اظهارک��رد: قطارش��هری بهترین، 
امن تری��ن، س��ازگارترین ، س��ریع تری��ن و از نظر زیس��ت 
 محیطی س��الم تری��ن وس��یله حم��ل و نقل درون ش��هری 

است.
اصفه��ان  قطارش��هری  دو  خ��ط  اجرای��ی  عملی��ات 
روز جمع��ه همزم��ان ب��ا پنجمی��ن روز هفت��ه دول��ت ب��ا 
 حض��ور محم��د ج��واد ظری��ف وزی��ر ام��ور خارج��ه آغاز 

شد.

ظریف: 

تهدیدات محیط زیست 
بحران فراگیر جوامع بشری 

عکس روز

آب خوردن مورچه ها

4

جنگل

بعضي از جنگل ها با دخالت پ��اره اي از عوامل مخرب، در معرض تخریب کلي یا 
جزئي قرار مي گیرند. این عوامل ممکن است ناشي از گیاهان، جانوران و یا خود 

انسان بوده و یا حاصل شرایط اقلیمي ویژه اي باشند.
ولي چیزي که مهم اس��ت این اس��ت که تقریبا تمامي جنگل ها ک��م وبیش با 
 خطر تخریب و نابودي تهدید مي ش��وند؛ امري که در اثر رفتارهاي نادرس��ت و 
استفاده هاي بي رویه بهره برداران حاصل شده و کسي هم جز خود آنان قادر به 

نجات جنگل نیست .
اس��تفاده از جنگل ها و مراتع براي تغذیه دام و چراي بي روی��ه از آنها ، تخریب 
جنگل ه��ا و تغیر کارب��ري این زمی��ن ها ، اس��تفاده از چوب جن��گل ها جهت 
س��وخت و ... همه و همه در دراز مدت باعث فقیر ش��دن اراضي کش��ور و استان 
از ای��ن منابع خدادادي ش��ده اس��ت . حال ب��راي کاهش س��رعت تخریب این 
منابع عظیم ملي الزم اس��ت که دس��ت به دس��ت هم در جهت حفظ و حمایت 
از آنه��ا گام برداریم؛ در این زمینه ابت��دا باید به روش ه��اي حفاظتي احتیاطي 
مبادرت ورزید. مخلوط گونه ها و روش بهره برداري از اهمیت اساسي برخوردار 
 هس��تند. یک جنگل س��الم و نیرومند، در مقابل دش��منان خود بهتر مقاومت 
مي کند؛ پس اقدامات ویژه معمول در این جنگل نیز تاثیر جالب توجهي دارد. نکته 
 مهم تر آن که باید در جهت حفظ منابع طبیعي در بین روستائیان فرهنگ سازي 

شود.
راه هاي حفاظت و حمایت از جنگل ها به شرح زیر مي باشد:
 1- حفاظت از جنگل در مقابل اعمال زیان آور انسان

 انس��ان وس��ایل یا روش هاي مختلف��ي براي تخری��ب یا تضعی��ف یک جنگل 
در اختیار دارد. آتش سوزي یکي از این روش ها به شمار مي رود . روش دیگر قطع 
پایه هاي شاخه زا، قطع درختان جهت مصرف چوب، تجهیزاتي که گردشگران 
از آنها در جنگل ها اس��تفاده مي کنند،که در این زمینه باید به آنها آموزش هاي 

مناسب داده شود .
 2- حفاظت از جنگل در مقابل آتش

آتش خطرناک ترین دشمن جنگل مي باشد. یک آتش سوزي محدود نیز همواره 
خسارات قابل مالحظه اي را موجب مي شود؛ به طوریکه ممکن است حتي تخریب 
نهایي و کلي از آن ناشي شود. متاسفانه سطوح آتش سوزي از سالي به سال دیگر 
در حال افزایش است و بر عکس سطوح سبز از سالي به سال دیگر کاهش مي یابد. 
علل آتش سوزي را به طور کامل مش��کل مي توان تعیین کرد، ولي انسان تقریبا 
همواره به طور مستقیم یا غیر مس��تقیم از قبیل بي احتیاطي ) هیزم شکن ها ، 
استعمال کننده هاي دخانیات ، توریست ها ، چوپان ها و غیره ( در ایجاد این آتش 

سوزي ها نقش دارد .
 3- حفاظت از جنگل در مقابل جانوران

الف ( حفاظت در برابر حشرات
حشرات متعددي به درختان حمله مي کنند، این حمالت ممکن است درختان را 

معیوب یا ضعیف ساخته و یا حتي از زندگي ساقط کنند .
 ب ( حفاظت در مقابل جانوران شکاري

 خرگوش پرخ��ور و پ��رزاد ول��د از زی��ان آورترین جانوران ش��کاري به ش��مار 

مي رود . این جانور تقریبا کلیه جس��ت ها، نهال هاي بذري ی��ا نهال هاي وارده 
 را از بین م��ي برد. گوزن و ش��وکا، ش��اخه هاي ج��وان را گاهي تا ارتف��اع قابل 

مالحظه اي مي خورند .
 ج ( حفاظت از جنگل در مقابل چراي حیوانات اهلي

چراي بي رویه همواره مضر اس��ت. به طور کلي هر دامي در جس��تجوي علف و 
 همچنین شاخه هاي جوان چوبي مي باشد. بنابراین خس��ارت وارده به ویژه در 
توده هایي که در مرحله زاد آوري یا تجدید جواني به سر مي برند، بسیار خطرناک 
است. عالوه بر آن پایکوبي زیاد دام ها، خاک را به نحوي فشرده و سفت مي سازد 

که خاک نیروي جذب آب باران را از دست مي دهد .
 4 ( حفاظت از جنگل در مقابل گیاهان

الف ( حفاظت در مقابل رقابت زیستي
از ای��ن رقابت به عن��وان )مبارزه براي زیس��تن( نیز یاد مي ش��ود؛ ک��ه در بین 
 درختان حکفرما اس��ت. رقابت زیس��تي به یک انتخاب طبیعي منجر مي شود

که ممکن است با انتظارات مالک متناسب نباش��د. در نتیجه هدف از آزاد کردن 
 نهال ها ، عملی��ات پاک کردن و ب��رش ، ه��رس  و ...، هدای��ت انتخاب طبیعي 

به سمت دلخواه ما است .
 ب ( حفاظت در مقابل گیاهان انگلي یا زیان آور

 گیاهان��ي چون پی��چ امی��ن الدوله و ش��قایق پی��چ، به ش��کل مارپیچ ب��ه دور
ترکه هاي جوان پیچیده و الیه زاینده را خفه مي سازند و در نتیجه ترکه ها معیوب 
مي شوند . تورم تنه در بعضي از بلوط هاي دانه زا  نیز از پدیده باال ناشي مي شود. 
مبارزه با گیاهان باال رونده بسیار آس��ان بوده و فقط کافي است که آنها را قبل از 

ظهور عیوب مربوطه قطع کرد .

 ج ( حفاظت در مقابل قارچ هاي انگلي
 قارچ هاي متعددي تنه ، ش��اخه ، برگ و ریش��ه هاي درختان را مورد حمله قرار 
 مي دهند. حمله آنها ممکن اس��ت کلیه یا قس��متي از چوب را معیوب ساخته و 

به مرگ یا ضعف درختان منجر شود.

کـوسه
 ترسناک
 اما پراز
شگفتی

راه هـای حفاظت از جنگل ها



روی خط خبر

سبد خبر

شغل در جايگاه اجتماعي و شخصيت افراد تاثيرگذار است. هر شخصي در هر 
جايگاهي بنابر ش��غلي كه دارد شخصيتش ش��كل مي گيرد. البته كم نيستند 
افراد س��طح پاييني كه به واس��طه رابطه به جايگاه هاي ارزش��مند و بيش از 
حد خود رسيده اند و بالعكس بس��يارند افرادي با توانايي و قابليت هاي فراوان 
 كه مجبورند به ش��غل های كم اهميت به بهانه گذران زندگي و كس��ب درآمد

 تن دهند.
»جامعه شناس��ي صنعت��ي« يك��ي از حوزه هاي مهم جامعه شناس��ي اس��ت 
كه به توصيف و تبيي��ن روند و كميت و كيفيت توس��عه صنعت��ي از ديدگاه 
جامعه شناختي در جامعه بشري مي پردازد. در اين علم اصطالح هايي همچون 
»يقه آبي« و »يقه سفيد« به تمايز طبقه بندي هاي شغلي كارگراني كه كار يدي 

می كنند از آنهايي كه مشاغل حرفه اي انجام مي دهند، اشاره دارند.
به طور تاريخي، كارگران يقه آبي يونيفرم هايي معموال آبي، مي پوشيدند و در 
مشاغل فني كار مي كردند.كارگران يقه سفيد، معموال پيراهن هاي اتوكشيده 
با يقه سفيد مي پوشيدند و در دفاتر كار اداري مش��غول به كار بوده اند. سطح 
درآمد و تحصيالت و ديگر جنبه ها، كارگران يقه آبي و يقه سفيد را از يكديگر 

متمايز مي كنند.
 در اي��ن بي��ن در س��ال هاي اخير ب��ه مش��اغل زنان تح��ت عنوان مش��اغل 
يقه صورتي با اين تعريف كه اين ش��غل مربوط به زنان تحصيلكرده است؛  اما 
در مقايسه با شغل هاي يقه س��فيد از جايگاه پايين تري برخوردار است، اشاره 
شده اس��ت. بنابر تعريف مش��اغل »يقه بنفش« هم به اش��تغال سطح پايين 
زنان در جامعه گفته مي ش��ود. هم اكنون در جامعه آن طور كه مشخص است 
 اش��تغال زنان چه در گروه هاي يقه صورت��ي و يقه بنفش ها چندان مس��اعد 

نيست.

جايگاه پايين مشاغل يقه صورتي در جامعه
يك استاد ارتباطات دانشگاه، با اشاره به ش��رايط جامعه، حضور اكثريت زنان 
را در مشاغل يقه صورتي دس��ته بندي كرد و گفت: مشاغل يقه صورتي از ديد 

جامعه حتي از مشاغل خدماتي نيز در جايگاه پايين تري قرار دارد.
اعظم رادور راد،  با اش��اره به آخري��ن اطالعات آماري درب��اره حضور زنان در 
 عرصه رسانه و مطبوعات گفت: مشاغل به سه دسته مشاغل كارگري به عنوان

 يقه سياه و مشاغل خدماتي به عنوان يقه سفيد در نظر گرفته مي شوند در حالي 
كه مشاغلي كه اكثرا زنان در آن حضور دارند مش��اغل يقه صورتي نامگذاري 
مي شوند و نشان صورتي در ادبيات نظري به مشاغلي اطالق مي شود كه پايگاه 

و جايگاه آنها از مشاغل يقه سفيد پايين تر است.
 وی ادام��ه داد: 60 درصد ورودي دانش��گاه هاي ما را زنان تش��كيل مي دهند

 در حالي كه تنها 16 درصد از زنان مشغول به كار هستند؛  بنابراين بسياري از 
زنان فارغ التحصيل دانشگاه ها خانه دار باقي مي مانند.

در زندگي حق را ناحق نمي كنم
در حوالي فلكه دوم تهرانپارس ميان شلوغي های مسافربران شخصي، چند زن 
نيز مش��غول مسافركشي هستند. يكي از آنها با ديس��يپلين و برش خاص كار 
مي كند كه حتي مردان آن خط نيز به خود حق هيچگونه دخالت بيجا به كار 
او را نمي دهند. سوار ماشين مريم مي شوم؛ زني 40 ساله با چهره اي مهربان اما 
جدي. سخت مي توان س��ر صحبت را با او باز كرد. اين مسافركش زن به دليل 
بيماري همسرش مجبور به اين كار است و از درآمدش هم رضايت نسبی دارد.

او در پاسخ به اين سوال كه چرا همكارها از ش��ما حساب مي برند به »آرمان« 
مي گويد: من هميشه سعي مي كنم در كارم حق را ناحق نكنم و زير بار حرف 
ناحق نروم.وی در پاسخ به اين سوال كه چه احساسی ازسرو كله زدن با اين همه 

آدم، از صبح تا شب داريد مي گويد: هر كاري مشكالت خاص خود را دارد اما اين 
را كه برخي از افراد آن طور كه بايد و شايد از بينش الزم براي تعامل و همكاري 

برخوردار نيستند مي توان از رانندگي ها متوجه شد.
فقط كافي است در يك مسير همراه من باش��يد آن وقت مي بينيد كه در روز 
 كلي حرف زور را بايد تحمل كنم، در آن ش��رايط اس��ت كه اف��راد مي توانند

 با انصاف تر درباره اين ش��غل قضاوت كنند. به گفته او برخ��ي افراد در هنگام 
رانندگي انگار مي خواهند انتقام نداش��ته هاي زندگي را از طرف مقابل بگيرند 
و رفتارهايي ازشان سر مي زند كه منشأ بس��ياري از تصادفات و نارسايي هاي 

ترافيكي است.
قضاوت هاي ديگران مهم نيست

ويدا در مترو ش��ال هاي نخي به قيمت مناسب مي فروش��د. او درباره شغلش 
به»آرمان« مي گويد: صبح تا شب از ترس اينكه مبادا يك آشنا يا فاميل من را 
در اين كار ببيند، صد بار مي ميرم و زنده مي شوم. البته كار عار نيست و هدف 

كسب درآمد است.
اين فروشنده مترو مي افزايد: هر روز با چندين نفر بر سر شلوغي مترو، جاگيري 
وسايل، قيمت وس��ايل و... س��روكله مي زنم اما چندان مهم نيست. به گفته او 
خودتان قضاوت كنيد؛ اگر من از طريق اين بساط كسب و كار نكنم چه كسي 

مي آيد و هزار تومان به من مي دهد؟!
بايد زيرساخت ها مهيا شود

مش��اور امور زنان و خانواده وزير صنعت درباره كيفيت اشتغال زنان در جامعه 
به »آرمان« مي گويد: نارسايي هاي اشتغال در جامعه فقط ويژه خانم ها نيست 

بلكه مردان هم به شغل هاي نامناسب تن مي دهند.
سهيال جلودارزاده مي افزايد: البته شغل هاي س��طح پايين براي افراد به دليل 
داش��تن بيمه و درآمد مناس��ب عيبي ندارد اما هر ش��خصي بايد مناس��ب با 
توانايي ها، استعداد و عالقه مندي ها، شغلش را انتخاب و حقوق مناسب دريافت 
كند اما هم اكنون اين استنباط وجود ندارد و اگر خانمي امروز با داشتن مدرك 
فوق ليسانس در يك كارخانه يك كار خيلي ساده انجام دهد و از تخصصش نيز 

استفاده نشود چندان مساله عجيبي نيست.
به گفته او براي احياي كس��ب و كار در جامعه بايد زيرساخت ها احيا شود و به 
 اين ترتيب بايد برنامه ريزان و مديران كش��ور به ايجاد كسب و كار پرداخته و

 بر اساس آن به برنامه ريزي بپردازند. اين نماينده پيشين مجلس تاكيد مي كند: 
 تحقق اين مهم مالحظات سياسي، اقتصادي و برنامه ريزي ويژه اي مي طلبد. 
در ضمن، ب��راي راه اندازي يك كس��ب و كار،  به صنعت، درآم��د و تكنولوژي 
پيشرفته نياز است.وی مي افزايد: براي مثال اگر پتروشيمي براي ايجاد درآمد 
توسعه يابد از سوي ديگر بايد صنايع فرودستي همچون نساجي، پليمري و... را 
ايجاد كرد؛  چرا كه اين اقدامات در احيای اشتغال در جامعه ثمربخش خواهد 
بود. اما براي اشتغال زنان مي توان با س��رمايه هاي كوچك زمينه هاي اشتغال 
خانگي را ايجاد كرد.جل��ودارزاده مي افزايد: تحقق اين مه��م منوط به بهبود 
شرايط اقتصادي دولت است تا بتوان اين كار را به طور جدي پيش برد؛ در اين 
زمينه اگر صندوق حمايت از كارآفريني زنان با تسهيالت و اعتبارات مناسب و 
شرايط اشتغال زنان مهيا شود مي توان شاهد بهبود وضعيت اشتغال در اين قشر 
بود.او با بيان اينكه در چند س��ال اخير تعداد مشاغل سطح پايين براي زنان از 
جمله مسافركشي، فروشندگي و... افزايش يافته است، تصريح مي كند: افزايش 
اين مشاغل به دليل تقاضاي آن اس��ت و اين امر اگر با حقوق و مزاياي مناسب 

همراه باشد چندان بد نيست.
اين نماينده پيشين مجلس مي افزايد: جوامع امروزي به اين شغل ها به شكل 
س��ازمان يافته و آموزش ديده نياز دارند ول��ي نه اينكه تنها ش��غلي كه زنان 
مي توانند داشته باشند اين است، بلكه بايد در همه زمينه هاي علمي و تخصصي 
با توجه به تعداد زنان تحصيلكرده در جامعه ش��غل هاي متناسب با آن ايجاد 
شود. بايد توجه داشت كه اشتغال زنان در كارهاي با درآمد پايين شريف است 
اما به دليل درآمد اندك موجب افزايش بهره كشي و زنانه شدن فقر در جامعه 

مي شود.
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قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رییس مرک��ز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشورگفت: ۴۸ هزار کودک افغانس��تانی غیر مجاز برای ورود به 
مدارس کشورمان ثبت نام کرده اند و در حال بررسی هویت، بهداشت فردی 

و تعیین سطح آموزشی آنها هستیم.
 خلی��ل اهلل بابال��و قائم،  مق��ام وزیر آم��وزش و پ��رورش و ریی��س مرکز

 امور بین الملل و مدارس خارج از کش��ور با تأکید بر اینکه مشکل ثبت نام 
اتباع افغانستانی غیر مجاز در مدارس مرتفع شده است، اظهار داشت: مدتی 

پیش بخشنامه ثبت نام اتباع غیر مجاز صادر و به مدارس ابالغ شد.
وی با اش��اره به مراحلی که امکان تحصیل اتباع غیر مجاز در مدرس��ه را 
فراهم می کند، خاطرنشان کرد: هویت یابی، بهداشت فردی و تعیین سطح 

آموزشی، سه مرحله ای است که برای ثبت نام اتباع مد نظر قرار می گیرد.
بابالو با اشاره به برگزاری جلساتی با کمیته اتباع وزارت کشور درخصوص 
این دس��ته از دانش آموزان تصریح کرد: در این جلسات مقرر شد تا دفاتر 
کفالت وزارت کش��ور مس��وول هویت یابی، مراکز درمانی مسوول بررسی 
بهداشت فردی و واکسیناسیون اتباع غیر مجاز و وزارت آموزش و پرورش 
مسوول تعیین سطح آموزش��ی این افراد باشد. وی با بیان اینکه در مهلت 
یک هفته ای که ب��رای هویت یابی این افراد داده ش��ده ب��ود ۴۸ هزار نفر 
ثبت نام کردند به فارس گفت: در مرحله بعدی تاکنون حدود ۴5 هزار نفر 
یعنی حدود ۸۸/3 درصد از مجموع ۴۸ هزار نفر برای دریافت معرفی نامه 
به مراکز بهداشتی و آموزشی مراجعه کرده اند.رییس مرکز امور بین الملل 
و مدارس خارج از کش��ور وزارت آموزش و پرورش به شیوه ثبت نام اتباع 
غیر مجاز در مدارس اشاره و گفت: آنهایی که دبستانی هستند در مدارس 
ابتدایی ثبت نام موقت می شوند تا گواهی بهداشتی خود را از مراکز درمانی 
به مدرسه ارائه دهند.وی افزود: آنهایی که در مقطع دبیرستان باید تحصیل 
کنند، ابتدا به ادارات مناط��ق آموزش و پرورش مراجع��ه و در امتحانات 
جبرانی شهریور ماه با سایر دانش آموزان شرکت می کنند تا تعیین سطح 
آموزشی آنها انجام شود و مشخص باشد در چه پایه ای باید تحصیل کنند.

بابالو در خصوص هزینه های ثبت نام اتباع در مدارس کشور، اظهار داشت: 
هزینه های ثبت نام اتباع به لحاظ انسانی و اقتصادی نسبت به سال گذشته 
تغییری نداشته است و برای دانش آموزان دوره ابتدایی بین 120 تا 300 
هزار تومان، برای دانش آموزان متوسطه اول )راهنمایی( بین 1۴۴ تا 336 
هزار تومان و برای دانش آموزان متوسطه دوم )دبیرستان( بین 1۸0 تا 360 

هزار تومان هزینه دریافت خواهد شد.
وی افزود: دریافت این هزینه های ثبت نام مربوط به تصمیمات ش��ورای 
آموزش و پرورش هر اس��تان اس��ت.قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در 
امور بین المل��ل در خصوص مهلت ثبت نام این اف��راد در مدارس، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه تمامی اتباع غی��ر مجاز باید پیش از ورود به مدارس 
واکسیناسیون شوند، تا 15 مهر مجوز ثبت نام برای این افراد تعیین شده 
است.به گزارش فارس، مجوز ثبت نام کودکان اتباع غیر مجاز  افغانستانی 
در مدارس کشورمان صادر شده است و با انجام پروسه های تخصصی، این 

دانش آموزان در مدارس ثبت نام و پذیرفته می شوند.

رییس سازمان بهزیس��تی از افزایش مراکز مش��اوره ژنتیک در کشور خبر داد 
و گفت: یکی از اولویت های برنامه شش��م، پیش��گیری از معلولیت ها و توسعه 
مراکز مش��اوره اس��ت که امیدواریم بودجه مورد نیاز آن نیز تامین شود.دکتر 
انوشیروان محسنی بند پی افزود: یکی از اقدامات س��ازمان بهزیستی توجه به 
امر پیشگیری از معلولیت های مادرزادی در خانواده هاست به همین دلیل نیز 
از سال های قبل اقدام به راه اندازی مراکز مش��اوره کرده است.وی تاکید کرد: 
 در حال حاض��ر 200 مرکز ژنتیک در اس��تان های مختل��ف فعالیت می کند و
  برنامه ری��زی های الزم برای توس��عه ای��ن مراکز تا پایان س��ال انجام ش��ده

 است.
رییس سازمان بهزیستی به عدم اطالع رسانی کافی در نقاط محروم، دور افتاده و 
حاشیه نشین کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون نیز برخی از نقاط کشور وجود 
داردکه هنوز خانواده ها از مشاوره های ژنتیک و انجام آزمایش برای جلوگیری از 
 فرزند معلول اطالعی ندارند؛  بنابراین با افزایش تعداد این مراکز و آگاهی دادن به 
خانواده ها قصد داریم ت��ا جایی که می توانیم مانع تولد معلوالن ش��ویم.وی با 
اشاره به اینکه توس��عه این مراکز نیاز به اعتبارات ویژه ای دارد، گفت: در برنامه 
 ششم توسعه به پیشگیری از معلولیت ها توجه جدی خواهد شد که امیدواریم
  بودجه ای نیز خاص مراکز مش��اوره ژنتیک در نظر گرفته شود؛ چرا که تامین

 هزین��ه های ژنتیک باالس��ت و ب��ا تخصیص اعتب��ارات الزم بتوانیم بخش��ی 
از مش��کالت افراد نیازمن��د مش��اوره را برط��رف کنیم.بندپی با بی��ان اینکه 
1/1 میلی��ون معل��ول درکش��ور زندگ��ی می کنن��د ، اظه��ار داش��ت: تعداد 
معلوالن س��الیانه 20 ال��ی 30 درصد افزایش پی��دا می کن��د و همچنین ۴0 
هزار نیز به تع��داد معلوالن ش��دید اضافه می ش��ود و همین آم��ار بیانگر این 
 اس��ت که بای��د روش هایی جدی��د و طرح ه��ای ن��و در جهت پیش��گیری از 
معلولیت ها تدوین و همچنین آزمای��ش ژنتیک قبل از ازدواج نیز برای زوجین 

اجباری شود .

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه قانون معلوالن بایدبا فوریت 
دردستور کار قرارگیردگفت:چنانچه الیحه اصالحی قانون جامع معلوالن به صورت 
 عادی درمجلس بررسی ش��ود تصویب آن بیش ازیکس��ال زمان می برد.حسین

 نحوی نژاد، در م��ورد قانون جامع حمایت از حقوق معل��والن افزود: این قانون در 
گذشته تصویب شده بود؛  اما ایراداتی داشت که اجرای آن را دچار مشکل کرده بود 
به همین دلیل با کمک کارشناسان و متخصصان سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، 

دوباره تدوین و در نهایت به تصویب دولت رسید. 
معاون توانبخشی سازمان بهزیس��تی در مورد تصویب این قانون در مجلس اظهار 
داش��ت: چنانچه این قانون برای بررس��ی در دس��تورکار عادی مجلس قرار گیرد 
تصویب آن بیش از یک س��ال زمان می برد، به همین دلیل دولت باید قید فوریت 
آن را مش��خص و به مجلس اعالم کند.به گفته وی، از نظر وزارت رفاه و س��ازمان 
بهزیستی این الیحه باید با قید فوریت در مجلس بررسی شود چرا که رفع مشکالت 
معلوالن در گرو اجرای مفاد این الیحه است؛  بنابراین ما نیز خواستار تصویب سریع 
اصالحیه قانون جامع معلوالن هستیم.نحوی نژاد با تاکید بر اینکه این قانون برای 
اجرا نیاز به تصویب مجلس دارد گفت: برای اجرایی شدن باید در الیحه بودجه سال 

آینده اعتباری مشخص برای قانون جامع معلوالن در نظر گرفته شود.

ثبت نام ۴۸ هزار 
»دانش آموز افغانستانی غير مجاز« 

 افزايش مراكز مشاوره ژنتيک
 دركشور

جزييات بررسی اصالح قانون جامع 
معلوالن

رییس س��ازمان غذا و دارو با بیان اینکه مصرف آنتی بیوتیک ها در کش��ور 
غیرمنطقی است، از حمایت وزارت بهداشت نسبت به حضور بخش خصوصی 

در حوزه دارویی کشور خبر داد.
وی افزود: سرانه مصرف دارو در ایران 53 دالر در سال 93 بوده است. میانگین 

این سرانه در دنیا 130 دالر و در کشورهای خیلی فقیر 10 دالر است.
به گزارش ایس��نا، رس��ول دیناروند در حاش��یه مراس��م بزرگداش��ت روز 
داروس��از با حض��ور در جمع خبرن��گاران درب��اره درصد تجوی��ز داروهای 
اضافه ب��رای بیم��اران گف��ت: بخش��ی از ش��اخص مص��رف دارو مربوط 
 به منطق��ی بودن مصرف آن اس��ت و بخش��ی هم مربوط به ش��اخص های

 اقتصادی.
رییس سازمان غذا و دارو افزود: سرانه مصرف دارو در افغانستان چیزی حدود 
17 دالر اس��ت؛  بنابراین به صورت کلی و از نظر هزینه های اقتصادی سقف 
هزینه های دارو از کل هزینه های سالمت زیر 15 درصد بوده و وضعیت کالن 

ما در این حوزه وضعیت خوبی است.
دیناروند با بیان اینکه ما از بابت هزینه های مصرف دارو نگرانی نداریم گفت: 
هزینه داروی ما در حوزه س��المت کنترل ش��ده اس��ت، اما در یک سری از 
 بخش ها مصرف دارویی ما غیرمنطقی است که یکی از آنها در حوزه مصرف

 آنتی بیوتیک هاست. 
مص��رف آنت��ی بیوتیک ه��ا در کش��ور غیرمنطق��ی اس��ت؛ ب��ه صورتی 
ک��ه ه��م تجوی��ز آنه��ا و ه��م مص��رف آنه��ا ب��ه ص��ورت غیرمنطق��ی 
انج��ام می ش��ود. بس��یاری از اوق��ات بیم��اران دوره مص��رف خ��ود 
 را کام��ل نمی کنن��د و گاه��ی نی��ز تجویزه��ای بی دلی��ل انج��ام 

می شود.

دیناروند ادامه داد: جای دیگری که کار ما در حوزه دارو غیرمنطقی اس��ت، 
این اس��ت که میزان اقالم دارویی در نس��خه های ما باال است؛ به طوری که 
میزان آن در ایران 3/2 است که حتما باید این میزان به زیر سه برسد و اگر به 
2/5 برسد وضعیت ما مطلوب است و نشان می دهد که مراجعه به پزشک در 
 کشور به موقع انجام می گیرد و پزشک مجبور نیست داروی زیادی را تجویز

 کند.
وی درباره مصرف مسکن ها در کش��ور گفت: مصرف ما در زمینه مسکن ها 
عجیب و غریب نیس��ت، مث��ال اینکه می گوین��د مصرف اس��تامینوفن در 
ایران یک میلی��ارد قرص اس��ت، ع��دد بزرگی اس��ت؛  اما بای��د جمعیت 
کش��ور را نیز در نظر گرفت؛ چ��را که جمعیت م��ا نزدیک ب��ه ۸0 میلیون 
 نفر اس��ت و کافی اس��ت که هر نفر 10 قرص مصرف کند ک��ه عدد بزرگی

 می شود.
دیناروند افزود: بنابراین آمارهای ما به جز در آنتی بیوتیک ها در بقیه موارد 
 عجیب نیس��ت، اما حتما به دنبال کنت��رل هزینه ها در ح��وزه مصرف دارو

 هستیم .در این راستا گروه هایی در بیمارستان ها برای کنترل هزینه ها حضور 
دارند تا هم پرداختی م��ردم باال نرود و هم هزینه دول��ت به صورت بی رویه 

افزایش پیدا نکند.
رییس س��ازمان غذا و دارو درباره کاهش هزینه های بیماران در خرید دارو 
گفت: دولت در این دو سال روی کنترل هزینه های دارویی بیماران خاص، 

صعب العالج و مزمن متمرکز بود. میانگین پرداخت از جیب مردم در گذشته 
۴5 درصد بوده این در حالی اس��ت که این میزان در سال 9۴ به 12 درصد 

رسیده است. 
دینارون��د درب��اره کاه��ش قیم��ت داروه��ا ب��ا بی��ان اینک��ه نمی توانیم 
به ص��ورت دس��توری قیم��ت داروه��ا را کاه��ش دهی��م، گفت: ام��ا این 
کار منج��ر ب��ه پایی��ن آم��دن کیفی��ت دارو م��ی ش��ود و اص��ال ممکن 
 اس��ت دیگ��ر دارو را تولی��د نکنن��د. البت��ه م��ا هزینه ه��ا را کنت��رل

 می کنیم.
وی افزود: مثال ب��رای بیماران صعب الع��الج که یک ب��ازار 3500 میلیارد 
تومانی است و یک سوم کل هزینه های دارویی ما در این حوزه است، از آنها 
حمایت می کنیم؛ چرا که تعداد بیماران محدود است و از آنجایی که هزینه 
داروهایشان خیلی باالس��ت ما این هزینه را کنترل می کنیم؛ به طوری که 
قیمت برخی از داروهای صعب العالج نسبت به سال 92، پنج درصد کاهش 
یافته حتی در برخی از داروهای واردات��ی 90 درصد کاهش قیمت را تجربه 

کرده ایم.
رییس سازمان غذا و دارو در مورد افزایش قیمت داروهای تولید داخل گفت: 
این افزایش قیمت متناس��ب با تورم بوده و با حمایت دولت و بیمه ها همراه 
است. س��ال گذش��ته حمایت 2000 میلیارد تومانی از هزینه های دارویی 
بیماران صعب العالج داشتیم و امسال نیز همین اقدام را انجام می دهیم. دولت 

علیرغم همه فشارهای بودجه ای از بیماران حمایت می کند.
دینارون��د اف��زود: البت��ه گاه��ی ی��ک دارو خ��ارج از فهرس��ت اس��ت یا 
داروی خارج��ی مش��ابه تولی��د داخ��ل اس��ت ک��ه تجوی��ز ای��ن داروها 
 هزین��ه بیم��اران را ب��اال می ب��رد و پزش��کان باید ب��ه این موض��وع توجه 

کنند.
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هر ايرانی در سال چند دالر دارو 
مصرف می كند؟

مدیرکل امور استان های سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
عملکرد پنج ماهه واحدهای اجرایی نشان دهنده روند 
رو به رش��د اس��تفاده از خدمات الکترونیک در سازمان 
است و ابالغ الکترونیک احکام مطالباتی با جدیت دنبال 

می شود.
دکتر رضا امینی اظهار داش��ت: در اج��رای طرح ابالغ 
الکترونیک، تا کنون بالغ ب��ر ۴62 هزار حکم مطالباتی 
به صورت الکترونیکی ابالغ ش��ده است که از این تعداد 
قریب به 351 هزار حکم مربوط به پنج ماهه سال جاری 

بوده است.
وی با بی��ان اینکه ابالغ های الکترونیک��ی فعلی به طور 
متوس��ط 25 درصد کل احکام را درب��ر می گیرد افزود: 
بدیهی اس��ت این درصد نمایانگر بخشی از کارگاه های 
فعال و یا نیمه فعالی اس��ت که اقدام الزم در راس��تای 
الکترونیکی کردن ابالغ آنها انجام پذیرفته باشد و ممکن 
اس��ت در رابطه با بس��یاری از کارگاه ها در حال حاضر 

حکمی برای ابالغ نباشد.
امینی ادامه داد: بیشترین درصد ابالغ الکترونیک احکام 
طی دوره 5 ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری، متعلق 
به اس��تانهای البرز، شهرس��تان های تهران، مازندران، 

آذربایجان غربی و گلستان بوده است.
 وی اظه��ار داش��ت: الزم��ه گس��ترش ط��رح مزب��ور 
 اطالع رسانی، آموزش و ترغیب کارفرمایان به استفاده 
از خدمات غیر حضوری س��ازمان به منظور تسهیل در 
انجام امور مرتبط است که در نهایت منجر به کوتاه شدن 
چرخه احکام مطالباتی، افزایش رضایتمندی مخاطبین، 
 سرعت بخشیدن به امر وصول و جلوگیری از اتالف منابع

 می شود.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: کمیت��ه نظارت بر زندانیان در 
مرخصی متشکل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 

سازمان زندان ها و ناجا تشکیل خواهد شد.
مجید اکبرپور با بیان آنکه هدفمند کردن اعطای مرخصی به 
زندانیان واجد الشرایط در قوه قضائیه برای کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها مورد توجه است، خاطرنشان کرد: برخی از 
زندانیان با سوءاستفاده از مدت مرخصی داده شده به آنها، به 

اعمال بزهکارانه اقدام می کنند.

وی با اشاره به اینکه به دنبال راهکارهایی برای کاهش احتمال 
ارتکاب جرم از س��وی زندانیان در مدت مرخص��ی از زندان 
هس��تیم، افزود: برای تحت نظ��ارت ق��رار دادن زندانیان در 
 مدت مرخصی با همکاری معاونت پیش��گیری از وقوع جرم

 قوه قضائیه، سازمان زندان ها و ناجا کمیته ای تشکیل شده تا 
به راهکارهای مشترکی برسیم که این زندانیان در ایام مرخصی 

مرتکب جرم نشوند.
مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: باید پیش از ارائه فرصت مرخصی 
به زندانیان ش��رایط، اهداف و انگیزه حقیقی آنان بررس��ی و 
البته باید به این نکته هم توجه داشت که اعطای مرخصی به 

زندانیان گاه می تواند مانع از هم پاشیدن کیان خانواده شود.
اکبرپور اعطای مرخصی به زندانیان را ابزاری برای جلب رضایت 
شکات دانست و گفت: متاسفانه در برخی موارد زندانیان در 
مدت زمان مرخصی خود، اقدام به جرایم دیگری می کنند و بر 

جرم خود می افزایند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کمیته 
سامانه ای طراحی و راه اندازی خواهد شد تا بر عملکرد زندانیان 

در ایام مرخصی نظارت شود.

جديت درابالغ الکترونيک احکام مطالباتی 
در سازمان تأمين اجتماعی

مجيد اكبرپور؛

تشکيل كميته نظارت بر زندانيان در مرخصی

سبقت »يقه بنفش«ها از »يقه صورتي«ها



خبر 
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ــول، مبانى و  ــتاى اص ــاد در راس ــين نوش آبادى گفت: وزارت ارش حس
سياست هاى نظام جمهورى اسالمى با حضور هر هنرمند يا گروهى از هر 
جاى دنيا كه ارتباطى با رژيم صهيونستى دارند، مخالفت قطعى مى كند؛ 

بر همين اساس سفر اركستر آلمانى منتفى شد.
ــى و رهبر آن  ــتر آلمان ــور اركس ــين نوش آبادى در خصوص حض حس
ــتاى تبادل  ــت: در راس ــتى را دارد گف ــم صهيونيس ــت رژي ــه تابعي ك
ــه  ــى ب ــتر آلمان ــود اركس ــورها، قرارب ــن كش ــرى مابي ــى هن فرهنگ
ــه ــدت روى صحن ــاالر وح ــى را در ت ــد و اجراي ــفر كن ــران س ته

ــووالن اين  ــران و مس ــى از رهب ــد برخ ــوم ش ــى معل ــا وقت ــرد؛  ام  بب
ــوع  ــن موض ــا اي ــه ب ــد، بالفاصل ــراييلى دارن ــت اس ــتر هوي اركس
ــد ــران را نخواه ــرا در اي ــازه اج ــتر اج ــن اركس ــد و اي ــورد ش برخ

 داشت.
ــت و ما هيچ گاه آن ها  ــتى نامشروع اس وى افزود: ماهيت رژيم صهيونس
ــم را غيرقانونى و  ــناخته ايم؛  همان طور كه ما اين رژي ــمت نش را به رس
غاصب مى دانيم، هنرمندانى هم كه منتسب به اسرائيل باشند، نامشروع 
ــب به رژيم صهيونستى  و غيرقابل پذيرش مى دانيم و هنرمندان منتس

جايى در ايران ندارند.
ــام  ــت هاى نظ ــى و سياس ــول، مبان ــتاى اص ــاد در راس  وزارت ارش
ــر جاى  ــى از ه ــد يا گروه ــر هنرمن ــور ه ــالمى با حض ــورى اس جمه
ــت قطعى ــد، مخالف ــتى دارن ــم صهيونس ــا رژي ــى ب ــه ارتباط ــا ك دني

 مى كند.
ــن موضوع  ــخص جناب وزير اي ــاد ادامه داد: ش ــخنگوى وزارت ارش س
ــى را ندادند و  ــتر آلمان ــن اركس ــازه ورود اي ــد و اج ــرى كردن را پيگي
ــن رژيم  ــالمى نه اي ــد. جمهورى اس ــام نخواهد ش ــفر انج قطعا اين س
ــكارى ــا هم ــدان آن ه ــا هنرمن ــه ب ــد و ن ــميت مى شناس ــه رس را ب

 مى كند.
ــران نبوده  ــرف اي ــرت از ط ــن كنس ــزارى اي ــت برگ ــه درخواس  البت
ــته اند. وزارت  ــرا داش ــت اج ــه درخواس ــى داوطلبان ــروه آلمان و گ
ــران نكرده ــور در اي ــراى حض ــروه ب ــن گ ــى از اي ــچ دعوت ــاد هي ارش

 است.
در همين زمينه آمده است: «دانيل بارن بويم، پيانيست و رهبر اركستر كه 

داراى تابعيت اسراييلى است.
 او كه در سال 1942 در آرژانتين متولد شده در كودكى همراه خانواده اش 
به اسراييل مهاجرت كرد. بارن بويم،  عالوه بر داشتن گذرنامه اسراييلى، 

دارى تابعيت اسپانيايى، آرژانتينى و فلسطينى نيز هست. 
ــنده  ــعيد، نويس ــا ادوارد س ــراه ب ــش هم ــال پي ــد س ــم چن بارن بوي
ــا  ــرب» را ب ــرق و غ ــوان ش ــتر «دي ــطينى-آمريكايى اركس فلس
ــكيل  ــطينى تش ــرائيلى و فلس ــوان اس ــدگان ج ــى از نوازن تركيب

داد.»

سخنگوى وزارت ارشاد ؛

حضور اركستر آلمانى 
ــرگ در تهران منتفى شد ــتين ب ــدار كريس ــان در دي ــوذر ابراهيمى تركم اب

هارپ ويكن، رييس انستيتو صلح اسلوگفت: با گفت وگوى 
دينى مى توانيم از بروز فجايعى مانند آنچه در منطقه و به 
دست داعش با پشتوانه تفكر چندين ساله رخ داده است، 

جلوگيرى كنيم.
ــتين برگ هارپ ويكن، رييس  به گزارش تسنيم، كريس
انستيتو صلح اسلو، تروند باكه ويج، اسقف كليساى لوترى 
نروژ و سه تن از فعاالن صلح و گفت وگوى بين اديانى اين 
كشور، با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى 
ــازمان ديدار و  ــوذر ابراهيمى تركمان، رييس اين س با اب

گفت وگو كردند.
ــدار ضمن معرفى فعاليت ها  ابراهيمى تركمان در اين دي
و مأموريت هاى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى، به 
ــازمان  برگزارى چندين دور گفت وگوهاى دينى اين س
ــورهاى مختلف جهان  با رهبران و نمايندگان دينى كش
ــاره كرد وگفت: اين گفت وگوها از 30 سال پيش آغاز  اش
شده است و در ابتدا هم به دليل عدم آشنايى دانشمندان 

و متفكران طرفين، با احتياط انجام مى شد.
وى افزود: در 10 سال نخست كه گفت وگوهاى دينى خود 
ــورها و اديان مختلف را آغاز كرديم، تنها به كليات  با كش
مى پرداختيم و نياز به زمان داشتيم تا بتوانيم به ادبيات 
مشترك دست پيدا كنيم. اما امروز از گفت وگوهاى كلى 
عبور كرده و بيشتر در موضوعات موردعالقه به گفت وگو 

مى پردازيم.
وى ادامه داد: براى مديريت اين گفت وگوها هم شوراى 
عالى سياست گذارى گفت وگوى اديان را تشكيل داده ايم. 
ــود كه در طول سال  ــورا تصميم گرفته مى ش در اين ش
ــه موضوعاتى  ــور و در چ ــدگان كدام دين و كش با نماين

گفت وگو انجام شود.
ــالمى در ادامه با  رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اس
توجه به ظهور و بروز پديده هاى سياسى و فرهنگى جديد 
ــرعت اتفاقاتى كه در دنياى  در منطقه و جهان گفت: س
ــا را بيش از  ــالم رخ مى دهد، ضرورت اين گفت وگوه اس
ــت. البته امروز نگرانى ما اين است  پيش نمايان كرده اس
ــم گفت وگو مى كنند؛ ولى  كه هرچند رهبران دينى با ه
پيروان اديان فاصله بيش ترى با رهبران دينى پيدا كنند 

و نتايج اين گفت وگوها در جامعه ديده نشود.
وى تأكيد كرد: اين از نظر ما يك نگرانى خيلى جدى است 
ــتيم كه گفت وگوها را  و به همين دليل به دنبال آن هس

كاربردى كنيم تا اثر آنها در جوامع ظاهر شود.

ــن اظهار  ــالب فرهنگى همچني ــوراى عالى انق عضو ش
كرد: تجربيات بسيار خوبى در زمينه گفت وگو به دست 
آورده ايم و اميدواريم كه از اجالس هاى بعدى، با شما هم 

اين گفت وگوهاى دينى را انجام دهيم.
وى در ادامه با اشاره به فعاليت انستيتو صلح اسلو در نروژ 
كه توسط كريستين برگ هارپ ويكن ، يكى از ميهمانان 
ــودگفت: اين  نروژى اين ديدار،  هدايت و مديريت مى ش
ــير خود را به خوبى پيدا كند.  مؤسسه توانسته است مس
ــاى دينى، به ادبيات  ما مى توانيم با برگزارى گفت وگوه
مشترك در موضوعات مختلف برسيم و با ادامه دادن به 

اين گفت وگوها، آن را به شكل كامل ترى تداوم دهيم.
ــالمى همچنين  ــازمان فرهنگ و ارتباطات اس رييس س
ــى را ايجاب كننده  ــى جريانات سياس ظهور و بروز برخ
انجام گفت وگوهاى دينى دانست و ادامه داد: نبايد اجازه 
ــى ما را به انجام گفت وگو  دهيم كه ضرورت هاى سياس
ــش از ايجاب  ــا را پي ــن گفت وگوه ــد و بايد اي وادار كن
ــم و آن را منظم ادامه  ــاز كني ــى آغ ضرورت هاى سياس
ــم مى توانيم از بروز فجايعى  دهيم. اگر اينگونه عمل كني
ــت داعش با پشتوانه تفكر  مانند آنچه در منطقه و به دس

چندين ساله رخ داده است، جلوگيرى كنيم.
خواستار استفاده از تجربيات سازمان فرهنگ 

و ارتباطات اسالمى هستيم
ــتين برگ هارپ ويكن، رييس  در ادامه اين ديدار كريس
انستيتو صلح اسلو ضمن تمجيد از فعاليت هاى بين المللى 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى و مركز گفت وگوى 
ــيده ايم  ــا به اين نتيجه رس ــازمان گفت: م اديان اين س
ــم از  ــود مى تواني ــه خ ــاى صلح طلبان ــه در فعاليت ه ك
ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى بهره مند  تجربيات س
ــتراكات فراوانى با اين  شويم.وى افزود:  انستيتوى ما اش
ــازمان دارد؛ براى نمونه هر دو عالقمند به همبستگى  س
ــريت  ــت و تالش براى صلح براى بش دين، رواج عقالني

هستند.
وى افزود: انستيتو صلح اسلو همچنين تالش مى كند تا 
ــايى كند و بداند كه چگونه  عوامل بروز جنگ ها را شناس
ــرد. بنابراين هدف ما  مى توان جنگ را به صلح تبديل ك
شناخت خود است و نه از دست دادن هويت خود و در اين 
ــعى مى كنيم تا از تجربيات سازمان فرهنگ  خصوص س
ــى با ديگر  ــه در گفت وگوى دين ــالمى ك و ارتباطات اس

كشورها به دست آورده است، استفاده كنيم.
ــتين برگ ادامه داد: مى توانيم از راه شناخت خود  كريس
به ابزارى برسيم تا به وسيله آن ضمن گفت وگو با ديگران 
بدانيم كه آنها چگونه فكر مى كنند؛ حتى اگر به آن تفكر 

اعتقاد نداشته باشيم.
ــخنان خود اظهار كرد: متواضعانه  وى در اين بخش از س
بگويم كه ما خودمان را خادمان برقرارى صلح در جوامع 
مى دانيم. براى اين كار البته تنها خرد كافى نيست و بايد 
ــازمان فرهنگ و ارتباطات  شجاعت هم داشت كه در س
ــبرد اهداف انسانى خود  اسالمى وجود دارند. براى پيش

نيازمند آن هستيم كه اين سازمان با خرد و شجاعتى كه 
دارد، ما را در اين باره يارى برساند.

آشـنايى با جنبه هاى جديد از ديـن از فوايد 
گفت وگوهاى دين است

ــاى لوترى نروژ هم با ابراز  ــقف كليس تروند باكه ويج، اس
شگفتى از اينكه گفت وگوهاى دينى در سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمى با داشتن شوراى عالى سياست گذارى 
گفت وگوى دينى، برخالف بيش تر نقاط دنيا نظام مند و 
ساختارمند پيگيرى مى شودگفت: وقتى درگفت وگوهاى 
دينى حضور دارم، هنگامى كه با من درباره دين، انديشه 
ــازه اى از  ــا جنبه هاى ت ــود ب ــده ام صحبت مى ش و عقي
ــوم كه از فوايد  ــه و عقيده خود آشنا مى ش دين و انديش

گفت وگوهاى دينى است.
ــن به تواضع متقابل  وى افزود: در اين گفت وگوها طرفي
دست مى يابندكه مبنايى براى تداوم گفت وگوهاى دينى 
است و در آن كار و تالش مشترك براى فهم متقابل انجام 

مى شود.
ــخنان خود با اشاره به بازديد هيأتى  باكه ويج در ادامه س
ــازمان فرهنگ و  ــان دينى آمريكايى از س از رهبران ادي
ــته و انجام گفت وگوى  ارتباطات اسالمى در سال گذش
دينى با رهبران دينى در ايران گفت: يادگيرى از يكديگر، 
ثمره اين گفت وگو اين بود. حال اين تجربيات سبب شده 

تا از شما براى استفاده از آنها بهره مند شويم.
نقش سـازمان فرهنگ و ارتباطـات در ايجاد 

دوستى با كشورها
ــوراى عالى سياست گذارى  آيت اهللا محقق داماد، عضو ش
ــازمان فرهنگ  ــخنانى گفت: س گفت وگوى اديان در س
ــرى حاذق و  ــوردارى از مدي ــالمى بابرخ و ارتباطات اس
ــدى كه در  ــرايط جدي ــه دان اكنون در مواجهه با ش نكت
ــده، مى تواند رسالت سنگين  عرصه بين الملل ايجاد ش

خود را به انجام برساند.
ــازمان  ــروه نروژى گفت: س ــن خطاب به گ وى همچني
فرهنگ و ارتباطات اسالمى شبيه ترين سازمان به انستيتو 
صلح اسلو است؛ سازمانى كه هم تحقيق مى كند و هم به 
ايجاد ارتباط فرهنگى مى پردازد و هم اينكه نقش مهمى 

در دوستى و آشنايى ملت ها دارد.
در اين ديدار قهرمان سليمانى معاون پژوهشى و آموزشى 
ــوى اديان و ــز گفتگ ــى رئيس مرك ــى محمد حلم و عل
ــالمى نيز  ــازمان فرهنگ و ارتباطات اس  تمدن هاى س

حضور داشتند.
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سينما

خندوانه اتاق فكر دارد؛

هدف خندوانه ترويج مطالعه است نه كتابفروشى

عليرضا  رييسيان:

عشق و مهاجرت،  موضوع فيلم بعدى  من است

مدير روابط عمومى برنامه خندوانه درباره مسابقه كتابخوانى اين برنامه گفت: هدف 
ــائل بازرگانى و اقتصادى و تبليغى اين كار  اين طرح ترغيب به مطالعه است و مس

براى ما اهيمت چندانى ندارد.
به گزارش مهر، برنامه تلويزيونى خنداونه از هفته گذشته اقدام به برگزارى مسابقه 
ــته داوود  ــاب «جام جهانى در جواديه» نوش بزرگ كتابخوانى با محوريت دو كت
اميريان و «يك عاشقانه آرام» نادر ابراهيمى كرده است كه براى برگزيده نخست 

اين مسابقه هديه نقدى 20 ميليون تومانى در نظر گرفته است.
همزمان با آغاز اين مسابقه در روزهاى گذشته برخى از فروشگاه هاى مجازى فروش 
كتاب، اقدام به تبليغ خريد كتاب و دانلود نسخه الكترونيكى آن از طريق خود براى 

شركت در اين مسابقه كرده اند.

در همين زمينه خبرنگار مهر از على شهيديان مدير روابط عمومى برنامه خندوانه 
درباره سامانه فروش كتاب اين برنامه تلويزيونى و ارتباط اين فروشگاه هاى مجازى 
ــخ مواجه شد:  اسپانسر برنامه خندوانه سامانه  با اين برنامه سوال كرد و با اين پاس
موبايلى «#780*» است و اين برنامه نيز تمام تعهد خود درباره اين مسابقه را از 

مجراى اين سامانه تدارك ديده است.  
به گفته وى اين برنامه تلويزيونى سامانه و مجراى توصيه شده ديگرى براى تهيه 
اين دو اثر ندارد و تعهدى نيز نسبت به اقدام ساير فروشگاه هاى حقيقى و مجازى 

در اين زمينه ندارد.
ــركت در اين برنامه  ــار براى ش ــهيديان همچنين درباره چگونگى انتخاب آث ش
ــابقه اتاق فكرى تشكيل داده و  تلويزيونى نيز گفت: برنامه خندوانه براى اين مس

كتاب هاى حاضر در مسابقه نيز پس از مشورت با اين اتاق فكر انتخاب مى شوند.
مسوول روابط عمومى اين برنامه تلويزيونى تصريح كرد: عموميت داشتن موضوع 
كتاب و نيز جذابيت آن كه بتواند منجر به ايجاد حس ترغيب عمومى نسبت به اين 

كتاب شود مهمترين مالك هاى اين برنامه براى انتخاب اين آثار است.
وى تصريح كرد: اصل هدف ما براى برگزارى اين مسابقه ايجاد ترغيب به كتابخوانى 
ــراى اين كار انتخاب  ــت و براى همين منظور دو كتاب در دو ژانر مختلف را ب اس
كرده ايم تا اقبال عمومى براى اين مسابقه بيشتر نيز شود. هدف اين طرح ترغيب 
ــائل بازرگانى و اقتصادى و تبليغى اين كار براى ما اهيمت  ــت و مس به مطالعه اس

چندانى ندارد.

عليرضا رييسيان،  از ايده فيلمى با موضوع عشق و مهاجرت كه قرار است 
ــود، خبر داد و تاكيد كرد  ــترك بين ايران و كانادا توليد ش به صورت مش

مذاكره هاى اوليه در اين زمينه انجام شده است.
عليرضا رييسيان،كارگردان سينما كه اين روزها فيلم «دوران عاشقى» 
ــده نگارش ــازه اش گفت: اي ــم ت ــده فيل ــاره اي ــرده دارد،  درب را روى پ

ــق و مهاجرت را دارم كه البته هنوز به شكل   فيلمنامه اى با موضوع عش
ــت. براى  ــده و تنها در حد يك ايده اس ــته نش متمركز فيلمنامه آن نوش
ــور كانادا و مذاكره در اين رابطه سفرى  ــترك اين فيلم با كش توليد مش
ــات پيش توليد ــم كردن مقدم ــته ام و در حال فراه ــور داش به اين كش

 هستم.

وى با اشاره به استقبال از فيلم «دوران عاشقى» بيان كرد: استقبال از اين 
ــبختانه فيلم توانست طى سه  فيلم سينمايى بيش از انتظارم بود. خوش
هفته به آمار فروش بالغ بر يك ميليارد و نيم دست يابد كه اين رقم براى 
يك فيلم غير كمدى آمار خوبى است و نوعى ركورد براى سينماى ايران 

در بعد از انقالب به شمار مى آيد.
ــد: البته اين آمار بعد از اكران  كارگردان فيلم «پرونده هاوانا» متذكر ش
ــود و تعدادى از سالن هاى  فيلم مجيد مجيدى دستخوش تغيير مى ش
اصلى فيلم به «محمد رسول اهللا (ص)» تعلق مى گيرد اما در نهايت طبق 
ــتقبال از فيلم «دوران عاشقى» خوب  آمار رسانه هاى جمعى ميزان اس

بوده است. 
رييسيان درباره جزئيات نمايش «دوران عاشق» در كشور آلمان عنوان 
كرد: طبق برنامه ريزى انجام شده قرار بر اين است فيلم «دوران عاشقى» 
را در 4 شهر آلمان نيز اكران كنيم كه طبق اطالعاتى كه در دست داريم 

بليت هاى 4 سانس نمايش فيلم نيز پر شده است.
وى در پايان تاكيد كرد: پس از آلمان، «دوران عاشقى» در آمريكا و كانادا 

و بعد هم در دوبى روى پرده مى رود.
ــقى» با بازى ليال حاتمى، شهاب حسينى،  ــينمايى «دوران عاش فيلم س
ــيم ادبى و ... در حال حاضر روى پرده  فرهاد اصالنى، سوگل قالتيان، نس

است.

ريستين برگ هارپ ويكن، رييس انستيتو صلح اسلو خواستار هميارى شد:

در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى خرد و شجاعت حاكم است

شور و هيجان بچه ها بازار را پر مي كند و زرق و برق و رنگ و آب بازار صداي 
خنده هاي شان را بلندتر ... شاه عباس صفوي امروز با تلخكش همراه بچه 

ها شده و غرفه غرفه و تكه به تكه بازار را زير پا مي گذارد.
به گزارش ايمنا، حرفهاي شان به تعميرات عالي قاپو و بعضي چيزها راجع 
به مسجد جامع عباسي هم مي رسد. بچه ها هم با شيطنت هاي كودكانه 
يك جا كنار بساط  لواشك فروش مي ايستند و كمي آن طرف توجه شان به 
بوي خوش ادويه ها جلب مي شود. همان جا كه هنرمندان همراه با انرژي 
ــي جون  قد تو قربون»،  « تو بده  چندين برابر بلند مي خوانند «عطار باش

زعفرون دامغون براي دل داغون»...
ــگران كوچك به موزه عصارخانه مي رسند. همه چيز براي  كم كم گردش
ــت. با كنجكاوي خاص كودكانه مدام سوال مي  ــان جالب و نا آشناس ش
پرسندكه هنرمندان مي خوانند: گندم مي كاريم همچين و همچون .... و 
بعدش يك شعر ديگر در رابطه با محيط و روال كار در عصارخانه برايشان 

خوانده مي شود.
مرحله بعدي عصارخانه گردي با ليدر نوجوان است. ليدري هم سن و سال 
و هم زبان خودشان كه هر چه در عصارخانه اتفاق مي افتاده را براي بچه 

ها بازگو مي كند.
ــراغ جادو و غول  ــن بچه ها و قصه چ ــت تا بياييد بي حاال نوبت قصه گوس

روشنايي را براي شان بگويد.
قصه اي كه هم براي شان آموزنده است هم پر از تخيل و افسانه شنيدني .

ــت به كاغذ و قلم مي برند.  ــنيده ها كه مي گذرد بچه ها دس ديده ها و ش
اينهمه ماجرا ها و اتفاقات جالب جان مايه خوبي براي نقاشي دارد.

حاال هر كدام بازار كودكانه و موزه خودشان را مي كشند.
بعد از زنگ دلچسب نقاشي دوباره شاه عباس با تلخكش جلو مي رود و تور 
كودكانه گردشگران به دنبال شان در بازار مي چرخند. همان جا كه آواي 

هنرمندان به گوش شان مي خواند:« شهر ما بازار دارد.»
ــري،  طالكوبي،  قلم   ــور كار دارد  ،  مس گري و زرگ بازارش هزار و چند ج

زني، هم منبت،  هم مشبك،  خاتم و ميناكاري، شهر ما شهر صفاست  شهر 
زيباي خداست.

ــان و ديدني ها و ــده و بچه ها با كوله بار كوچكي پر از هيج ديگر ظهر ش
ــازار و رازهايش  ــاعت ها از ب ــوند تا س  آموزه هاي تازه راهي خانه مي ش
ــاهي در رابطه با اين برنامه مي گويد:   بگويند و بشنوند.مدير عصارخانه ش
«گردشگري كودك»به همت عصارخانه شاهي و مركز مطالعات فرهنگ 

عامه در حال برگزاري است.
ــنا سازي كودكان با  محمد عيدي ادامه مي دهد:  دراين برنامه دركنار آش
اجزاي ميدان و بازار،  عملكرد و كاركرد موزه عصارخانه شاهي نيز به آنها 

معرفي و براي شان تشريح مي شود.
ــت كه ابتدا  ــكل اس وي اضافه مي كند:  نحوه اجراي اين برنامه به اين ش
شركت كنندگان از داخل ميدان نقش جهان توسط  دوهنرمند  در كسوت

 شاه عباس و كل عنايت  تلخك او به بازديد ازمسيري در بازار هدايت مي 
ــاد و مفرح  راجع به ادويه ها،   ــوند و طي اين راه در خالل برنامه هاي ش ش
ــوق مالعبداهللا  توضيحاتي به آن ها داده  خاطره گنجه مادربزرگ و چارس

مي شود.
ــي راجع  ــه گوي ــك برنامه قص ــاهي ي ــه ش ــوزه عصارخان ــپس در م س
ــده  ــدارك ديده ش ــان ت ــراي ش ــه آن ب ــوزه و تاريخچ ــرد م ــه كارك ب
ــود و بعد  ــريح مي ش ــان تش ــر آن اجزاي موزه براي ش ــت  و عالوه ب اس
ــوزه براي  ــه از ميدان تا م ــرح آنچ ــي در فضايي مف ــن پذيراي از آن ضم
ــي كنند.  ــي تصوير م ــده را در قالب نقاش ــي ش ــان تعريف و بازنماي ش
ــازها  ــازان و سماورس ــد از بازار شمشيرس ــه بازدي ــز با برنام در پايان ني
ــه پايان  ــان ب ــگري ش ــاه عباس و تلخك گردش به همراه دو هنرمند ش

مي رسد.
ــتقبال قابل توجه هم اكنون در حال  ــت،  اين برنامه با اس شايان ذكر اس
ــاهي با توجه به همين مساله به زودي  برگزاري است و موزه عصارخانه ش

هفته گردشگري كودك را نيز در  اصفهان برگزار مي كند.

با برگزاري برنامه «گردشگري كودك»

هياهوي گردشگران كوچك درعصارخانه شاهي پيچيد



خبر 

 معاون کاهش تقاضا و توسعه مش��ارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور ،از ممنوعیت ورود ماده»سودوافدرین« به ایران خبر داد.

پرویز افشار ،روز شنبه اظهار کرد: افرادسودجو از »سودوافدرین«به عنوان 
پیش ساز مواد مخدر صنعتی استفاده می کردند.

به گفته وی،ای��ن مواد ب��ه عن��وان م��واد دارویی،برای س��اخت داروی 
سرماخوردگی و ضدحساس��یت وارد کشور می ش��د،اما افراد سودجو از 

آن،برای ساخت شیشه و قرص های روانگردان سوء استفاده می کردند.
افش��ار افزود:میزان ورود سودوافدرین در کش��ور بیش از اندازه مورد نیاز 

پزشکی بود که جلو واردات این پیش ساز مواد مخدر گرفته شده است.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مش��ارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور گفت:مواد مخدر صنعتی جدید بیشتر در البراتورهای داخلی 
تولید می شد و دلیل آن این بود که تولید این گونه مواد از نظر فرموالسیون 

شیمیایی ساده است.
به گفته وی،سوداگران مرگ،برخی از پیش س��ازها را با برخی محلول ها 
ترکیب کرده و با یک مکانیزم شیمیایی مانند جوشاندن ، آن را تبدیل به 

کریستال و شیشه می کردند.
وی یادآور شد:خوشبختانه در این راستا،با در پیش گرفتن یک ساز و کار 

خوب ،از دسترسی آسان به پیش ساخت ها جلوگیری شد.
افشار گفت:با ایجاد این گونه ممنوعیت ها ، هم اکنون قیمت مواد مخدر 
شیشه در کشور به شدت افزایش یافته و وضعیت مطلوب از لحاظ کنترل 

مصرف شیشه در کشور صورت گرفته است.
وی افزود:گرایش به مواد مخدر صنعتی در ایران مانند سایر کشورها متاثر 

از مصرف بین المللی مواد مخدر است.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مش��ارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور گفت:براس��اس آخرین ارزیابی س��وء مصرف مواد مخدر در 

کشور،یک میلیون و 325هزار نفر معتاد در کشور شناسایی شده است.
افشار گفت:حدود 65درصد از معتادان گرایش به مواد مخدر سنتی دارند و 
26درصد نیز مواد مخدر صنعتی جدید و مابقی داروهای روانگردان و آرام 

بخش مصرف می کنند.
به گفته وی،مبارزه با مواد مخدر در کشور به شکل خوب و قابل قبولی در 
حال انجام است و در خصوص مواد سنتی بیشتر ترکیبات تریاک و هروئین 
است که بیشتر از کشورهای همسایه به ویژه افغانستان وارد کشور می شود.

وی گفت:در این راستا ،مرزبانان جمهوری اسالمی ایران مبارزه بسیار خوبی 
با قاچاقچیان مواد مخدر دارند.

افشار اظهار داشت:طرح جدید ارزیابی سوءاس��تفاده مصرف مواد مخدر 
در کشور در دست انجام اس��ت که تا پایان امسال نتایج آن مورد تحلیل و 

ارزیابی قرار می گیرد.
این مسوول ستاد مبارزه با مواد مخدر برای شرکت در نشست ستاد شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری به ش��هرکرد سفر 

کرده بود.

ورود »سودوافدرین« به کشور 
ممنوع شد
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مفاد آراء
5/381 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند 

رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی که 
در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مس��تقر در ثبت جوشقان صادر 
گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان 
تسلیم ورس��ید اخذ نمایند واز تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره 
ثبت جوشقان تس��لیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
 1- رای شماره 139460302119000157مورخ 1394/05/12-خانم صدیقه آسیاب  فرزند 
رضا به شماره ملی 1262616530 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   پالک شماره 

2334 فرعی  از پالک یک  اصلی  واقع درجوشقان به مساحت 195/81 متر مربع.
2- رای شماره 139460302119000158مورخ 1394/05/12- اقای سید یحیی صفوی 
میر محله  فرزند سید جناب به ش��ماره ملی 5169777027 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه   پالک ش��ماره 2334 فرعی  از پالک یک  اصلی  واقع درجوشقان به مساحت 

195/81 متر مربع.
3- رای ش��ماره 139460302119000156مورخ 1394/05/12- اقای رمضانعلی سالمی 
فرزند غالمرضا  به شماره ملی  1262507499 ششدانگ  یکباب مغازه  پالک 491 فرعی از 

یک  به مساحت 40/79متر مربع. 
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 24 / 05  /1394
تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 8  /06 /1394

م الف:12091 زهره زرگری -کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان
تحدید حدود اختصاصی

6/63 شماره صادره: 1394/04/87600چون ششدانگ یک باب اطاق فوقانی در خانه قاسم 
پالک ش��ماره 171/3 فرعی از34- اصلی واقع در مزرعه خطیر بخ��ش 9 ثبت نطنز که طبق 
س��وابق و پرونده ثبتی به نام خانم عزت عینی و غیره در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1394/07/06 ساعت 
10 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آم��د، لذا به موجب این آگهی ب��ه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در ای��ن آگهی در محل حضور یابن��د و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م/الف: 159تاریخ انتشار: 1394/6/8 عباسعلی عمرانی رییس ثبت 

اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

6/48 شماره صادره: 1394/04/87499چون تمامی ششدانگ یک باب خانه و دو باب طویله 
متصل به آن و به شماره پالک شماره 19 فرعی از 37 – اصلی واقع در کشه بخش 11 ثبت نطنز 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ماشاله ریاضتی فرزند فرج اله و غیره در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طب��ق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخ 
1394/07/01 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م/الف: 157 تاریخ انتشار: 1394/6/8 عباسعلی عمرانی 

رییس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
6/47 شماره صادره: 1394/04/87483چون ششدانگ چهار قطعه زمین تقریبا یک رجل و 
ربعی پالک ش��ماره 8 فرعی از 40- اصلی واقع در مزرعه مالخلیل کشه بخش 11 ثبت نطنز 
که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام خانم خدیجه فاضلی بیدهندی و غیره فرزند نادعلی و 
غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1394/07/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م/الف: 158 تاریخ انتشار: 1394/6/8 

عباسعلی عمرانی  رییس ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

6/69 خانم اکرم طاهری قهریزجانی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 
328/94 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که 
شادروان محمد آقا طاهری قهریزجانی به شناسنامه 387 در تاریخ 91/1/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1- عزیز اله طاهری قهریزجانی 
دارای شماره شناسنامه 21 متولد 1341 فرزند پس��ر متوفی 2- ناصر طاهری دارای شماره 
شناس��نامه 6 متولد 1351 فرزند پس��ر متوفی 3- عباس طاهری قهریزجانی دارای شماره 
شناسنامه 327 متولد 1356 فرزند پسر متوفی 4- علیرضا طاهری قهریزجانی دارای شماره 
شناس��نامه 2 متولد 1363 فرزند پس��ر متوفی 5- بتول طاهری دارای شماره شناسنامه 22 
متولد 1339 فرزند دختر متوفی 6- احترام طاهری دارای شماره شناسنامه 9 متولد 1344 
فرزند دختر متوفی 7- فاطمه طاهری قهریزجانی دارای شماره شناسنامه 16 متولد 1347 
فرزند دختر متوفی 8- زهرا طاهری قهریزجانی دارای شماره شناسنامه 14 متولد 1353 فرزند 
دختر متوفی9- اکرم طاهری قهریزجانی دارای شماره شناسنامه 2 متولد 1358 فرزند دختر 
متوفی 10- عفت رضایی قهریزجانی دارای شماره شناسنامه 10 متولد 1323 فرزند همسر 
متوفی. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و از صادر خواهد شد. م/الف: 193شورای 

حل اختالف بخش کرون 
اجرائیه

6/70 شماره اجرائیه: 9410420361700228، شماره پرونده: 9309980361700846، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 930862، به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
9410090361701832 و ش��ماره دادنام��ه ه��ای مربوط��ه 9309970361701449، 
9409970361700130 محکوم علیهم )1- غالمحس��ین منتظر القائ��م فرزند مهدی به 
نشانی اصفهان، خ فروغی کوچه شماره 9، بن بست بهار، پ 5 ، 2- علی اصغر عابد زاده فرزند 
غالمعلی به نش��انی مجهول المکان( متضامناً محکوم اند به پرداخت مبلغ )76/000/000( 
ریال بابت اصل خواسته )بخشی از وجه دو فقره چک به شماره های 074257 – 93/06/03 
= 150/000/000 ری��ال *074259- 93/06/01 = 16/000/000 ری��ال( و نی��ز مبل��غ 
)2/280/000 ریال( به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت 
هنگام پرداخت براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان )فرشاد مشهدی 
فرزند صاحب به نشانی ش��هر ابریشم، خ شهید نعمتی، کوی ش��هید موذنی، بن بست پنجم، 
پالک1( و نیز پرداخت حق االجرای دولت��ی به مبلغ )4/097/000( ری��ال در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 

را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمایید. م/الف: 15280 مدی��ر دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجرائیه

6/71 شماره اجرائیه: 9410420351300257، شماره پرونده: 9409980351300015، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940020، به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
9410090351302040 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9409970351300435 محکوم 
علیه )1- محس��ن زمانی فکری به نش��انی مجهول المکان( محکوم  اس��ت به پرداخت مبلغ 
400/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 11/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک94/1/8 تا زمان تادیه آن در حق خواهان 
)ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب به نشانی شهرس��تان اصفهان – خ حکیم – بازار قلندرها – 
جنب سرای ستوده پوشاک آس��یا( ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه 
اس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. م/الف: 15299مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرائیه

6/72 شماره اجرائیه: 9410420351300256، شماره پرونده: 9409980351300014، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940019، به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
9410090351302039 و شماره دادنامه مربوطه 9409970351300436 محکوم علیه 
)1- میترا زمانی فکری فرزند مصطفی به نش��انی مجهول المکان( محکوم  است به پرداخت 
مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/860/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررس��ید چکها تا زمان تادی��ه آن در حق خواهان 
)ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب به نشانی شهرس��تان اصفهان – خ حکیم – بازار قلندرها – 
جنب سرای ستوده پوشاک آس��یا( ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه 
اس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمایید. م/الف: 15300 مدی��ر دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجرائیه
6/73 شماره اجرائیه: 9410420351300252، شماره پرونده: 9309980351301149، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931308، به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
9410090351302035 و شماره دادنامه مربوطه 9409970351300243 محکوم علیه 
)1- نرگس میرزاخانی فرزند قاسم به نشانی مجهول المکان( محکوم  است به پرداخت مبلغ 
سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یازده میلیون و چهارصد و شصت هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از 
زمان سررس��ید چک 93/4/15 تا زمان تادیه آن در حق خواهان )تعاونی اعتبار ثامن االئمه 
به نمایندگی محمد حس��ین نفری توکلی و مس��عود مهردادی به نش��انی اصفهان – میدان 
بزرگمهر – ابتدای خ بزرگمهر – سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه به وکالت امیر قاسمیان 
دستجردی فرزند حسین به نشانی اصفهان خیابان توحید، چهار راه پلیس، ساختمان ماکان 
3، طبقه 3، واحد 15  ضمنا حق االج��را از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه می باش��د. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد 
باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. م/الف: 15301 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 13 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

6/74 شماره درخواست: 9410460352500019 شماره پرونده: 9409980352500300، 
 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940359، در پرونده کالس��ه بایگان��ی 940359 این ش��عبه واقع 
 در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 341 خواه��ان خانم زهرا عل��ی اکبر نیش��اپوری فرزند عل��ی رضا به 
 طرفیت خوانده: آقای فریدون فالحی فرزند امید به خواس��ته طالق تقدی��م که دارای وقت 
رسیدگی مورخه 94/07/28 س��اعت 9 صبح می باش��د نظر به اینکه آدرس خوانده مجهول 
المکان اعالم ش��ده با درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدن��ی مراتب یک نوبت در یک��ی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد و با توجه به صدور قرار ارجاع امر به داوری ظرف یک هفته نسبت 
به معرفی داور واجد ش��رایط نیز اقدام نمایی��د. م/الف:15310 مدیر دفتر ش��عبه 25 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

6/75 در خصوص پرونده کالسه 249/94/ش/5 خواهان حمید علیرضایی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 2 فقره چک بانضمام مطلق خسارت به طرفیت حسین رحمانی فرزند فرج اله تقدیم 
نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/7/28 ساعت 8 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م/الف: 15235 مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان

امام جمعه شهرکرد: 

پیروزی درمذاکرات و ایجاد ثبات 
دستاوردهای مهم دولت یازدهم 

وزیر کشور: 

فرجام خوب، دستاورد برجام برای 
کشور خواهد بود

نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری و امام 
جمعه شهرکرد پیروزی در مذاکرات هسته ای، رونق 
اقتصادی، کنترل تورم و حاکم کردن ثبات نس��بی را 
مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

حجت االس��الم والمس��لمین محمدعلی نکونام، در 
خطبه های نمازجمعه این هفته شهرکرد در مصالی 
امام خمینی)ره( با تبریک هفته دولت اظهار داشت: 
مسووالن دستگاه های اجرایی بایستی درهفته دولت، 
اقدامات خود را ازطریق رسانه های گروهی به اطالع 
مردم برس��انند. وی عنوان کرد: دستاوردهای دولت، 
تحقق دستیابی جمهوری اسالمی ایران به جایگاهی 
اول منطقه که در سند چشم انداز بیست ساله کشور 

نیز پیش بینی شده را زمینه سازی می کند.
خطی��ب جمعه ش��هرکرد همچنین ب��ه دولتمردان 
توصیه کرد: ش��یوه دولتمردان، باید براساس سیره و 
عملکرد شهید رجایی باش��د تا اقدامات آنان در دنیا 
و آخرت، ماندگار بماند.  حجت االس��الم نکونام تعهد 
مؤمنانه، روحیه خدمتگزاری، مردمی بودن، پرهیز از 
اعمال سلیقه های شخصی، پایبندی به مبانی انقالب، 
ساده زیس��تی و بی آالیش��ی، چش��م به محور نظام 
دوختن، ایس��تادگی در برابر نفاق و استکبار، داشتن 
 دغدغه محرومان و ساده بودن با مردم را از مهمترین 

ویژگی های ش��هید رجایی عنوان کرد و توجه به این 
صفات از سوی دولتمردان را مورد تاکید قرار داد.

وی تصریح کرد: هشتم شهریور و حادثه انفجار دفتر 
نخست وزیر که به ش��هادت رسیدن شهیدان رجایی 
و باهنر منجر ش��د روز مبارزه با تروریست نامگذاری 
شده و اس��تکبار جهانی در حالی ایران را حامی ترور 
می داند که جمهوری اسالمی، بیش از 17 هزار شهید 
ترور دارد که از سوی عمال استکبار جهانی به خاک و 
خون کشیده شده اند. امام جمعه شهرکرد همچنین 
در خصوص انتخابات اسفندماه امسال نیز اظهار کرد: 
فتنه گران در طول تاریخ انقالب همیشه مترصد توطئه 
برای تضعیف جمهوری اسالمی بوده اند و صحنه های 
انتخابات از عرصه هایی است که دشمن برای کاهش 

مشارکت مردم در این عرصه همواره توطئه می کند.
حجت االسالم نکونام در خصوص تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی نیز گفت: بایستی با برنامه ریزی مناسب به 
نقاط مطلوب و مورد نظر مقام معظم رهبری در زمینه 

اقتصاد مقاومتی برسیم.
وی هم چنین در خصوص 12 شهریور، سالروز شهادت 
رئیس��علی دلواری و روز مبارزه با اس��تعمار انگلیس 
و رش��ادت های ایرانیان در مقابله با استکبار جهانی 

مطالبی را یادآور شد.

وزیر کش��ور گفت: مهم ترین دستاورد برجام )برنامه 
جامع اقدام مش��ترک( فرجام خوب برای توس��عه و 

پیشرفت کشور خواهد بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در شورای اداری چهارمحال 
و بختیاری، اظهار داش��ت: با موفقی��ت در مذاکرات 
هسته ای کش��ور وارد مرحله جدید و حساسی شده 
است.  وی تأکید کرد: ثبات و اقتدار جمهوری اسالمی 
ایران زمینه س��از رس��یدن به موفقیت در مذاکرات 
هسته ای ش��د.  رحمانی فضلی افزود: اعتماد مردم، 
رهبری و حض��ور مردم در صحنه، س��ه عنصر اصلی 

وقوع و تداوم انقالب اسالمی ایران بوده است. 
وی تصریح کرد: باید بدانی��م که فاصله گرفتن از این 
عناصر، باعث شکس��ت و نرس��یدن ب��ه موفقیت در 
زمینه های مختلف می شود.  وزیر کشور بیان داشت: 
اقدامات، تصمیم��ات و اراده امام راحل و مقام معظم 
رهبری، نق��ش مهمی در مدیریت و هدایت کش��ور، 
در امواج س��همگین داشته اس��ت.  وی اضافه کرد: با 
بررسی وضعیت کشورهای اطراف و همسایه متوجه 
 می ش��ویم، اگر آنها نیز عنصر رهبری قوی داشتند، 
می توانس��تند موفق ش��وند. رحمانی فضلی عنوان 
داشت: مردم حقوق بسیار زیادی بر گردن مسووالن 
دارند و مس��ووالن نی��ز در براب��ر م��ردم، موظف به 

پاسخگویی هس��تند. وزیر کش��ور ادامه داد: تقویت 
قدرت اقتصادی و جلب رضایتمندی عمومی مردم، 

مبنای حمایت آنان از مسووالن به شمار می رود.
وی عنوان کرد: اشتغال، اقتصاد و معیشت، مهم ترین 

و اصلی ترین دغدغه مردم و مسووالن کشور است.
رحمانی فضلی یادآور شد: اقتدار ملی و تأثیرگذاری 
ایران در منطقه، از دیگر عوام��ل پیروزی جمهوری 

اسالمی در عرصه های مختلف محسوب می شود.
وی بی��ان کرد: برگ��زاری انتخابات س��ال جاری نیز 
 باید ب��ا رویک��رد تقویت اقت��دار ملی همراه ش��ود و 
دس��تگاه های دولتی حق ندارند له یا علیه کسی در 

انتخابات فعالیت کنند.
وزیر کشور گفت: استانداران باید نظارت دقیق داشته 
باش��ند تا از امکانات دولتی، برای انتخابات، به نفع یا 
ضرر افراد، استفاده نشود.  رحمانی فضلی تأکید کرد: 
به علت روش��ن بودن وظایف دستگاه های نظارتی و 
مجری، هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات سال 

جاری پیش نمی آید.
وزی��ر کش��ور روز پنجش��نبه، ب��ه منظ��ور افتتاح 
چند ط��رح عمران��ی و ش��رکت در ش��ورای اداری 
 اس��تان چهارمح��ال وبختیاری به ش��هرکرد س��فر

 کرد.



يادداشت

خبر خبر 
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استفاده از یک نوآوری رانندگی با خودروهای الکتریکی را شبیه هدایت 
فضاپیما می کند.

 بدون شک رانندگی لذت بخش زمانی تکمیل می شود که صدای خاص 
موتور در محیط اطراف بپیچد. این صدا زمانی بیشتر می شود که راننده 
پدال را فش��رده و ش��تاب بیش��تری به خودرو دهد اما چنین اتفاقی در 

خودروهای الکتریکی روی نمی دهد.
در واقع عملک��رد کم ص��دا و حتی در برخ��ی موارد بی ص��دای موتور 
 خودروه��ای الکتریکی، عالقمندان ب��ه رانندگی را تاحدودی دلس��رد 
می کند.اکنون شرکت خودروسازی GLM ژاپن که در زمینه طراحی و 
ساخت خودروهای برقی تخصص ویژه ای دارد دست به کار شده و برای 

حل این مشکل ابتکارعملی دیدنی به خرج داده است.
این شرکت سیستم صوتی جدید ساخت شرکتی موسوم به Roland را 
بر روی خودروهایش نصب می کند که تقریبا همان صدای هیجان انگیز 

موتورهای احتراقی را تولید می کند.
خودرویی ک��ه این ش��رکت ژاپن��ی فعال موف��ق به آزمایش سیس��تم 
جدید بر روی آن ش��ده ZZ نام دارد که از سیس��تم صوتی پیش��رفته 
Supernatural بهره می برد. صدایی که این سیستم تولید می کند با 

توجه به شدت عملکرد موتور خودرو متغیر است.
شرکت Roland جزئیات بیشتری از این نوآوری را منتشر نکرده و تنها 
به بیان این جمله بسنده کرده که »با این نوآوری راننده ای که خودروی 
برقی را هدایت می کند س��ر و صدایی از موتور آن می شنود که انگار در 

حال هدایت فضاپیماست!«
ش��رکت ژاپنی GLM امیدوار اس��ت که در آینده نزدیک خودروهای 
تولیدی خود را درحالی روانه بازار کند که این فناوری جدید بر روی آنها 

نصب شده است.

وقتی خودرو، صدای فضاپیما 
تولید می کند

روبـات ها در 10 سال آيـنده 
جای 16 درصد از نـیروی کار جهان 

را خواهند گرفت

خرید سوپرجت 100 ساخت صنایع هواپیماسازی روسیه از مباحث مطرح در 
مذاکرات معاون علمی و فناوری رییس جمهور با وزیر صنایع روس��یه در سفر 

به روسیه بود.
ستاری که همزمان با نمایشگاه بین المللی هوافضایی ماکس 2015 به مسکو 
سفر کرده پیش از گشایش این نمایشگاه با دنیس مانتوروف، وزیر صنایع روسیه 
در زمینه فناوری های فضایی دیدار و گفتگو داشته که یکی از بحث های مهمی 
که در این رابطه صورت گرفته همکاری در تولید و خرید هواپیمای س��وپرجت 

100 بود که ظرفیت حمل 100 مسافر را دارد.
بنا بر اعالم منابع خبری روسیه، طرف روس��ی به ایران پیشنهاد داده که ضمن 

خرید سوخوی سوپر جت 100، تولید انبوه آن را در خود ایران انجام دهد.
ماکسیم سوکولوف، وزیر حمل و نقل روسیه هم چندی پیش از انجام مذاکراتی 

برای تحویل هواپیماهای مسافربری روسیه به ایران خبر داد.
س��وخو س��وپرجت 100 یک هواپیمای مس��افربری جت منطقه ای در دسته 
۷5 تا ۹5 صندلی است. توسعه طرح س��اخت هواپیما از سال 2000 در بخش 
هواپیماهای مسافربری شرکت روسی سوخو با همکاری عمده بوئینگ به عنوان 

همکار اصلی شروع شده و اولین پرواز این هواپیما در 1۹ مه 200۸ انجام شد.
نخستین پرواز مس��افربری تجاری این هواپیما هم در سال 2011 )اردیبهشت 
13۹0( توسط خط هوایی ارمنستان )آرماویا( با پرواز یک فروند از این جتها که 
به افتخار نخس��تین فضانورد جهان، »یوری گاگارین« نامیده شد بود در مسیر 

ایروان به مسکو صورت گرفت.
 Fly« سوخوی سوپر جت 100 اولین هواپیمای صد نفره دنیاست که به صورت
by Wire« هدایت می شود و نحوه کنترل آن برای خلبان و کمک خلبان هیچ 
فرقی با هواپیماهای مدرن »ایر باس« ندارد و از همان مکانیزم اس��تفاده کرده 
است بدین معنی که س��طوح فرامین هواپیما توس��ط فرمان های الکترونیکی 
هدایت می شوند و در نتیجه کمترین میزان فشار را برای خلبان به همراه دارد 

و از طرفی دارای بیشترین میزان دقت است.

به ادعای سازندگان، این هواپیما مجموعه ای از تمامی هنرنمایی های صنعت 
هواپیمایی در غرب و شرق است که تمامی س��ازندگان قطعات اصلی آن مثل 
موتور، ارابه های فرود، سیس��تم های الکترونیکی و دیگر قطعات شرکت های 
معروف آمریکایی و اروپایی مانند Goodrich و Sutton هستند، بنابراین از 
نظر سیستمی این هواپیماها هیچ فرقی با هواپیماهای تولید شده در غرب ندارد.

سوپرجت سوخو
اولین سانحه س��قوط این هواپیما در اردیبهش��ت 13۹1) سال 2012( پس از 
برخاستن هواپیما در جریان یک پرواز نمایشی در جاکارتای اندونزی رخ داد که 

تمامی 3۷ مسافر و هشت خدمه پرواز را به کام مرگ برد.
گفتنی است، 40 ش��رکت دانش بنیان ایرانی در نمایش��گاه هوافضای ماکس 
2015 که به مدت یک هفته در ش��هر کوچک ژوکوفسکی در حاشیه مسکو در 

حال برگزاری است، شرکت دارند.
در نمایشگاه امسال 20 دس��تاورد بومی محققان کشور از جمله ماکت ماهواره 
برهای سفیر و سیمرغ، ماهواره های رصد، فجر و طلوع، راکت کاوشگر و کپسول 

زیستی به نمایش گذاشته شده است.
عالوه بر دستاوردهای حوزه فضایی بخشی از دستاوردهای بومی شده در حوزه 
هوایی همچون هواپیماها و بالگردهای سبک شامل هواپیمای چهار و شش نفره 
و بالگرد دو نفره و 20 زیر سامانه همچون سیستم های اویونیکی هواپیما هم در 

این نمایشگاه عرضه شده است.
 پوتی��ن ط��ی س��خنانی در افتتاحیه نمایش��گاه که ب��ا حضور دکتر س��تاری

  و هیات ایرانی برگزار ش��د ب��ا بیان این که نمایش��گاه بین الملل��ی هوافضایی 
 ماک��س 2015 ب��دون در نظ��ر گرفتن اوض��اع سیاس��ی بین الملل��ی میدان 
موثری ب��رای گفتگوهای کارشناس��ی و توس��عه هم��کاری ه��ای صنعتی و 
 جستجوی شرکای جدید است، اظهار داشت: روسیه به طور فعال هواپیماهای

 مسافربری و حمل و نقلی روسی را در بازارهای هوایی داخلی و خارجی معرفی 
خواهد کرد.

سوپرجت های روسی به ناوگان هوایی ایران می پیوندند؟
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یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت خودرویی شد که 
می تواند زباله های پیاده روها را جمع آوری کند.

 علی اکب��ر جعفرنژاد ان��دواری، مدی��ر عامل یک ش��رکت دانش 
 بنیان و مجری طرح »ماش��ین جمع آوری زباله های خشک معابر 
پیاده رو« گفت: این خودرو با عرض کمتر از 1/5متر می تواند وارد 
پیاده رو ش��ود و زباله های خش��ک از قبیل ظ��روف یکبار مصرف، 
برگ ها و ته س��یگارها، کاغذهای مچاله را جم��ع آوری کند.وی با 
 بیان اینکه طراحی و س��اخت خودرویی که بتوان��د در پیاده رو به 
جم��ع آوری زباله بپ��ردازد، برای اولین بار در کش��ور انجام ش��ده 
است، گفت: میل به س��مت مکانیزه شدن و توس��عه ماشین آالت 
به جای نیروی انس��انی در جوامع کنونی باعث ش��د تا به س��مت 
طراحی و س��اخت این خودروی مکانیزه برویم.جعفرن��ژاد افزود: 

امروزه کش��ورهای در حال توسعه می کوش��ند تا با مکانیزه شدن 
و کاهش نیروی انس��انی از هزینه ه��ای مازاد جلوگی��ری کنند و 
به کارهای خودشان س��رعت ببخش��ند که این خودروی مکانیزه 
می توان��د از این هزینه ها بکاه��د.وی با تاکی��د براینکه حرکت به 
سمت این تکنولوژی ها در ایران نیز به س��رعت در حال اجراست، 
گف��ت: مکانیزاس��یون ش��دن و کاهش هزین��ه ه��ای مختلف از 
جمله س��رلوحه های ارگانها و به خصوص ش��هرداری اس��ت تا با 
ورود ب��ه دنیای تکنول��وژی به س��رعت خدمات ده��ی را افزایش 
 دهن��د و از هزینه های ج��اری آن بکاهند.مجری طرح »ماش��ین 
جم��ع آوری زباله ه��ای خش��ک معاب��ر پی��اده رو« در خصوص 
 خودرو جمع آوری زبال��ه های پیاده رو گفت: ای��ن خودرو با هدف

 قابلیت های فراوان در زمینه خدمات شهری با حجم کم و مصرف 

سوخت پایین طراحی و ساخته شده اس��ت.جعفرنژاد  خاطرنشان 
کرد: عدم وجود نمونه مش��ابه این خودرو می توان��د از جمله موارد 
 بارز این طرح باشد. همچنین بهره گیری از اتدهای موجود دنیای 
 ماش��ین آالت ش��هرداری و س��بک خ��اص طراحی ظاه��ری آن

 می تواند از جمله موارد بارز در این خودرو باش��د.وی افزود: نتایج 
تحقیقات نشان می دهد هم اکنون در ایران  ۸0درصد کل مخارج 
مدیریت پس��ماندها، مربوط به جمع آوری و رفت و روب است که 
۶0درصد آن صرف حقوق و هزینه های جاری پرس��نل می ش��ود 
به گونه ای که طبق آمارهای اعالم ش��ده ساالنه حدود ۷5 میلیارد 
ریال هزینه جمع آوری زباله و رفت و روب در یک شهرستان است 
که با کاربرد این خ��ودرو هزین��ه قابل توجهی چ��ه در بلند مدت 
 و چ��ه در کوتاه مدت به سیس��تم برم��ی گردد.جعفرن��ژاد درباره 

مزیت های کاربرد خودرو جم��ع آوری زباله های پی��اده رو گفت: 
کاهش هزینه های جاری، نگهداری و بیمه ای پرس��نلی، افزایش 
سرعت رفت و روب در معابر عابر پیاده با عرض باالی دو متر، قابلیت 
افزایش کاربری، تعمیر و پشتیبانی آسان، ساخت هزینه نگهداری 
 بس��یار پایین از جمله مزیت ه��ای کاربردی این خودرو به ش��مار

 می روند.مجری این طرح با بیان اینکه در حال حاضر نمونه اولیه آن 
ساخته شده است، اظهار داش��ت: ابتدا پس از طراحی های الزم در 
اتدهای مختلف و انتخاب نمونه نهایی پس از تایید، شروع به ساخت و 
 catia، مدل سازی اولیه در نرم افزار های مختلف تخصصی »از قبیل
sowlid works و ... « م��ی کنیم. در نهایت با انجام تس��ت های 
مختلف و پس از امکان سنجی به ساخت پایلوت نهایی می پردازیم.

متخصص��ان نی��روگاه رامی��ن اه��واز موف��ق ب��ه س��اخت مبدل های 
 نیروگاهی با کارب��رد در صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی و س��ایر صنایع 
شدند.سید علیرضا موس��وی، مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به 
اقدامات اخیر نیروگاه رامین در زمینه ساخت و بازسازی انواع تجهیزات 
و قطعات نیروگاه��ی اظهار کرد: اعتماد ملی به ت��وان ایرانی و گام نهادن 
در مس��یر خودکفای��ی در صنعت برق کش��ور طی س��ال های گذش��ته 
نهادینه ش��ده و نیروگاه رامین اهواز با تکیه بر تخصص و تجربه کارکنان 
خود اقدامات مهمی را انجام داده که در آخرین اق��دام خود با راه اندازی 
 کارگاه مبدل س��ازی توانس��تیم در این زمینه نیز ب��ه خودکفایی کامل

 برسیم.وی همچنین با اشاره به ساخت بیش از 50 هزار قطعه و تجهیزات 
نیروگاهی طی چهار س��ال گذش��ته از آمادگ��ی این نی��روگاه به منظور 

انتقال تجربیات و هم��کاری با س��ایر نیروگاه ها و صنایع کش��ور در این 
خصوص خب��ر داد.مهندس غالمرض��ا چرخاب زاده، معاون��ت نگهداری 
و تعمی��رات این نی��روگاه نیز گف��ت: تجهی��ز و راه ان��دازی کارگاه های 
مختلف س��اخت و بازس��ازی قطعات و تجهیزات نیروگاهی از رویکردها 
و برنامه های مدون ما طی س��ال های گذش��ته بوده و با توجه به تجارب 
گذش��ته و اهمیت موضوع، توانس��تیم ب��ا انجام تحقیقات و محاس��بات 
فن��ی و تخصصی، ب��رای اولین ب��ار اقدام ب��ه راه اندازی کارگاه س��اخت 
 و بازس��ازی مبدل ه��ای حرارت��ی ب��ا تن��وع و ظرفیت ه��ای مختل��ف

 کنیم.
وی گف��ت: نیروگاه ها به جهت دارا بودن س��اختار فنی خ��اص، نیازمند 
ب��ه کارگی��ری ان��واع مبدل ه��ا در س��یکل تولی��دی خود هس��تند که 

س��اخت و بازس��ازی مبدل ها به دلیل ضرورت اس��تفاده و تنوع ش��کل، 
 هزینه ه��ای مس��تقیم و غیر مس��تقیم س��نگینی را ب��ه نی��روگاه وارد 
می کن��د.وی ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالت و محدودیت ه��ای ای��ن ن��وع 
مبدل ه��ا نی��ز اظه��ار ک��رد: ع��دم وابس��تگی ب��ه نمون��ه خارج��ی و 
هزینه مناس��ب س��اخت این مبدل ها و صرف��ه جویی چش��مگیر ارزی 
و ریال��ی، کاه��ش زم��ان توقف ه��ای ناخواس��ته و افزای��ش پای��داری 
واحدها و رعایت دقیق تر اس��تانداردهای متناس��ب با ش��رایط نیروگاه 
 را می ت��وان از مه��م تری��ن مزای��ای مبدل های س��اخته ش��ده عنوان

 کرد.وی خاطرنش��ان کرد: مبدل های س��اخته ش��ده در ای��ن نیروگاه 
 قابلیت اس��تفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و س��ایر صنایع را دارا 

هستند.

با ايده يک مخترع ايرانی؛

ماشین جمع آوری 
زباله های پیاده رو 

ساخته شد
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 تا 10 سال آینده راه اندازی ایس��تگاه فضایی بین المللی خصوصی 
دور از ذهن نخواهد بود.

دانشمندان علوم فضایی بر این باورند که اگر ناسا و سرمایه گذاران 
به درستی فرآیند پیچیده گذر از ایستگاه فضایی بین المللی تحت 
هدایت دولت به تاسیس��ات فضایی س��اخت و مورد هدایت بخش 
 خصوصی را مدیریت کنن��د، تحقق ایس��تگاه فضایی خصوصی در 

آینده ای نزدیک چندان دور از دسترس نخواهد بود.
الکس مک دانلد از کارشناسان ارشد ناسا خطاب به سرمایه گذاران 
شرکت کننده در کنفرانس بنیاد پیشتازی فضا 2015 گفت: اکنون 
به لحظه هیجان انگیزی رس��یده ایم. این ش��ما هس��تید که باید با 
سرمایه گذاری چشمگیر، زمینه ساخت ایستگاه فضایی خصوصی 
را تسریع بخشید.در حال حاضر ایس��تگاه فضایی بین المللی برای 
اهداف علم��ی و تحقیقاتی به کار گرفته می ش��ود ت��ا خطراتی که 
سالمت فضانوردان را در س��فرهای طوالنی فضایی تهدید می کند 

به حدقل برسد.
دانش��مندان علوم فضایی امیدوارند که به رغم بازنشسته شدن این 
ایستگاه فضایی در سال 2024، با بهره گیری از ایستگاه های فضایی 
متعلق به بخش خصوصی فعالیت های علمی دانشمندان در محیط 

با جاذبه کم تداوم یابد.

ناسا با هدف تولید هواپیماهای فراصوت کم صداتر در صدد مشاهده امواج 
شوک خارج شده از این هواپیماها برآمد.

این آژانس برای عکس گرفتن از هوای احاطه کنن��ده هواپیما، از تکنیک 
تصویربرداری اش��لیرن اس��تفاده کرد.ای��ن تکنیک که در س��ال 1۸۶4 
توسط آگوس��ت توپلر آلمانی ارائه ش��د، از تعداد زیادی نورهای همسان 
استفاده می کند که بر روی یک جسم منفرد متمرکز می شوند.این شیوه، 
فشرده ترین نواحی دارای جریان س��یال را شکار می کند و در این نواحی، 
هوا امواج شوکی را در یک تونل باد و برفراز هواپیما تولید می کند.تونل های 
باد، وضعیتی ایده آل برای هواپیماها هس��تند و ناسا به دنبال بررسی این 
 موضوع اس��ت که پروازهای فراصوت از بیرون و در آسمان چگونه به نظر 
می رس��ند؛بنابراین کارشناس��ان این آژان��س مجبور بودن��د تکنیکی را 
س��ازگار کنند که در اصل برای آزمایشگاه ها و برای اس��تفاده در شرایط 
خارجی ارائه ش��ده و از خورش��ید به عن��وان منبع نور اس��تفاده کردند.

ناس��ا مراحل آزمایش را در س��ال 2011 آغاز کرد و تصاوی��ر پس زمینه 
خال��دار را با پس زمینه خالدار دستکاری ش��ده توس��ط الگوهای مختلف 
موج مقایس��ه کرد.ناس��ا از این فن��اوری در آزمایش��ات میدان��ی و برای 
شکار تصاویر زیاد پرس��رعت از هواپیماها که توس��ط هواپیماهای دیگر 
 گرفته  ش��ده اند و پردازش آن ها برای آشکارس��ازی امواج شوک استفاده

 کرد.

مبتکران قلم ابداعی جدیدی ارائه داده اند که آنچه را که کاربر می نویسد 
یا طراحی می کند، دیجیتالی می کند.

این قلم Stylograph نام گرفته و جدیدترین قلمی اس��ت که عمل 
نت برداری را دیجیتالی می کند. این قلم دارای بدنه ای به ش��کل مثلث 
با گوشه های انحنادار اس��ت و این شکل، نگه داش��تن آن را برای کاربر 
آس��ان می کند. محفظه این قلم از مس س��اخته ش��ده و نوعی نت پد 
A5 پوشیده ش��ده از چرم نیز به همراه آن ارائه می ش��ود. این پد حاوی 
1۹2 برگه ب��ا صفحه دارای الگوبندی ویژه اس��ت و الگ��وی روی کاغذ 
به قلم امکان حس ک��ردن چگونگی حرکت آن و ضبط ک��ردن متن یا 
تصاویر ایجادش��ده توس��ط کاربر را می دهد. در حالی ک��ه می توان از 
این قلم برای نوش��تن و بدون نیاز ب��ه کاغذ مخصوص اس��تفاده کرد، 
امکان دیجیتالی کردن خروجی آن بدون وجود ای��ن کاغذ ویژه وجود 
ندارد.  کارب��ر می تواند محتوای ضبط ش��ده را از طریق بلوتوث به تلفن 
همراه انتقال دهد و برنامه های نرم افزاری اندروی��د و iOS همراه قلم، 
عملیات هایی مانند ویرایش، تبدیل موادضبط شده به فرمت های مختلف 
 Stylograph و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران را فراهم می کنند. قلم
از طریق میکرویو اس بی ش��ارژ می ش��ود و به همراه یک کارتریج 0/۷ 
میلی متری ارائه می ش��ود. این قلم از ماه سپتامبر از طریق پیش فروش 

آنالین و برای خرده فروش های گزینش شده در دسترس خواهد بود.

م��واد نان��و ترکیب��ی می توانن��د در تولی��د الکتریس��یته م��ورد نی��از 
 رش��د گیاهان و همچنین کاه��ش آالیندگ��ی هایی هوا کم��ک بزرگی 
باش��ند.محققان در دانش��گاه کالیفرنیا، مواد نانو ترکیبی را رشد داده اند 
که گیاهان به وس��یله آنها می توانند ب��ا تبدیل بی��ش از ۹0 درصد انرژی 
خورش��ید، انرژی گرمایی مورد نیاز خود را برای رش��د بهتر بدست آورند.

به گفته این محقق��ان بر خالف ان��رژی خورش��یدی فتوولتائیک، که در 
فرایند آن نور خورش��ید به طور مستقیم به الکتریس��یته گیاهان تبدیل 
می شود، با این مواد نانو ترکیبی نور خورشید با تمرکز بر یک ناحیه کوچک 
 از گیاه بدون آس��یب زیاد می تواند الکتریس��یته مورد نیاز خ��ود را تولید

 کند.
دلی��ل  ب��ه  همچنی��ن 
از اس��تفاده   ع��وارض 

 ان��رژی های فس��یلی در 
حال استفاده، بر اساس این 
طرح نیروگاه ها می توانند 
با تجهیز خود به این مواد 
نانو ترکیبی، الکتریسیته 
سازگار با محیط زیست را 

تولید هم کنند.

ايستگاه فضايی خصوصی 
ساخته می شود 

تصوير ناسا
 از امواج شوک

قلمی منحصر به فرد
 برای ديجیتالی کردن ياداشت ها

فناوری نانو 
به رشد گیاهان کمک می کند 

با تالش متخصصان نیروگاه رامین اهواز؛

خودکفايی کشور در ساخت 
مبدل های نیروگاهی

یک موسسه پژوهشی آمریکایی با اشاره به شتاب روز افزون استفاده 
از دستگاه های خودکار برای ارائه خدمات پیش بینی کرده است که 
 تا سال 2025 میالدی استفاده از دس��تگاه های خودکار و روبات ها
 موجب بیکاری دس��ت ک��م 1۶ درص��د از نیروی کار جه��ان خواهد

 شد.
موسس��ه پژوهش��ی فورس��تر درگزارش اخیر خود با عنوان »آینده 
کار در س��ال 2025« پیش بینی کرده اس��ت با توجه به ش��تاب روز 
افزون اس��تفاده از دس��تگاه های خ��ودکار و روبات ه��ا در بازارهای 
خدمات��ی و تولیدی،دس��تکم 22 میلیون و ۷00 ه��زار کار خدماتی 
 و تولی��دی جه��ان ت��ا س��ال 2025 به روب��ات ه��ا واگ��ذار خواهد
  ش��د.این موسس��ه پژوهش��ی ازجمله حوزه های��ی که اس��تفاده از

ماش��ین های خودکار و روبات ها درآن ها جای نیروی کار انسانی را 
خواهد گرفت به کار های دفتری، خدمات س��اختمانی، فروشندگی، 

خرده فروشی ها و دالالن خرید و فروش مسکن اشاره کره است.
درگ��زارش ای��ن موسس��ه ب��ا ای��ن اس��تدالل ک��ه روب��ات ه��ا 
و دس��تگاه ه��ای خ��ودکار نی��ز ب��ه تعمی��ر و بازس��ازی نی��از 
خواهندداش��ت اظه��ار امی��دواری ش��ده اس��ت جایگزین��ی ای��ن 
 روب��ات ها موج��ب بیکار ش��دن ش��مار زی��ادی از کارگ��ران جهان

 نشود.
»جی پی گاوندر« تنظیم کننده اصلی این گزارش نوش��ته اس��ت از 
آن جا که روبات ها به تعمیر و نگهداری نی��از دارند نیروهای خودکار 
خدماتی وتولیدی موجب رشد وپیشرفتی بیشتری در حوزه دانش و 
فن آوری های الزم برای این تعمیرات خواهد شد و به تولید کار های 
تازه ای خواهد انجامید.این در حالی اس��ت که بر اس��اس محاسبات 
همین موسسه پژوهش��ی در ازا از دس��ت رفتن هرده شغل و بیکاری 
ده نفر نیروی انس��انی به یک نفر برای تعمیر ونگهداری این روبات ها 

نیاز خواهد بود.
 این پیش بینی با نتیجه تحقیقات دانش��مندان انگلیسی که در سال 
2013 تحت عنوان »آینده کاریابی واس��تخدام« منتش��ر شد تفاوت 
آش��کاری دارد.در گزارش یاد ش��ده که از سوی دانش��گاه آکسفورد 
انگلیس منتش��ر ش��ده بود کارل فری و مایکل آزبورن دانش��مندان 
انگلیسی با ابراز نگرانی درمورد جایگزینی روز افزون ماشین ها بجای 
نیروی کار انس��انی هش��دار داده بودند که این جایگزینی ها درآینده 
نزدیک دست کم 4۷ درصداز نیروی کار آمریکا را با خطر از دست دادن 

کار خود روبه روخواهد کرد.
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خبر خبر 

حج��ت االس��ام حس��ناتی ضم��ن گرامیداش��ت هفت��ه دول��ت 
گف��ت: ی��اد ش��هیدان رجای��ی و باهن��ر را بای��د گرام��ی داش��ت و 
دانس��ت ش��هید رجای��ی الگ��وی ی��ک ریی��س جمه��ور مخلص و 
 ی��ک انس��ان پرتاش اس��ت ک��ه تم��ام هس��تی اش را ب��رای ملت 

گذاشت.
حجت االسام مصطفی حسناتی امام جمعه نجف آباد در خطبه های 
نماز جمعه این هفته با تبریک هفته دولت اظهار کرد: ش��هادت دکتر 
رجایی و باهن��ر طومار ننگین منافقان را س��یاه تر ک��رد و برگ زرین 

دیگری را برای ملت ما رقم زد.
وی گفت: یاد این عزیزان را باید گرامی داشت و دانست شهید رجایی 
الگوی یک رییس جمهور مخلص و یک انسان پر تاش است که تمام 

هستی اش را برای ملت گذاشت.
حجت االسام حسناتی با بیان اینکه روح این دو شهید عزیز در مبارزه 
با فتنه های مختلف داخلی و خارجی دمیده ش��ده اس��ت، افزود: این 
دو حافظ ارزش های دینی در دشمن س��تیزی، راست قامت و شیفته 
فداکاری برای ملت بودند که امیدواریم دول��ت مردان ما راه این راه را 

حفظ کنند.
امام جمعه نجف آباد با اشاره به دیدار هیات دولت با رهبر معظم انقاب 
تصریح کرد: بیانات حکیمانه، عالمانه و مدبرانه ایشان هم از ارزش ها 
و تاش های دولت تقدیر و ه��م راه را برای آینده رئیس جمهور و وزرا 

مشخص کرد.
وی با تاکید بر بیانات رهبری گفت: مس��ائل فرهنگ��ی اصل انقاب و 
مسائل اقتصادی در جایگاه بعدی اس��ت، حفظ وحدت جامعه و عبور 

کشور و انقاب از بهران ها وظیفه بسیار مهمی است.
حجت االس��ام حس��ناتی با بیان اینکه یک س��اعت خدمت به مردم 
از هفتاد س��ال عبادت عال��م عادل باالتر اس��ت اظهار ک��رد: تبریک 
به دول��ت مردانی ک��ه جان و آس��ایش و تفری��ح خود را ب��رای مردم 
گذاش��ته اند و اگ��ر در گوش��ه و کنار مس��وولینی متوجه نیس��تند، 
 مقامش��ان را مدی��ون ش��هدا و م��ردم هس��تند از غفل��ت بی��رون

 بیایند.
امام جمعه نجف آباد در ادامه س��الگرد تصوی��ب قانون عملیات بانکی 
بدون ربا را متذکر ش��د و توصیه کرد: مس��ووالن و مراج تقلید، قانون 
بانکداری بدون ربا را عمل��ی کنند، ربا در هر جامع��ه ای آمد، نابودی 
اقتصادی به دنبالش است و بر عکس صدقات و خدمات به افراد باعث 

رونق  می شوند.
حجت االسام حسناتی با اشاره به سالروز شهادت رییس علی دلواری و 
ایستادگی او در مقابل انگلیسی ها گفت: ریشه تمام فرقه های ساختگی 

در شیعه، انگلیسی ها هستند.
وی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه ویژگ��ی ه��ای ش��یعه خاطرنش��ان 
کرد: ش��یعیان اهل تهجد در ش��ب و ش��یران روز، اهل تق��وا، انجام 
 کارهای س��خت، مطیع امر خدا، با تواضع، خاش��ع و اه��ل ادا امانت

 هستند.

آیت اهلل رحیمی تصریح کرد: خیلی از اجن��اس و کاالها به صورت کامال خاموش و 
آرام افزایش پیدا کرده اند و مردم به صورت واقعی و علنی تورم ۵۰ درصدی را تجربه 

می کنند و با فشار اقتصادی سنگینی روبه رو هستند.
آیت اهلل ش��یخ عباس رحیمی در خطبه های نماز جمعه این هفته خمینی ش��هر 
گفت: حاضرم برای مسووالن استان و کش��ور اثبات کنم خدمات و امکانات دولتی 
اختصاص داده شده به خمینی شهر عادالنه نیست.  وی با اشاره به جمعیت ۳۵۰ هزار 
نفری شهرستان افزود: از این تعداد در حدود ۷۰ الی ۸۰ هزار نفر آن ها را مهاجران 

تشکیل می دهند.
 امام جمعه خمینی شهر تصریح کرد: متاسفانه نگاه مسووالن استان به شهرستان 
خمینی ش��هر با یک ش��هر ۵۰ هزار نفری مطابقت می کند. وی افزود: شهرستان 
خمینی ش��هر در بخش های مختلف از جمله بخش رس��انه ای و پخ��ش اخبار در 
صداوس��یما، بکارگیری مدیران اجرایی قوی و کارآمد و بخش های مختلف دیگر 

مورد کم توجهی قرار دارد. 
 آیت اهلل رحیمی با تاکی��د بر این که عدال��ت باید مطابق با جمعیت شهرس��تان 
خمینی شهر رعایت شود، بیان داشت: به دلیل رکود اقتصادی بیشتر مشاغل و صنوف 

از رونق اقتصادی برخوردار نیستند.  
وی با اشاره به تعطیلی بیش از یک ماهه کارخانجات سنگبری شهرک محمودآباد، 
گفت: تعطیلی کارخانجات س��نگبری محمود آباد باعث بیکاری بخش عمده ای از 

مردم خمینی شهر شده است.
 امام جمعه خمینی ش��هر با تاکید بر مداخله مسووالن اس��تان و کشور برای حل 
مشکالت تعطیلی کارخانجات سنگبری شهرک های صنعتی خمینی شهر، گفت: 
استاندار اصفهان، مجلس شورای اس��المی باید پیگیر حل مشکالت کارخانجات 

سنگ باشند. 
وی اف��زود: تعطیلی کارخانجات س��نگ باع��ث افزایش آمار بیکاری شهرس��تان 
خمینی شهر شده است، رونق اقتصادی باید مورد توجه مسوولین دولت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به تقویت مس��ائل امنیتی و اجتماعی باید در رأس امور 
قرار بگیرد، گفت: یکی از مشکالت امروز شهرستان خمینی شهر بالتکلیفی احداث 
دو کالنتری منظریه و جوی آباد پس از گذشت س��ال ها است و باید وزارت کشور و 
استانداری اصفهان در این خصوص پاسخ گو باشند. امام جمعه خمینی شهر با اشاره 
به اینکه تحوالت بسیار ارزشمندی در حوزه درمان کشور توسط دولت انجام شده 
است؛ افزود: پس از سال های سال بیمارستان منظریه همچنان راکد و در بالتکیلفی 
در انتظار اعتبارات برای تجهیز و تکمیل و راه اندازی است.  وی با بیان اینکه مسووالن 
دولتی وعده راه اندازی این بیمارستان را در سال ۱۳۹۱ داده بودند، گفت: مسووالن 
دولت های گذشته و فعلی به وعده های خود برای تکمیل بیمارستان منظریه عمل 
نکردند. خطیب جمعه خمینی شهر خطاب به وزیر بهداش��ت و درمان و وزیر راه 
شهرسازی تاکید کرد: بیمارستان منظریه خمینی شهر در مراحل نهایی قرار دارد، 
بنابر این،وزیر بهداشت در سفر خود به استان باید پیگیر حل مشکالت بیمارستان 
منظریه نیز باشد. وی با بیان اینکه به همت خیرین بیمارستان ساعی در حال احداث 
اس��ت، گفت: به دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی کارخان های سنگ، خیرین برای 
تامین هزینه تکمیل بیمارستان ساعی با کمبود اعتبارات و بودجه روبه رو شده اند.

رییس اداره تبلیغات اس��امی اردس��تان گفت: روحانیت در طول تاریخ 
سنگربان مکتب سرخ تشیع و مدافع راستین آرمان واالی اسام بوده اند.

حج��ت االس��ام س��ید ج��واد حی��دری در مراس��م معارف��ه ام��ام 
 جماعت مس��جد جامع اردس��تان ب��ا اش��اره به عل��م خیز و عال��م پرور
 بودن شهرستان اردستان اظهار کرد: شهید مدرس عالمی از این خطه است.

رییس اداره تبلیغات اسامی اردستان باتوجه به شخصیت تاثیر گذار شهید 
مدرس گفت: امروزه این شخصیت الگو و اسوه شده و آموزه های دینی وی 

الگویی برای بیداری اسامی درجهان شده است.
وی با بیان اینکه رهبری روحانیت از آغاز نهضت اسامی و بعد از آن توطئه 
دشمنان را سرکوب کرده اس��ت افزود: روحانیت در طول تاریخ سنگربان 

مکتب سرخ تشیع و مدافع راستین آرمان واالی اسام بوده اند.
رییس اداره تبلیغات اسامی شهرستان اردس��تان با اشاره به اینکه سید 
محمد باقر موسوی روحانی مسجد جامع اردستان در طول ۸ سال خدمت 
حضور در این مسجد به عنوان امام جماعت توانسته انس و الفت خوبی با 
جوانان و نوجوانان برقرار کند اظهار کرد: وی توانست با برقراری کاس های 
قرآن، کانون فرهنگ��ی، هیئت مذهبی و تعامل با س��ازمان های فرهنگی 

توانسته در زمینه فرهنگ منطقه تاثیر گذار باشد.
در پایان از حجت االسام س��ید محمد باقر موسوی امام جماعت مسجد 

جامع تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در هفته دولت ۵۱ پروژه در قالب طرح های بهداشتی، کشاورزی، اجرای 
طرح هادی روس��تاها، پارک کودک، سالن ورزش��ی و تقویت شبکه های 
برق و آب با هزینه ای بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال به طور رس��می افتتاح و به 
بهربرداری خواهد رسید.  فرماندر شهرستان با اشاره به گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت، گفت: مسئولین شهرستان 

در این هفته عملکرد و خدمات یکساله خود را به اطاع مردم می رسانند.
علی رحمانی افزود: مس��ووالن با حضور در محافل و مساجد شهرستان و 
جلسات پرسش و پاسخ مردم را با خدمات دولت در نظام جمهوری اسامی 
آشنا می کنند.  وی با تبریک روز کارمند به کارمندان شهرستان، تصریح 

کرد: هفته دولت به نوعی تقدیر از خدمات کارمندان و دولتمردان است.
فرماندار شهرس��تان گفت: در هفته دولت ۵۱ پ��روژه در قالب طرح های 
بهداشتی، کشاورزی، اجرای طرح هادی روس��تاها، پارک کودک، سالن 
ورزشی و تقویت شبکه های برق و آب با هزینه ای بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال 

به طور رسمی افتتاح و به بهربرداری خواهد رسید.
الزم به ذکر است برگزاری نماز وحدت، تجلیل از کارمندان، برپایی جلسات 
پرسش و پاسخ با حضور فرماندار و مسوولین ادارات و دستگاه های اجرایی 
شهرستان، بازدید مدیران از خانواده های شهدا، سخنرانی فرماندار در نماز 
جمعه و حضور مس��ووالن در شهرها و روستاها و پاس��خ گویی به مردم از 
جمله برنامه های ویژه هفته دولت شهرستان است که تا روز دوشنبه انجام 

خواهد شد.

امام جمعه نجف آباد:

 ربا، اقتصاد را به نابودی می کشاند
امام جمعه خمینی شهر:

  نگاه مسووالن به خمینی شهر
 ناعادالنه است

رییس اداره تبلیغات اسالمی اردستان:

روحانیت در طول تاریخ مدافع راستین 
آرمان واالی اسالم بوده اند

فرماندار تیران و کرون:

افتتاح ۵۱ پروژه در هفته دولت

همزمان با گرامیداش��ت هفته دول��ت و بهره برداری از یک ه��زار و ۸9۶ واحد 
مسکن مهر در س��طح اس��تان اصفهان، ۶09 واحد مس��کونی مهر نیز در شهر 
جدید مجلسی افتتاح شد.   به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی شرکت 
عمران شهر جدید مجلس��ی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید کشور در آیین بهره برداری از واحدهای مسکن مهر شهر 
جدید مجلس��ی، با بیان اینکه ارکان مورد نیاز برای زندگی شهری در این شهر 
جدید شکل گرفته و در حال تکمیل است، گفت: امیدواریم دولت با کمک قوه 
مقننه، بسترهای مورد نیاز برای خدمت رس��انی به مردم ساکن در این شهرها 

را فراهم کند.
محسن نریمان از انجام پیگیری های الزم به منظور اتصال حلقه ارتباطی حمل 
و نقل مرکز استان با شهر جدید مجلس��ی خبر داد و افزود: یکی از اصلی ترین 
برنامه ریزی های انجام شده این اس��ت که شهرهای جدید با استفاده از خطوط 

ریلی و مترو به شهرهای دیگر و به ویژه شهر مرکز استان متصل شوند.
وی با تاکید بر اینکه امکانات آموزش��ی، مذهبی، رفاهی و فرهنگی مطلوبی در 
شهر جدید مجلسی شکل گرفته است، ادامه داد: شهر جدید مجلسی توانسته 
با سرمایه گذاری های مطلوب، امکانات روبنایی بسیاری را برای تسهیل زندگی 
مردم در این شهر ایجاد کند و بر همین اساس آینده بسیار روشنی در انتظار این 
شهر جدید اس��ت.  حجت اهلل غامی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
نیز با تقدیر از عملکرد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر 
جدید مجلسی برای توسعه و تجهیز این ش��هر، گفت: این شهر جدید از جمله 
شهرهایی است ک کمترین تنش اجتماعی را به خود می بیند؛ چرا که مدیران 

آن توانسته اند توسعه متوازن را در دستور کار خود قرار دهند. 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی نیز با بیان اینکه این شهر جدید از 
نظر امکانات کامل ترین مسکن مهر را در سطح شهرهای جدید ایجاد کرده است، 
گفت: پروژه مسکن مهر در شهر جدید مجلسی تنها پروژه مسکن مهر استان به 
شمار می رود که دو مدرسه با 30 کاس را در خود جای داده و از یک سال پیش 

تحویل آموزش و پرورش شده است.
محمدرضا احمدی با بیان اینکه بیش از ۱۵0 واحد تجاری در مسکن مهر شهر 
جدید مجلسی س��اخته شده اس��ت، افزود: تنها فرهنگسرای اس��تان در میان 
شهرهای جدید در شهر جدید مجلسی ساخته شده که پذیرای کودکان شش 
تا ۱2 سال خواهد بود؛ همچنین کلنگ ساخت پنج مسجد در این شهر به زمین 
زده شده که تاکنون دو مسجد به بهره برداری رسیده و سه مسجد باقی مانده نیز 

تا دهه فجر سال جاری تکمیل خواهد شد.
علی اصغر ذاک��ری هرندی، فرماندار شهرس��تان مبارکه نی��ز از دریافت مجوز 

تاسیس شهرداری در شهر جدید مجلسی خبر داد و گفت: به جرات می توان ادعا 
کرد کیفیت و نوع مصالح به کار رفته در مسکن مهر شهر جدید مجلسی، قابل 
مقایسه با مسکن مهر فوالدشهر و بهارستان نیست که این موضوع سبب شده 
تاکنون هیچ شکایتی در مورد چگونگی س��اخت این پروژه ها در شهر مجلسی 

مطرح نشود. 
نماینده مردم شهرس��تان مبارکه در مجلس نیز به مش��کات موجود در شهر 
جدید مجلس��ی اش��اره کرد و گفت: نبود تصفیه خانه فاض��اب و مصوبه طرح 
راه اندازی مترو دو مشکل اصلی این شهر جدید است که امیدواریم با همکاری 

و حمایت سازمان ها و ارگان های دولتی، رفع شود.
علی ایرانپور با بیان اینکه اقدامات مناسبی برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی 
شهر جدید مبارکه انجام شده اس��ت، افزود: رهبر معظم انقاب تاکید کرده اند 
که در هر شهر حداقل یک سالن ورزش های باس��تانی وجود داشته باشد که با 
پیگیری های انجام شده از س��وی مدیران این ش��هر جدید، سالن ورزش های 

باستانی مجلسی در حال ساخت است.
وی یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش اقبال عمومی برای س��کونت در شهر 
جدید مجلسی را س��اخت خط مترو عنوان کرد و یادآور شد: به عنوان نماینده 
مردم شهرستان مبارکه در مجلس پیگیری های بسیاری برای اختصاص اعتبار 
ساخت مترو شهر جدید مجلس��ی انجام داده ام که امیدوارم این پیگیری ها به 

نتیجه برسد و مجلسی نیز صاحب خط مترو شود.

همزمان با هفته دولت انجام شد؛

بهره برداری از 609 واحد مسکن مهر در مجلسی

فرماندار شهرستان مبارکه: 

مشكل آبرساني به شهرك صنعتي مبارکه رفع شد
رییس اداره ارشاد نطنز خواستار شد؛

استقبال با شكوه مردم از تئاترکوثر
فرماندار شهرس��تان مبارکه علي اصغر ذاکري در نماز جمعه ش��هر مبارکه ضمن 
تبریک میاد امام رضا )ع( و هفته دولت گزارش عملکرد دولت در دو سال گذشته را 
ارائه نمود وگفت: در سالي به مزین است به نام سال دولت وملت، همدلي و همزباني 

بر خود الزم میدانم دستاوردهاي دولت را در بخش ملي و شهرستاني ارائه نمایم.
وي به برخي ازفرمایشات رهبر معظم انقاب)مدظله العالي( در جمع هیئت دولت 
اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقاب)مدظله العالي( در این دیدار با ذکر برخي از 
نکات مثبت در کارنامه دولت با تشکر از مسووالن اجرایي کشور از برخي اقدامات 
مثبت دولت همچون کاهش تورم، آرامش و ثبات نسبي در زمینه اقتصادي، پایان 
دادن به مذاکرات هسته اي و طرح تحول سامت به عنوان کار مهمي که انجام شده 

است تشکر کرد و افزود: اینها جزء اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد.
ذاکري با اشاره به اینکه در بین مسوولین استان وشهرستان همچون استاندار محترم 
استان، نماینده مردم در مجلس، ائمه جمعه شهرستان، شوراهاي اسامي شهرها 
و روستاها و دیگرمسوولین شهرس��تان تعامل خوبي برقرار شده تصریح کرد: این 
همکاري و تعامل کاما کاري و در راستاي تحقق شعار سال صورت گرفته و هدف 

اصلي آن رفع مشکات مردم شهرستان مي باشد.
وي از جمله پیگیریهایي که در این مدت در شهرستان انجام شده را رفع مشکات 
صنایع از جمله مشکات سیمان سپاهان، شرکت نسوز و شرکت پلي اکریل برشمرد 
و گفت: در این مدت با همکاري نماینده مردم و مدیران عالي اس��تاني توانسته ایم 

جلسات خوبي با وزیر نفت، وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعي کشور داشته باشیم 
که خود نوید خوبي براي رفع این مشکات در شهرستان مي باشد.

وي اضافه کرد: رفع مشکل آبرساني به شهرک صنعتي مبارکه، پیگیري در خصوص 
مشارکت فوالد مبارکه در انجام فاضاب شهرهاي زیباشهر و دیزیچه همچون پروژه 
شهر مبارکه و کرکوند، پیگیري و رفع مشکات ترافیکي شهرستان با اجراي آسفالت 
باند دوم مسیر مبارکه –بروجن و افتتاح آن در هفته آینده، اخذ مجوز افزایش مسیر 
کنار گذز غرب از 90 به۱30 کیلومتر، احداث سه تقاطع غیر همسطح در سراهي 
طالخونچه، ورودي زیباشهر و میدان ورودي کرکوند، رفع مشکات فاضاب مسکن 
مهر، افزایش وام مسکن مهر وحذف فرم ج متقاضیان مسکن مهر را بخشي دیگر از 

فعالیتهاي خود در این مدت عنوان کرد.
فرماندار مبارکه یکي از مهمترین فعالیتهاي خود در این مدت را پیگیري در خصوص 
اخذ مجوز شهرداري مجلسي عنوان کرد و گفت: با موافقت وزیر محترم کشور در 

آینده نزدیک شاهد افتتاح شهرداري مجلسي نیز هستیم.
وي پیگیري مشکات حوزه بهداشت ودرمان، سالن وزرشي کارگران و مطالبات آنان 
را بخشي دیگر از اقدامات خود بیان کرد و گفت: با تعامل خوبي که بین مسئولین 
از جمله امام جمعه مبارکه، نماینده مردم در مجلسي برقرار شده امیدواریم هرچه 
زودتر مشکات مردم که مهمترین آن اشتغال و آب کشاورزي است مرتفع شاهد 

رونق کسب وکار در شهرستان باشیم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان نطنز گفت: حرکت ارزشمند شهرداری 
نطنز در برگزاری موفق اولین جشنواره تئاتر استانی کوثر می تواند به الگوی فعالیت 

فرهنگی در سایر شهرستان ها تبدیل شود.
علی مشربی امروز در گفت وگو با خبرنگار زاینده رود اظهار داشت: در روزهای پایانی 
مردادماه سال جاری شاهد برگزاری موفق اولین جشنواره استانی تئاتر کوثر نطنز با 
حضور 20 گروه نمایشی در سطح شهر نطنز بودیم.وی افزود: در این ایام شاهد شور و 
نشاط بسیار خوبی در سطح شهر بوده و مردم شریف نطنز استقبال با شکوهی از این 
نمایش ها به عمل آوردند که شایسته تقدیر بود. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
شهرس��تان نطنز تصریح کرد: از جمله نکات مثبت این جشنواره پشتیبانی کامل 
شهرداری و شورای اسامی شهر نطنز در امر برگزاری جشنواره بود که با دبیری انجمن 
هنرهای نمایشی شهرستان توانست جشنواره را با موفقیت برگزار کند.وی با اشاره به 
دستاوردهای این حرکت فرهنگی-هنری بیان کرد: با توجه به وجود پتانسیل های 
فراوان تئاتری در سطح شهرس��تان نطنز و وجود انجمن هنرهای نمایشی فعال و 
اجرای حداقل 30 نمایش در طول سال و همچنین حضور ارزشمند شخصیتی مانند 
فریدون پارسانژاد، این شهرستان می تواند خاستگاه تئاتر استان لقب بگیرد.  مشربی 
در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه رسالت اداره فرهنگ و ارشاد اسامی هدایت گری، 
بسترسازی زمینه های فرهنگی و هنری است و نمی تواند با توجه به محدودیت های 

موجود مجری چنین برنامه هایی باشد.

از گوشه وکنار استان

کوچری نام روستای گردش��گری گلپایگان مي باشد که در ۸ کیلومتری جنوب غربی 
شهرستان با طبیعتي زیبا و منحصر به فرد واقع ش��ده است. منطقه زیبای کوچری از 
گذشته تا به امروز تفرجگاه اصلی مردم گلپایگان و مقصد بسیاری از گردشگران بوده 
است.  کوچری نام روستای گردشگری گلپایگان است که زیبایی های طبیعی منطقه 
به شکلی در آن جمع اند. مسیری سرسبز که تا چشم کار می کند شکوفه و درخت و باغ 
است، چنان که اگر با خودرو یک س��اعت و نیم این راه را بگذراني همچنان این مسیر 
سرسبز و زیبا ادامه دارد.  در منطقه کوچری چهار نمونه خط پهلوی کشف شده است 
که در کل ایران نمونه آن مشاهده نشده است. همچنین در این منطقه بزرگ ترین نقش 
صخره ای ایران به شکل بز کوهی با ۱۱2 سانتیمتر طول و 90 سانتیمتر عرض وجود دارد. 
در منطقه کوچری بیشترین نقوشی که تکرار شده بز کوهی است که نماد فراوانی، نعمت 
و زایندگی به حساب می آید. تنوع نقوش در سنگ نگاره ها به بیش از ۷۵ نقش می رسد و 
 از نمونه های جالب سنگ نگاره ها می توان به وجود حفره های روی سنگ یا کاپ مارک 
یا فنجان نما اشاره کرد. در امتداد این مسیر روستای دیگری به نام عباس آباد چشم نوازی 
می کند که در زیبایی و طراوت با کوچری در رقابت است و این روزها به جایگزینی برای 
روستای کوچری و مرهمی بر دل مردم شهرستان تبدیل شده است. در سال های اخیر با 
آغاز احداث سد جدید کوچری در گلپایگان دهکده زیبای کوچری کم کم شکل واقعی 
خود را از دست داد، درختان این منطقه قطع شدند، پل رودخانه تخریب شد و در نهایت 
با آبگیری سد روستا به زیر آب رفت تا مانند ققنوسی زیبایی دیگری به نام سد کوچری 
ایجاد کند و در پی آن مردم ۱۱ شهر کشور سیراب شوند.  هرچند سد جدید جلوه ای 
زیبا به این منطقه بخشیده اما هنوز هم مردم به یاد کوچری آخر هفته به سمت عباس 
آباد روستای باالدست کوچری سرازیر می شوند تا مانند گذشته در طبیعت زیبای این 

منطقه، زیر سایه درختان و در کنار آب خروشان رودخانه روح و جان خود را سیراب کنند.
هنوز هم روزهای جمعه مقصد کسانی که می خواهند روزی شاد را در طبیعت سپری 
کنند به سمت روستای کوچری است و حتی گردشگران بسیاری هم از شهرهای اطراف 
و یا حتی نقاط دوردست به این منطقه سفر می کنند تا جایی که ظهر روزهای جمعه در 

این منطقه وسیع حتی جای تردد و یا اسکان پیدا نمی شود.  
جمع شدن خانواده ها در این منطقه، صدای شور و شوق کودکان، عطر کباب خوش طعم 
گلپایگان و صحنه های زیبای دیگری که از با هم بودن و شادی مردم در این منطقه خلق 

می شود روحی تازه به گردشگران می بخشد.

رییس اداره فرهنگ و ارش��اد فاورجان گفت: از بین ده اثر راه یافته به مرحله 
نهایی جشنواره تئاتر کوثر نطنز دو اثر از فاورجان هستند

مری��م احم��دی ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد شهرس��تان فاورج��ان در 
گفتگو با ای��ن پایگاه خبری اظهار داش��ت: ط��ی روزهای 2۸ ال��ی 30 مرداد 
 ماه جش��نواره اس��تانی تئات��ر کوثر در شهرس��تان نطن��ز در ح��ال برگزاری 

می باشد.
وی افزود: در این جش��نواره در بخ��ش تئاتر طن��ز خیابانی لبخند س��یاه به 
کارگردانی علیرضا شمس و نمایش آیینی مذهبی مجلس سوخته به نویسندگی 
و کارگردانی حمیدرضا قاسمی از اثرهای هنرمندان شهرستان فاورجان است 

که به بخش پایانی راه یافته اند و در بین ۱0 اثر برتر استان قرار گرفته اند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فالورجان:

دو اثر از فالورجان به مرحله نهایی تئاتر استان راه یافتند

نگاهی به جاذبه های گردشگری شهرستان های استان اصفهان؛

منطقه زیبای کوچری
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خبرخبر

 وزیر بهداش��ت و درمان درهمایش جشن روز پزش��ک اظهار داشت: 
اتفاق بسیار مهمی در کشور افتاده است و اگر روزی قطعنامه هایی که 
علیه ایران صادرشده است برای مردم موشکافی شود آنگاه همه درک 
 می کنند که چه کار بزرگی انجام ش��ده اس��ت. وزیر بهداشت و درمان 
با بیان اینکه حمایت رهبر معظم انقالب بسیاری از نگرانی ها را از بین 
 برد، خاطرنشان کرد: در طول مذاکرات هسته ای بسیار نگران بودم که 
چه سرنوش��تی در پایان این مذاکرات اس��ت؛ اما رهبر معظم انقالب 
 با حمایت ها خود بس��یاری از نگرانی ه��ا را از بین بردن��د و تعاملی که 
رهبر معظم انقالب با ظریف داش��تند درباره هیچ ش��خصی نشنیده و 

ندیده ام و امیدوارم ایشان در مسیر زندگی موفق باشند. 
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقالب فصل الخطاب همه مسائل کشور 
هستند و ایشان از دستاوردهای هسته ای تشکر کردند و رهنمودهای 
رهبر انقالب درب��اره س��المت و هم چنین تداوم طرح نظام س��المت 
در دیدار با هی��ات دولت قابل تأمل و توجه بود. هاش��می در ادامه بیان 
کرد: دیدار دولت با رهبر معظم انقالب دیدار دوستانه و صمیمی بود و 
به طورقطع همه مردم نیز از این دیدار لذت بردند و این دیدار به عنوان 
روزی تاریخی در طول همه دولت های انقالب ثبت می شود. وی درباره 
طرح تحول س��المت گفت: کارهای بس��یار زیادی با حمایت پزشکان 
و مجلس ش��کل گرفت و درباره این طرح صحبت های بس��یار زیادی 
است، اما اطمینان می دهم با توجه به مشکالتی که وجود دارد این طرح 
باقدرت و حمایت دولت تا پایان سال ادامه پیدا می کند. وزیر بهداشت و 
درمان در پاسخ به منتقدان طرح تحول سالمت اظهار داشت: مساله ای 
که من از طرح های ملی به ویژه طرح هسته ای متوجه می شوم  این است 
که برخی ها حاشیه سازی می کنند تا ارزش و کارنامه خوب ما را از بین 
ببرند؛ اما ما با این صحبت ها از مسیر خارج نمی شویم و این طرح برای 
مردم ایران و منافع جامعه پزشکی میسر می شود و به طورقطع با لطف 
خدا و حمایت رئیس جمهور و مجلس، این طرح تحقق پیدا می کند. وی 
افزود: امروزه راهی جز عدالت برای عظمت ایران و اسالم وجود ندارد و 
اعتدال یعنی انسانیت، همانند شیوه ای که پیامبر )ص( و معصومین)ع( 
دنبال می کردند؛ و این مساله نیز در دس��تور کار ما قرار دارد و ازنظر ما 
تندروی به هر نوعی محکوم است و مساله ای که سبب پیشرفت می شود 

جز اعتدال نیست.
هاش��می درباره مش��کالت موجود در 2 س��ال اخیر خاطرنشان کرد: 
حاشیه ها و مش��کالتی ازجمله در خزانه و کاهش 50 درصدی قیمت 
نفت در س��ر راه کار ما به وجود آمد؛ اما کاره��ای بزرگی همچون طرح 
تحول سالمت با توجه به این شرایط س��خت انجام داده شد و پزشکان 
حاش��یه های به وجود آم��ده را تحم��ل کنند و ممکن اس��ت به علت 
ناهماهنگی در تأمین اعتبار و پرداخت ها وقفه ایجاد کند، اما این طرح تا 

پایان سال حل می شود.

وزیر امور خارجه گف��ت: وزیر بهداش��ت دولت یازدهم افتخ��ار کابینه 
 اس��ت، و اجرای ط��رح تح��ول ادای دین��ی ب��ه مقاومت مل��ت ایران

 بود.
 محمدجواد ظریف با حضور در آیین جش��ن روز پزشک و روز داروساز 
که به همت دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان و با حض��ور یک هزار نفر 
از پزش��کان و داروس��ازان اصفهان به همراه خانواده ه��ای آنها در تاالر 
موحدیان برگزار ش��د، اظهار ک��رد: برای من حض��ور در محضر جامعه 
عزیز پزش��کی آن هم در اصفهان ش��هر عل��م و هنر، ایثار و ش��هادت، 
 فقاهت و والیت و ش��هری که افتخارآفرین برای کش��ور ب��وده، افتخار

 است.
وی بیان کرد: از سیدحس��ن هاشمی وزیر بهداش��ت دولت یازدهم که 
افتخار کابینه دولت است و امروز در این مراسم در کنار من حضور دارد، 

بابت اجرای طرح تحول سالمت تشکر می کنم.
وی در ادام��ه اف��زود: ب��ه راس��تی ک��ه یک��ی از دس��تاوردهای 
ب��زرگ دولت ک��ه در ارائه خدمات ب��ه جامع��ه ایرانی و ای��ن مردم که 
بی��ش از ه��ر ک��س و ه��ر چی��زی ت��وان خ��ود را ب��رای ادای دی��ن 
 ب��ه م��ردم ب��ا اج��رای ط��رح تح��ول س��المت گذاش��تند، تش��کر 

می کنم.
ظریف اذعان کرد: اجرای طرح تحول سالمت، ادای دینی از سوی دولت 

یازدهم به مردم بود.
گفتنی اس��ت، پیش از س��خنرانی ظریف، رس��ول زرگرپور اس��تاندار 
اصفه��ان در ابت��دای ام��ر خیرمقدم��ی بابت حض��ور وزیر بهداش��ت 
و وزی��ر ام��ور خارجه در ای��ن مراس��م داش��ت و از هم��ه دولتمردانی 
 ک��ه ب��ه نح��وی باع��ث ع��زت ای��ران اس��المی ش��ده اند قدردان��ی

 کرد.

در جشن روز پزشک اصفهان مطرح شد؛

 پاسخ وزیر بهداشت به منتقدان 
طرح تحول سالمت 

ظریف:
 وزیر بهداشت، افتخار کابینه 

دولت یازدهم است

دکتر ایرج حریرچی در نشس��تی خبری با اشاره به سهم 
مردم در پرداخت هزینه های سالمت گفت: نظام سالمت 
در طول قانون برنامه چهارم توسعه وسال اول قانون پنجم 
توسعه نه تنها به سمت کاهش پرداخت، حرکت نکردیم، 
بلکه هرسال به طور مداوم افزایش داشته ایم و از 5۳ درصد 

به 5۹ درصد در سال ۹۱ رسیده ایم.
وی در پاسخ به س��وال خبرنگاران با اشاره به صحبت های 
مجلس��ی ها درباره برنامه ه��ای وزارت بهداش��ت، گفت: 
در مجلس تاکید ش��د یکی از وظایف اصلی س��ه گانه در 
نظ��ام بهداش��تی درمان��ی، محافظ��ت مالی م��ردم در 
مقابل هزین��ه  بیماری ها اس��ت. برای کاه��ش پرداختی 
یا دولت بای��د بودج��ه را ازمناب��ع عموم��ی بپردازند، یا 
بیمه ها سهم بیش��تری را متقبل ش��وند. اگر می خواهیم 
کاهش پرداخت��ی از جی��ب مردم داش��ته باش��یم باید 
به تکلی��ف قانونی خود عم��ل کنیم؛ و دول��ت و مجلس 
 بودجه ه��ای بهداش��ت و درم��ان را افزای��ش دهن��د 
 و عق��ب افتادگی ه��ای 40 س��اله ای��ن ح��وزه را جبران

 کنند.
حریرچی، متوسط پرداختی توسط مردم در دنیا را ۱8/۹ 
درصد، در منطقه زیر ۳۹ درصد و در ایران باالی ۶0 درصد 

اعالم کرد.
افزایش 3درصدی بودجه وزارت بهداشت در 

مقابل تورم حدود 14درصدی کشور
 وی بااش��اره ب��ه اظه��ارات مط��رح ش��ده در مجل��س 
در خصوص اختصاص یک چهارم بودجه عمومی کشور به 
حوزه سالمت گفت: در این مورد شاید منظور معادل این 
رقم بوده وشاید اشتباهی لفظی باشد. کل بودجه ای که از 
منابع عمومی دولت در سال ۹4 می گیریم نسبت به سال 
۹۳ فقط سه درصد افزایش داشته ایم. این میزان را باید با 
توجه به تورم رسمی اعالم ش��ده که ۱۳/5 درصد است و 
همچنین تورم بخش بهداش��ت و درمان که همیشه ۱/5 

برابر این تورم است در نظر بگیریم.
بودجه 23هزار میلیاردی وزارت بهداش�ت از 

محل درآمد عمومی
حریرچی ادام��ه داد: بودج��ه عمومی دول��ت 224هزار 
میلی��ارد توم��ان در س��ال ۹4 اس��ت. در مجل��س ه��م 
عنوان ش��د که عملک��رد بودج��ه از ۱۹0 ه��زار میلیارد 
باالت��ر نخواه��د رف��ت. اگ��ر مصوب��ه عموم��ی دول��ت 
 محق��ق نش��ود، برنامه ه��ای ما ه��م محقق نمی ش��ود. 
طی یک سال گذش��ته از محل هدفمندی یارانه ها و یک 
درصد ارزش افزوده فقط 85 درصد برای ما حاصل ش��د. 
کل بودجه مصوب ب��رای وزارت برای بخش بهداش��ت و 
درمان از محل درآمد عمومی دولت 2۳هزار و صد میلیارد 

تومان است.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت از تفاوت می��ان بودجه این 
وزارتخانه با س��ایر ارگان ه��ا انتقاد کرد و گف��ت: بودجه 
آم��وزش و پرورش 2۶ ه��زار و صدمیلیارد تومان اس��ت، 
ام��ا درتم��ام دنی��ا بودجه های س��المت از مح��ل منابع 
عموم��ی دویا س��ه براب��ر بودجه های آموزش��ی اس��ت. 
 ولی امس��ال ما درش��رایطی هس��تیم که رش��د بودجه 
س��ه درصدی داش��ته ایم. وی ادام��ه داد: بودج��ه دولت 
ش��امل دو جزء اصل��ی ش��رکت ها و موسس��ات دولتی و 
بودجه های جاری می ش��ود و کل بودجه دولت نیز 84۶ 
هزار میلیارد است. بودجه ش��رکت های دولتی در بودجه 
عمومی دولت حس��اب نمی ش��ود . دربی��ن وزارتخانه ها 
 نیز آم��وزش و پ��رورش، آموزش عال��ی و بنیاد ش��هید 
چهار ارگان برای هزین��ه اصلی از مح��ل درآمد عمومی 

دولت است.
اختص�اص8/5 درص�د از درآمدهای ناخالص 

برای بهداشت و درمان در کشورهای منطقه
حریرچ��ی تاکی��د ک��رد: م��ا در هیچک��دام از م��وارد 
تخصیص مناب��ع، تخل��ف سیس��تماتیک و حتی جزیی 

نداش��ته ایم. بودجه ه��ا چه ج��اری و چ��ه عمرانی همه 
برای مقاصدی که مجل��س تصویب کرده، هزینه ش��ده 
اس��ت. وزیر هم در مجلس درخواس��ت کردن��د، هیاتی 
 را مام��ور کنن��د ت��ا ع��الوه ب��ر ۱4 ارگان نظارت��ی که 

وجود دارد بر ما نظارت کنند.
وی ادامه داد: ما مخالف بخش��ی نگری هستیم. حداکثر 
تاثیری که وزارت بهداشت در سالمت مردم دارد 20 تا 25 
درصد است و ۷5 تا 80 درصد سایر فعالیت هایی است که 
بر حوزه سالمت تاثیر می گذارند و ناشی از اقداماتی خارج 
 از آن است و تصحیح آن هم باید از بیرون وزارت بهداشت 
صورت گی��رد. ما تقاض��ای همکاری بین بخش��ی داریم. 
مسایلی مانند اشتغال، فقر، کیفیت هوا، سموم و ... در کار 

ما تاثیر دارد.
حریرچی افزود: م��ا باید پایبند قانون باش��یم و طبق بند 
2-۱0سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری درصدی از 
درآمد ناخالص ملی که به حوزه بهداشت و درمان اختصاص 
می یابد و درصدی از این رقم که دولت تقبل می کند، باید 

باالتر از میانگین کشور های منطقه باشد.
کاهش هزینه های دارو و تجهیزات پزشکی در 

دولت یازدهم
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص کاهش هزینه های 
دارو و تجهیزات پزشکی نس��بت به دوره های قبل گفت: 
طی 20 سال گذش��ته همیش��ه قیمت دارو و تجهیزات 
پزش��کی بیش از ۱.5 برابر نرخ تورم بود و هرساله افزایش 
پیدا می کرد. س��ال ۹2 به ۹۳ اولین سالی است که قیمت 
 دارو و تجهیزات به طور متوس��ط کاهش پیدا کرده است. 
ما با همین میزان پاسخگویی به مردم را افزایش داده ایم و 
پوشش روستاها را نیز تکمیل کرده ایم. حریرچی در پایان 
گفت: با وجود رشد بودجه سه درصدی و برخی کمبودهای 
اعتباری، اما هیچ خللی در خدمت رس��انی به مردم ایجاد 

نشده است.

واکنش وزارت بهداشت
 درباره اعداد و ارقام بودجه ای:

کـــام 
مـردم را 

تلـــخ نکـنید

زبان خوراکی ها

برای تمام انسان ها اهمیت دارد که بدن شان بوی خوبی بدهد به ویژه 
زمانی که یک قرار مالقات مهم یا سرنوشت ساز دارند و به همین خاطر 
 بس��یاری از آنها هزینه های زیادی صرف تهیه عطر و اس��پری مناسب 
 می کنن��د تا ای��ن نیازش��ان تامین ش��ود. هرچن��د دئودوران��ت ها و 
اسپری ها می توانند تا حدودی مشکل بوی نامطبوع بدن را حل کنند، 
اما در این مقاله به 5 عادت طبیعی و سالم اشاره شده است که انجام آنها 
می تواند به ش��ما کمک کند تا به طور معمول و طبیعی بدن تان بوی 

خوب بگیرد.
1� با تمرینات یوگای گرم، خود را از ب��وی نامطبوع بدن خالص کنید. 
کارشناس��ان تاکید دارند ک��ه تعریق برای بدن مفید و ضروری اس��ت 
چون مواد سمی را دفع می کند. بنابراین به جای استفاده از محصوالت 
دئودورانت حاوی مواد شیمیایی سمی و فلزات سنگین مثل آلومینیوم 
 که برای بدن مضر هس��تند و مانع از فرآیند طبیعی تعریق می ش��وند، 
بهتر اس��ت انجام تمرینات یوگای گ��رم را در دس��تور کار روزانه خود 
قرار دهید تا ب��ه طور منظم در ط��ول این تمرینات ع��رق کنید و پس 
 از دوش گرفت��ن در باق��ی س��اعات روز از بوی نامطب��وع عرق خالص 

شوید.
2� برخی از روزها را بدون گوشت قرمز س��پری کنید. یکی از عواملی 
که موجب بروز بوی نامطبوع بدن می ش��ود مصرف گوشت قرمز است. 
گوشت قرمز پس از هضم ش��دن، مواد س��می خاصی را از طریق روده 
بزرگ به داخ��ل جریان خون آزاد م��ی کند و به همی��ن خاطر اگر هر 
 روز و مداوم از این پروتئین اس��تفاده شود به تشدید بوی بد بدن کمک 
می کند؛ بنابراین توصیه می شود که برخی از روزها از خوردن گوشت 

قرمز امتناع کنید.
3� یک رژی��م غذایی گیاه��ی در واقع ی��ک خوش��بوکننده طبیعی 
اس��ت. هرچه مق��دار م��واد گیاهی موج��ود در رژی��م غذای��ی روزانه 
بیش��تر باش��د به دلیل اینکه گیاه��ان ترکیبات پاک کنن��ده ای مثل 
کلروفیل و فیتوریزمغ��ذی ها دارند، بدن خوش��بوتر می ش��ود چون 
این ترکیب��ات ب��دن را از داخل تمیز و پاکس��ازی می کنن��د. گیاهان 
 معط��ر مث��ل نعن��ا و رزم��اری از این نظ��ر بس��یار مفی��د و کاربردی 

هستند.
4( س��یر و پی��از از عوام��ل تش��دید کنن��ده ب��وی نامطب��وع ب��دن 
هس��تند. این دو گی��اه خوراکی ب��ا وجود مفی��د بودن، اما متاس��فانه 
 ب��وی ش��دیدی دارن��د ک��ه حت��ی ت��ا چن��د روز بع��د از مص��رف 
 م��ی توانن��د در ایج��اد ب��وی ش��دید ب��دن تاثی��ر داش��ته باش��ند. 
س��یر و پیاز گازهای س��ولفوری تولید می کنند که پ��س از جذب این 
 گاز وارد جریان خون ش��ده و از طریق ریه ها و منفذهای پوس��تی آزاد 

می شوند.
5( از مصرف الکل بپرهیزید. تردید نکنید که مصرف نوشابه های الکلی 
موجب تولید بوی نامطبوع بدن می ش��و د و همچنین بوی بد دهان را 

نیز تشدید می کند.

 پنج عادت طبیعی برای مقابله با 
بوی نامطبوع بدن

نکته ها 

طب سنتی

بدون شک در خصوص نوشیدن یک لیوان آب حاوی آب لیموترش یا خواص یک قاشق 
روغن زیتون با چند قطره لیموترش به صورت ناش��تا زیاد شنیده اید. اما آیا می دانید 
 که نوش��یدن یک لیوان آب گوجه  فرنگی نیز تأثیر زیادی در ارتقای س��المتی دارد.

با این نوشیدنی میزان زیادی ویتامین و مواد معدنی قوی نصیب تان می شود که انرژی 
و قدرت کافی را برای شروع یک روز بانشاط به شما هدیه می دهد.

�  منبع آنتی اکسیدان های قوی
گوجه فرنگی حاوی آنتی اکسیدان های قوی است که معموال در چهارچوب رژیم های 
الغری گنجانده می شود. گوجه فرنگی برای تصفیه ی خون و دفع سمومی که باعث 
ایجاد التهاب، خستگی و سنگینی در بدن می شوند، بسیار مفید است. این نگین سبد 
سبزیجات قادر است که سوخت و ساز بدن را افزایش داده و به چربی سوزی کمک کند.

مصرف منظم آب گوجه فرنگی در اولین ساعات روز به همراه یک صبحانه ی متنوع و 
کامل به شما کمک می کند که روز با نشاطی را شروع کنید. منظورمان این است که 
نمی شود برای صبحانه به یک لیوان آب گوجه فرنگی بسنده کرد. الزم است که درکنار 
 این آب، مواد غذایی حاوی فیبر، پروتئین و میوه ها نیز مصرف ش��ود. در این صورت 

به بدن تان این امکان را می دهید که تمیز شده و چربی بیشتری بسوزاند.
�  سالحی در برابر یبوست

یبوست را کم اهمیت ندانید. این مش��کل به ظاهر ساده اگر به صورت مزمن و درمان 
نشده باشد باعث مشکالت جدی برای سالمتی خواهد بود. شما می توانید با داشتن 
رژیم غذایی سالم از ابتدای روز به بهبود عملکرد روده های تان کمک کنید. گنجاندن 
آب گوجه فرنگی در صبحانه کمک زیادی به مقابله با یبوست می کند. باید بدانید که 
این ماده ی غذایی مفید سرشار از فیبر است و مانند یک ملین مناسب عمل می کند. 
در نتیجه مصرف روزانه ی آن به رفع مشکل یبوس��ت به خصوص در خانم ها کمک 

زیادی می کند.
�  تاثیر آن در قلب و عروق

باید بدانید که گوجه فرنگی کمک زیادی به سالمت قلب می کند. به خاطر اینکه حاوی 
آنزیم ها و مواد معدنی مفیدی است که کلس��ترول بد خون را کاهش داده و جریان 

 خون را بهبود می دهد. در نتیجه مانع از انس��داد شرایین می ش��ود. یادتان باشد که 
 آب گوجه فرنگی خواص فوق العاده ای برای افراد مبتال به دیابت دارد. به خاطر اینکه 

به طور موثری به کنترل قند خون کمک می کند.
� تقویت سیستم ایمنی بدن

 امکان دارد ش��ما هم از مش��تریان دائم ترکیب آب گرم و لیموترش ناش��تا باشید. 

با این حال می توانید هر از گاهی آب گوجه فرنگی را جایگزین نوشیدنی همیشگی تان 
بکنید. این نوشیدنی سالم، سیستم ایمنی بدن تان را تقویت می کند و قدرت دفاعی 
بدن تان را در برابر بیماری های عفونی، آنفلوانزا، س��رماخوردگی و غیره باال می برد. 
گوجه فرنگی سرشار از ویتامین های C،A،B ،D و K و همچنین آنتی اکسیدان های 
قوی و مواد معدنی موثری مانند پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن، سدیم و آرژنین است. 
این سبزی پرخاصیت حاوی ترکیبات پولیفنولیک و اسیدهای ارگانیک سالم مانند 
 اسیدسیتریک، اسیداگزالیک و اسیدمالیک می باشد. در نتیجه نوشیدن یک لیوان 
 از تمام این خواص، سیس��تم ایمنی تان را قوی و ش��ما را در براب��ر بیماری ها ایمن 

می سازد.
�  مفید برای پوست

نوش��یدن روزانه ی یک لیوان آب گوجه فرنگی بهترین درمان و زیباکننده ی پوست 
 اس��ت. به خاطر اینک��ه سرش��ار از لیکوپن می باش��د. این ترکیب آنتی اکس��یدانی 
با رادیکال های آزاد مقابله کرده و پیری پوست و چین و چروک را به تعویق می اندازد. 
آب گوجه فرنگی باعث س��المت و نرمی پوس��ت تان می ش��ود. فراموش نکنید که 
 پوست باید از درون تغذیه و ویتامین رسانی ش��ود. عالوه بر این الزم است که روزانه 

کرم مرطوب کننده و ضدآفتاب نیز بزنید.
� تسکین دردهای آرتریت

 اگ��ر از آرتری��ت در دس��ت ها و ی��ا هر ک��دام از مفاص��ل بدن ت��ان رن��ج می برید، 
به آب گوجه فرنگی اعتماد کنید. این نوشیدنی سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است 
 که قدرت تقویت سیستم ایمنی بدن و پیش��گیری از ابتال به انواع بیماری ها را دارد. 
در نتیجه بدن تان در برابر التهاب ها و مش��کالت مربوط به آرتریت قوی می ش��ود. 
 یادتان باشد که باید خودتان دست به کار شوید و نوشیدنی خانگی خود را تهیه کنید. 
فقط در این صورت اس��ت که می توانید از خواص طبیعی آن بهره مند ش��وید. چون 
نوش��یدنی های آماده حاوی مواد نگه دارنده و قند افزوده هس��تند که منجر به بروز 
التهاب در بدن می شوند. توصیه می کنیم از گوجه فرنگی های ارگانیک و کامال رسیده 

استفاده کنید.

نفخ به احساس سفتی و پری ش��کم، همراه با حس حرکت گاز در آن گفته 
می شود. این مشکل از شایع ترین عالئم گوارشی است که در زنان بیشتر از 

مردان بروز پیدا می کند.
 دالیل بروز نفخ معده

 � غذا خوردن بیشتر از نیاز روزانه یا به عبارتی پرخوری، باعث می شود معده 
به شدت پر شده و عمل هضم را به خوبی انجام ندهد. این امر باعث ایجاد درد 

و نفخ در معده می شود.
� همچنین نوش��یدن مایعات حین غذا و خوب نجویدن غذا نیز از علل بروز 

نفخ است.
� گاهی خالی بودن معده نیز موجب ایجاد نفخ می شود.

�  از دیگر عوامل ایجاد نفخ می توان به بی خوابی اشاره کرد. استراحت نکردن 
باعث افزایش حرارت معده و عدم هضم مناسب غذا در معده شده، و در نتیجه 

فرد احساس دردهای ناشی از نفخ می شود.
� حرکت شدید بعد از غذا هم از عوامل بروز نفخ به شمار می آید.

کنترل نفخ معده با طب سنتی
�  بهترین غذا برای درمان نفخ ش��کم مصرف » نخودآب« با ادویه دارچین 
و زعفران اس��ت. به این ترتیب که مقدار دلخواه نخود را با آب پخته و به آن 
ادویه اضافه کرده و مص��رف کنند؛ البته نخودآب را با مقداری گوش��ت نیز 

می توان پخت.
� گرم نگه داشتن ش��کم نیز از راه های بهبود نفخ اس��ت. به این ترتیب که 
 این افراد ش��کم خود را با کیس��ه محتوی ارزن یا نمک یا سبوس گرم کنند 
 به نحوی که کیس��ه محتوی این مواد را در جای گرم مانن��د فر یا مایکروفر 
قرار دهند، 20 دقیقه تا نیم س��اعت روی ش��کم خود قرار داده تا معده گرم 

شود، این کار در بهبود بسیاری از عالئم گوارشی مفید است.
� توصیه می شود این افراد ورزش زیاد انجام دهند و در حد طاقت گرسنگی 

و تشنگی را تحمل کنند.
� خوردن آسیاب شده مصطکی )مصطکی، صمغ یا شیره زردرنگی است که 
 از شاخه ها و ساقه های درختچه ای از خانواده پسته گرفته می شود( با شکر؛ 
و یا روغن مالی ش��کم با روغن هایی مانند سیاه دانه خود برای رفع نفخ مفید 

است.
�  از راه های رفع اختالالت گوارشی به خصوص نفخ معده می توان به مصرف 
برخی گیاهان دارویی و س��نتی مثل زیره، رازیانه، گلپر، هل و آویشن اشاره 

کرد.
  � گیاه نعناع آثار قوی و ایده آل ضدنفخ، ضددرد )دل درد( و ضداسپاسم دارد 

و بسیار زود اثر است.
� همچنین مصرف دارچین برای درمان اختالالت گوارش��ی مثل نفخ معده 

کاربرد فراوان دارد.
� مصرف زنجبیل نیز به دلیل خاصیت ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی برای 
عالج دردهای معده موثر است. البته نباید فراموش کرد که مصرف زنجبیل 

برای افرادی که فشارخون باال دارند خطرناک است.

�  هویج هم تقویت کننده معده است که می توان آن را به همراه غذا خورد.
�  نعن��اع را ه��م می ت��وان ب��ه ص��ورت خش��ک ش��ده در ماس��ت و دوغ 
 یا به صورت ش��ربت با غذا می��ل کرد، چون ب��ه کاهش نف��خ معده کمک

 می کند.
�  مصرف ریحان نیز توصیه شده است. 

  نفاخ ها کدامند؟
� مصرف بیش از ان��دازه خوراکی های مرطوبی مانند خی��ار و کدو می تواند 

منجر به ایجاد نفخ شود.
�  برخی از خوراکی ها مانند عدس و لوبیا هم به خودی خود نفاخ هستند.

 � بد نیس��ت این را هم بدانید که از نظر طب س��نتی، غذاهای بدرنگ و بدبو 
هم می توانند باعث ایجاد نفخ بش��وند. چرا؟ چون از نظر طب سنتی، حس 
معده بس��یار قوی اس��ت. یعنی از خوراکی های خوش��بو ل��ذت می برد و از 
خوراکی های بدرنگ و بو هم متنفر می ش��ود. ورود اجب��اری خوراکی های 
بدرنگ و بو به معده، باعث ایجاد اختالل در هضم آن ها و ابتال به نفخ می شود.

� به طور کلی افراد مبتال به نفخ باید از مصرف ترشی ها، آب سرد و غذاهای 
نفاخ پرهیز کنند.

 اگر زیاد نفخ می کنید
� اگر زیاد نفخ می کنید می توانید 2 قاش��ق غذاخوری گلپر س��اییده را با 2 
قاش��ق غذاخوری پودر نبات مخلوط کنید و آن را به همراه عرق بهارنارنج، 

بنوشید.
�  برای تخفیف نفخ شکمی، می توان حدود ۳0 گرم روغن کرچک را در ۱80 

گرم عرق انیسون ) بادیان رومی( مخلوط کرد و آن را به معده مالید. 

دالیل بروز نفخ معده و
 راه ه�ای درم��ان

آشنایی با خواص معجزه  آسای
آب گوجه  فرنگی



 واقع��ه دفتر نخس��ت وزیری درس��ت دو م��اه پ��س از آن رخ داد که 
آیت اهلل دکتر سیدمحمد حسینی  بهشتی و بیش از ۷۰ تن از چهره های 
سیاسی و اجرایی عضو حزب جمهوری اس��امی، در انفجار دفتر این 

حزب ترور شده و به شهادت رسیده بودند.
ش��هید رجایی هنگام مرگ ۴۸ سال سن داش��ت. او پس از پیروزی 
انقاب ابتدا سمت وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سپس 
در سال ۱۳۵۹ به نمایندگی مردم تهران وارد مجلس شورای اسامی 
شد. در ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ به نخس��ت وزیری و پس از عزل بنی صدر از 
مقام ریاس��ت جمهوری در انتخابات دوم مرداد ۱۳۶۰ با کسب بیش 
از ۱۳ میلیون رای مردم به عنوان دومین رییس جمهوری اس��امی 

ایران انتخاب شد.
باهنر نیز هنگام ش��هادت ۴۸ س��اله ب��ود. او پس از پی��روزی انقاب 
مس��وولیت هایی از جمله عضویت در ش��ورای انق��اب، نمایندگی 
مردم کرمان در مجلس خب��رگان، نمایندگی مردم تهران در مجلس 
 شورای اسامی، وزارت آموزش و پرورش )در کابینه شهید رجایی( و 
 دبیرکلی حزب جمهوری اس��امی )پس از ش��هادت دکتر بهشتی( 
 را برعه��ده داش��ت. او پس از انتخ��اب رجایی به ریاس��ت جمهوری، 

از سوی وی به نخست وزیری جمهوری اسامی ایران برگزیده شد.
روزنام��ه اطاعات ف��ردای روز بمب گ��ذاری، در گزارش��ی با عنوان 
»گزارش لحظه به لحظه از انفجار بمب در نخس��ت وزیری« نوش��ت: 
حادثه انفجار در س��اعت ۳ بعدازظهر دیروز روی داد و در این ساعت، 
آقایان محمدعلی رجایی رییس جمه��وری و دکتر محمدجواد باهنر 
نخست وزیر و چند تن از مقامات نظامی و امنیتی کشور در یک جلسه 
فوق العاده ش��رکت داش��تند. در پی انفجار بمب که گفته می شود در 
داخل یک کیف دستی جاسازی ش��ده بود، قسمت هایی از طبقه اول 
و طبقه دوم س��اختمان نخس��ت وزیری در مجاورت خیابان پاستور 
دچار حریق شد و آتش و دود فضای محل انفجار را فرا گرفت. در این 
حادثه محمدعلی رجای��ی رییس جمهور و دکت��ر محمدجواد باهنر 
نخست وزیر و چند تن از مقامات مملکتی که در جلسه مذکور حضور 
داشتند به درجه رفیع شهادت نایل شدند و مجروحان حادثه با کمک 
 ماموران و پرسنل نهادهای انقابی به بیمارس��تان ها انتقال یافتند و 

تحت مراقبت های درمانی و پزشکی قرار گرفتند.
به گ��زارش خبرنگاران اطاعات ک��ه در اولین لحظات پ��س از وقوع 
انفجار در محل نخست وزیری حاضر شدند با تاش گسترده ماموران 
آتش نشانی، شهربانی، کمیته ها، سپاه و گروهی از مردم آتش خاموش 
شد و تعدادی از افراد که در زیر آوار مانده بودند از زیر آوار خارج شده 
و به بیمارس��تان انتقال یافتند. جنازه چند شهید نیز از زیر آوار خارج 
گردید که به علت شدت س��وختگی قابل شناس��ایی نبود. بر اساس 
 گزارش ها لحظاتی پ��س از اطفاء حری��ق، مام��وران انتظامی حاضر 
کنترل نظم را بر عهده گرفتند و پیکر پاک شهدا از محل نخست وزیری 

با آمبوالنس و هلی کوپترهای نظامی خارج شد.
به گ��زارش خبرنگاران ما از مح��ل حادثه تعداد مجروحین و ش��هدا 
 ت��ا س��اعت ۱۲ ش��ب، ۸ ش��هید و ۲۳ مجروح گ��زارش ش��ده بود.

خبرنگار ما طی این گزارش اش��اره کرد که از ای��ن تعداد مجروحین 
تنی چند از مقامات مس��وول مملکتی هس��تند که عبارتند از آقایان 
سرهنگ وحید دس��تگردی سرپرست ش��هربانی جمهوری اسامی 
ایران، سرهنگ سیدموسی نامجو وزیر دفاع و نماینده امام در شورای 
عالی دفاع، تیمسار شرف خواه جانشین فرمانده نیروی زمینی، سرهنگ 
وصالی، سرهنگ اخیانی رییس س��تاد ژاندارمری جمهوری اسامی 
ایران، س��رهنگ کتیبه ای نماینده ستاد مش��ترک ارتش و عده ای از 
کارکنان نخست وزیری و چند عابر که در لحظه انفجار بمب از مقابل 
ساختمان عبور می کردند. مجروحان بافاصله با کمک امت و نهاد ها 

و امدادگران به بیمارس��تان های فیروزگر، مصطفی خمینی، انقاب، 
سوانح س��وختگی، س��ینا، امیراعلم و امام خمینی انتقال داده شدند 
و تحت عمل جراحی ق��رار گرفتند. از این ع��ده مجروحین تعدادی 
سرپایی مداوا شدند و بیمارس��تان را ترک کردند. بقیه مجروحین در 
بیمارستان ها بستری هستند. یک پیرزن عابر که از مقابل ساختمان 
نخست وزیری می گذش��ت زیر آوار ماند و شهید ش��د. ضمنا گزارش 
شد که در این حادثه تعدادی دس��ت و پای قطع شده توسط ماموران 
و نهاد ها جمع آوری شد. بعد از انفجار بمب دو فروند هلی کوپتر بر فراز 
نخست وزیری برای اطفای حریق و حمل اجساد و مجروحان به پرواز 
درآمدند و پس از خروج تدریجی مجروحین از ساختمان، امدادگران 
آتش نشانی با کمک پرسنل ارتش جمهوری اسامی ایران به پاکسازی 

منطقه مشغول شدند.
یک شاهدان عینی به خبرنگار اطاعات گفت: پس از انفجار ناگهان دود 
غلیظی توام با آتش از طبقه اول و دوم ساختمان نخست وزیری به چشم 
خورد و پس از مدتی ماموران و عده ای از مردم که در نزدیکی ساختمان 
نخست وزیری بودند با فریاد »اهلل اکبر« به طرف نخست وزیری دویدند. 
از طرف دیگر ماموران آتش نشانی و س��پاه و کمیته ها و شهربانی نیز 
در محل حاضر ش��دند و برای نجات مجروحین ب��ه تاش پرداختند. 
وی افزود: این حادثه دس��ت کمی از فاجعه ۷ تیر دفتر مرکزی حزب 

جمهوری اسامی نداشت.
یکی از کارمندان قسمت آبدارخانه نخست وزیری که از ناحیه دست 
 مجروح ش��ده بود هم درب��اره واقعه انفج��ار گفت: وحش��تناک بود! 
در طبقه دوم داشتم به طرف آبدارخانه می رفتم که صدای وحشتناکی 
تنم را لرزاند و بافاصله زبانه های آت��ش را دیدم که از اطاق کنفرانس 
به بیرون تنوره می کشید. از وحشت نمی دانستم چه کنم. هرچه سعی 
کردم فکرم را متمرکز و ببینم چه اتفاقی رخ داده است. موفق نشدم، 
چون دود غلیظی تمام سالن طبقه دوم را فرا گرفته بود. از وحشت از 
طبقه دوم به اتفاق یکی دیگر از همکارانم به کوچه کنار نخست وزیری 
پریدیم، و در این موقع بود که دس��تم مجروح ش��د، وقتی در کوچه 
مقداری بر اعصابم مسلط شدم، صدای »اهلل اکبر« را از داخل ساختمان 
همراه با شکستن شیشه ها می شنیدم، نمی دانس��تم چه کنم، هنوز 
آتش نش��انی نیامده بود، وقتی ماموران آتش نش��انی رسیدند و آتش 
را خاموش کردند به درون س��اختمان رفتیم و به کم��ک امدادگران 

پرداختیم.
یکی از پاسداران محافظ نخس��ت وزیری هم گفت: بیرون ساختمان 
نخست وزیری مش��غول پاس��داری بودم که صدای انفجاری شنیدم 
سراس��یمه خود را به نزدیک در ورودی خیابان پاس��تور رس��انیدم و 
متوجه شدم که چند تن از امرای ارتش در حالی که یکی از آن ها خون 
از سرش جاری بود از پله های نخست وزیری به پایین می دویدند، و از 
 طرفی صدای »اهلل اکبر« نیز که از داخل س��اختمان شنیده می شد، 
 مرا متوجه ساخت که کسانی احتیاج به کمک دارند. بافاصله خود را 
به طبقه ای رساندم که آتش سوزی از آنجا جریان داشت و در همانجا 
پایم نیز زخمی ش��د، اما فوری محل را ترک کردم و پایین آمدم و در 
همین زمان بود که ماموران آتش نش��انی به محل رسیدند و به انجام 

عملیات خاموش کردن آتش پرداختند.
 اجساد ش��هدای این فاجعه به صورتی س��وخته بود که به هیچ وجه 
شناسایی آن ها ممکن نبود. از س��وی دیگر در میان زخمی های این 
حادثه اث��ری از برادران رجایی و باهنر به چش��م نمی خ��ورد و بدین 
ترتیب حدس زده می شد که ۲ جسد از سه جسد به دست آمده متعلق 
به رییس جمهور و نخست وزیر باش��د. باالخره در آخرین ساعت شب 
پیکرهای قربانیان حادثه ۸ شهریور از روی عائمی که در دندان های 

هر کدام از آن ها وجود داشت شناسایی شدند. 

11يادداشت يادداشت

دريچه 

دريچه

 گوشه ای از سخنان امام خمینی درباره ی حادثه ی  دفتر نخست وزیری:
» ... آن کوردالنی که گمان کرده اند که جمهوری اسامی با نبود چند 
نفر از بین خواهد رفت و سقوط خواهد کرد، آنها افکارشان ، افکار اسامی 
نیست و از اس��ام خبری ندارند و از ایمان اطاعی ندارند و افکارشان ، 

افکار مادی است و برای دنیا کار می کنند و به هوای دنیا هستند.
... شهادت این دو بزرگوار برای من بسیار مشکل است ولی در عین حال 
می دانم که آنها به رفیق اعا متصل شده اند و برای آنها آرامش هست 
و این طور گرفتاری هایی که االن برای ما هست دیگر برای آنها نیست و 
آنها رسیدند به مطلوب خودشان و از این جهت به آنها و به خانواده های 
 آنها و ملت اس��امی تبریک عرض می کنم که چنین شهدایی تقدیم 
می کنند.... حکومت ما و افرادی ک��ه در راس حکومت بودند از همین 
 مردم هس��تند ... از این جهت ملت ما آرام اس��ت، دلش مطمئن است 
به این که وقتی که این ش��هدا نباش��ند، به جای آنها داوطلبانی برای 
شهادت حاضر به صحنه هستند. ما در عین حال که برای این شهدا متاثر 
هستیم و اینها اشخاص ارزنده ای برای ملت ما و برای جمهوری ما بودند 
لکن ما باز به دنبال آنها افراد داریم و اشخاص متعهد داریم و اشخاص 
مؤمن متعهد به اسام داریم و دنبال او ملت داریم و ملتی که هیچ گونه 
عقب نش��ینی در این مس��ائل نخواهد کرد و به این ترتیب جمهوری 

اسامی آسیبی نخواهد دید....
 ... و امروز که دو نفر ش��هید معظم از ما رفته است سرتاسر کشور ما به 
عزا نشسته است و سرتاسر کشور ما انسجام خودش را حفظ می کند و 
حفظ کرده است و فردا که اعام می کنند و برای انتخاب رییس   جمهور، 
 همه این مردم برای انتخ��اب حاضرند. ...ملت ما این طور اس��ت ، اگر 
بعد از این هم خدای نخواسته اشخاصی شهید بشوند ملت ما همین ملت 

است و نهضت ما همین نهضت . 
... رجایی و دیگران اگر نیستند خدا هست.

خدای تبارک و تعالی از اول با شما بوده است که شما در صحنه باشید و 
ان شاء اهلل هستید و خواهید بود، خدای تبارک و تعالی شما را پشتیبانی 

می کند و شما قوی خواهید بود«. 

مس��جد جن، مش��هور ترین و قدیمی ترین مس��جدها در مکه است 
که در آنجا آیاتی از س��وره جن بر پیامبر نازل گشت و برای اولین بار 
گروهی از طایفه جنیان به دین اسام گرویدند و برخاف بسیاری از 
 آثار تاریخی همچن��ان باقی مانده این مس��جد در پایین کوه حجون 

است.
خیابان کوچکی در کنار مس��جد با نام »ش��ارع مسجد الجن« وجود 
دارد که هنوز تابلوی قدیمی آن بر دیوار وجود دارد. از نام های دیگر 
 این مس��جد »مس��جد الحرس« اس��ت. این نام از آن جهت است که 
صاحب الحرس، که در مکه گشت شبانه داشت، به این محل می آمد 
و در آنجا با عرفا،  چهره های شناخته شده و برگزیده قبائل  و حراس 

دیگر، از شعب عامر و ثنیه المدنیین، دیدار می کرد.
نامگذاری آن به مسجد جن به جهت رابطه ای است که با سوره جن 
دارد. می دانیم که سوره جن یکی از سوره های قرآن است. خداوند در 

این سوره فرموده است:
»جن ها آیات الهی را ش��نیده و به آنها ایمان آوردند«گویا این آیات 
در محلی که به نام مسجدجن ش��هرت دارد، نازل شده است. برخی 
نامیده شدن آن را به مسجد البیعه، به دلیل بیعت جن با آن حضرت 

دانسته اند.
حضرت محمد )ص( در حال بازگش��ت از طائف، پس از طی مسیری 
طوالنی با قلبی شکس��ته و ناامی��د در مکان این مس��جد که به نخله 
معروف بود، کنار نخل خرمایی نشست و نیمه شب به عبادت و تاوت 
قرآن پرداخت. در این حال هفت نفر از جنیان با شنیدن صدای قرآن 

متوقف شده و آیات آن را به گوش   سایر جنیان رساندند.
پیامبر)ص( بعدها نی��ز چندین بار همراه عبداهلل بن مس��عود به این 
مکان آمد و آیات قرآن را بر جنیان خواند. در شبی سوره جن بر پیامبر 
نازل شد و خداوند آن حضرت را از اس��ام آوردن جنیان با خبر کرد. 
آیات اول س��وره جن به این موضوع یعنی ایمان آوردن جنیان اشاره 

کرده است.
برخی روایات تاریخی به این نکته اشاره کرده اند که رسول خدا )ص( 

محل مسجد را برای عبد اهلل بن مسعود مشخص و معین فرمود.
 مس��جد در قرن دوم و پس از آن، به همین نام س��رپا بوده و مورخان 

در طول قرون مختلف از آن یاد کرده اند.
محل فعلی مسجد دقیقا در محل قبلی آن است و در بازسازی جدید، 
 مس��احت آن به ۶۰۰ متر مربع رسیده اس��ت. بنای مسجد محکم و 

مناره ای در رکن شمال شرقی آن قرار دارد.

گوشه ای از سخنان امام راحل 
درباره شهید رجايی و باهنر

مسجـد جـن  ارتحال عالم و عارف رباني 
آيت  اهلل شیخ حسنعلي 

نخودكی اصفهاني)1321 ش(

 روز مبـارزه 
 بـــا 

تروريـسم

 قـتل اتابك اعـظم 
 صدراعظم دوران مشروطیت 

)1286 ش(

 امضاي معاهده تقسیم ايران 
 بین روسیه و انگلیس 

)1286 ش(

 آیت اهلل ش��یخ حس��نعلي اصفهان��ي معروف ب��ه نخودکي 
در حدود سال ۱۲۴۰ ش در اصفهان دیده به جهان گشود و 
از کودکي تاش و جدیت وافر در تزکیه نفس، تهجد و عبادت 
داش��ت. وي تحصیات مقدمات��ي را در اصفهان فراگرفت و 
آن گاه ریاضیات، حساب و فلسفه را از محضر آخوند مامحمد 
کاشي و جهانگیرخان قشقایي آموخت. سپس به نجف اشرف 
عزیمت کرد و در محضر بزرگاني چون سیدمحمد فشارکي، 
سید مرتضي کشمیري و مااسماعیل قره باغي شاگردي کرد. 
وی پس از مراجعت از نجف اشرف، در مشهد مقدس اقامت 
گزید و از محضر فرزانگان این دیار نیز بهره مند شد. او عاوه 
برتدریس و تحقیق و عبادت بسیار، به مستمندان و نیازمندان 
توجه ویژه اي داشت. وی، بیش��تر ایام عمر را در ریاضت هاي 
طاقت فرسا سپري کرد. وي داراي مقامات و کرامات بسیار بود 
که شرح جزیي از کرامات و کارهاي خارق العاده وي در کتابي 
تحت عنوان نشان از بي نشان ها توس��ط فرزندش گردآوري 
و منتشر شد. آیت اهللهَّ نخودکي س��رانجام در هشتم شهریور 

۱۳۲۱ ش وفات یافت. 

پدیده تروریس��م، موضوعی اس��ت که برای ما ایرانیان که 
از قربانیان آن هس��تیم، آشناس��ت. آمریکایی ها به مدت 
دو دهه، س��ازمان تروریس��تی منافقین را زیر چتر حمایت 
مالی، سیاسی و تبلیغی خود درآوردند و همه گونه امکانات 
 در اختیارش��ان قرار دادن��د و از جنایات تروریس��تی آنان 
 بر ضد مردم یا مس��ووالن نظام جمهوری اسامی حمایت 

کردند. 
این گروهک ش��یطان صفت با ش��یوه قهرآمیز و ترورهای 
فراوان، درصدد حذف فیزیکی عناص��ر کار آمد و طراحان 
نظام بر آمد تا ب��ا ایجاد خاهای جدی در ارکان حس��اس 
 کشور، ضربه ای اساس��ی به جمهوی اس��امی ایران وارد

 آورد. 
ترور شهدای محراب، ش��هدای هفتم تیر و شهدای هشتم 
ش��هریور، برخی از مهم ترین این ترورها به شمار می آید. 
در این راستا، هش��تم شهریور، سالروز ش��هادت مظلومانه 
 ش��هیدان باهن��ر و رجای��ی، »روز مب��ارزه با تروریس��م« 

نام گذاری شده است.

محمد علي ش��اه قاجار، پ��س از آن که به تخت س��لطنت 
 نشست، با مشکات متعددي روبرو شد. به اعتقاد او، تنها مرد  
با تجربه اي که مي توانست برمشکات فایق آید، صدراعظم 
پدر و پ��در بزرگش، می��رزا علي اصغر خان امین الس��لطان 
 معروف ب��ه اتابک اعظم ب��ود. اتاب��ک در آن زم��ان در اروپا 
به سر مي برد و پس از این پیشنهاد راهي تهران شد و به زودي 
کابینه خود را معرفي کرد. در همین زمان بود که مش��روطه 
خواهان به رهبري ش��یخ فضل اهللهَّ ن��وري در حرم حضرت 
عبدالعظیم در ري تحصن کردند. او همچنین طرفدار شدید 
روسیه بود و از آن دولت دفاع مي کرد. او دشمن آزادي و آزادي 
خواهان بود و جز حفظ مقام خود، به چیزي نمي اندیش��ید 
و بنابراین منفور مردمان ب��ود.وي امضاکننده قرارداد امتیاز 

تنباکو با انگلستان بود. 
س��رانجام، اتاب��ک اعظ��م پ��س از چه��ار م��اه ص��دارت، 
ب��ه هن��گام خ��روج از مجل��س ش��وراي مل��ي توس��ط 
 یک��ي از مش��روطه طلبان ب��ه ن��ام عب��اس آق��ا تبریزي و 

به تحریک سید حسن تقي زاده، به قتل رسید.

روسیه و انگلستان از سال ها قبل رقابت شدیدي بر سر منافع 
 خود در ایران داش��تند. هر امتیازي که یکي از این دو کشور 
به دست مي آورد، دیگري سعي مي کرد، مشابه آن را تحصیل 
کند. برخ��اف این همه رقاب��ت و اختاف، پ��س از انقاب 
مشروطه، ناگهان بین روسیه و انگلیس توافقي حاصل مي شود 
 که به موج��ب آن، ایران به مناطق نفوذ تقس��یم مي ش��ود. 
بر اساس قرارداد تقسیم ایران، منطقه مرکزي کشور، بي طرف 
اعام شد. مناطق شمال و قسمتي از غرب ایران، تحت کنترل 
روسیه قرار گرفت و نواحي جنوبي نیز به منطقه نفوذ انگلیس 
 تبدیل شد. این قرارداد در حالي امضا شد که حکومت ایران 
به علت بي کفایتي شاهان قاجار، به قدري تضعیف شده بود که 
روسیه و انگلیس براي انعقاد این قرارداد، حتي با دولت ایران 
نیز مشورت نکردند. این پیمان که به قرارداد ۱۹۰۷ مشهور 
شد خشم مردم ایران را برانگیخت و مجلس شوراي ملي نیز 
با آن مخالفت کرد. برخاف امتناع مجل��س از تصویب این 
قرارداد، نیروهاي روس و انگلیس، تا پس از انقاب کمونیستي 

در شوروي، از ایران خارج نشدند.
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ايرانیان و پول كاغذی

 روزنامـه اطالعـات:
رجـایی و باهنـر 
به شهادت رسیدند

یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دوره مغوالن پیدایش پول کاغذی 
در این دوره اس��ت. پول کاغذی با نام »چاو« نخس��تین بار در زمان 
گیخاتو، شاه مغول، در اثر مبادالت اقتصادی با چین پا به عرصه وجود 
گذاشت. رایج کردن پول کاغذی به تش��ویق صدر جهان، صدراعظم 
گیخاتو، برای سر و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی آن زمان انجام 
شد. اما چنان با واکنش شدید ایرانیان به خصوص مردم تبریز رو به رو 

شد که گیخاتو دستور جمع آوری آن را داد.
 پیدای��ش پول کاغذی ک��ه جرق��ه آن در دوره مغول زده ش��ده بود، 
در همان زمان از بین رفت و تا محدوده زمانی بسیار وسیعی دیگر اثری 

از آن به چشم نخورد.
س��ابقه انتش��ار اس��کناس در ایران به دوره ی گیخاتوخان، پنجمین 
ایلخان مغول برمی گردد.شرایط نامناسب اقتصادی و نیاز به واردات 
مواد غذایی که بر اثر خشکسالی و رکود کشاورزی در دوره ی ایلخانان 
به وجود آمده بود، حاکمان را بر آن داشت تا سکه های طا و نقره را از 

دست مردم جمع کنند.
در س��ال ۶۹۳ هجری، زمانی که گیخاتوخان بر ای��ران فرمان روایی 
می کرد، در نتیجه ی هزینه ش��دن بیش از اندازه ی زر و س��یم برای 
خوش��گذرانی خان مغ��ول و اطرافیانش، خزانه  کش��ور تهی ش��د و 

حتی برای غذای روز نیز پول کافی در دس��ترس نبود. در این میان، 
فردی به نام عزالدین محمد بن مظفر بن عمی��د، که از وضعیت چین و 
سرزمین های زیر فرمان قاآن آگاه بود، خود را به صدر جهان زنجانی، 
 وزیرگیخاتوخان رس��انید و به او پیش��نهاد کرد به جای زر و س��یم،

 چاو را در س��رزمین ایلخانان رواج ده��د و بحران مال��ی را از این راه 
حل کند.

به فرمان ایلخان خرید و فروش به وس��یله زر و سیم ممنوع شد و در 
هر ش��هری اداره ای به نام چاوخانه بنیان گذاری ش��د و پول کاغذی 
برای مدتی، هر چن��د کوتاه، رواج پیدا کرد. ای��ن پول، قطعه کاغذی 
 مس��تطیلی ش��کل بود که روی آن ش��هادتین، لغب مغولی گیخاتو، 

مبلغ آن و عبارت زیر نوشته شده بود:
»پادشاه جهان در تاریخ سنه ی ۶۹۳ این چاو مبارک را در ممالک روانه 
گردانیدتغییر و تبدیل کننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده، مال او 

را جهت دیوان بردارند«.
اما طولی نکشید که مخالفت با این پول از شیراز و تبریز آغاز و بنابراین، 
چند ماه بیشتر عمر نکرد. با اینکه گیخاتو حکم به لغو آن داد، صدای 
مخالفت با او نه تنها خاموش نشد بلکه گسترش یافت و حتی نظامیان 
 را هم فراگرفت و به تدری��ج تبدیل به انتقاد عمومی از فس��اد اداری 

شد.
گیخاتو پس از اینکه از مخالفت تنی چند از ژنرال هایش آگاه ش��د و 
شنید که دس��ت به نافرمانی زده و درصدد شورش نظامی برآمده اند 
در سال ۱۲۹۵ میادی از ترس فرار کرد و به مغان شمالی )نخجوان( 

رفت و در آنجا کشته شد. 
مورخان ولخرجی حکمرانان مغولی ایران از ام��وال عمومی و خزانه 
)بیت المال(را به دلیل بی اطاعی از رموز و فنون حکومت و بی اعتنایی 
نس��بت به آن به علت ادامه عاقه مندی به زندگان��ی در حال کوچ و 
بذل و بخشش به بستگان و خواص نوشته و افزوده اند که این میراث 
مغول منحصر به ایران نیست، روسیه و چند منطقه اروپایی و آسیایی 
پیرامون آن هم از قربانیان این میراث هستند که همانا بوروکراسی و 

فساداداری است. 
به هر حال، چ��او مدت زیادی پای��دار نماند و با ش��ورش مردم تبریز 
و سپس ش��یراز زمینه ی اعتراض سراس��ری فراهم ش��د و در زمان 
غازان خان دیگر اث��ری از چاو باقی نماند و س��رانجام فقط نامی از آن 

در تاریخ ماند.
 البته، نام چاوخانه به ص��ورت چاپ خانه در فرهن��گ ایرانی ماندگار

 شد.



خبر 

چند تن از بازرگانان ایالت سغد از استان خجند تاجیکستان از دومین نمایشگاه 
تخصصی در و پنجره و هشتمین آسانسور و پله برقی اصفهان بازدید کردند. 

به گزارشزاینده رود به نقل از واحد رسانه نمایشگاه، این بازرگانان به منظور آشنایی 
با خدمات و تولیدات کشور در زمینه های فوق، این دو نمایشگاه تخصصی را مورد 

بازدید قرار دادند. 
همچنین مهندس مجیری، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، 
مهندس صلواتی عضو شورای اسالمی شهر، کارشناسان استاندارد، رؤسا و اعضای 
اتحادیه های مربوطه و کارشناسان آسانسور و نیرو محرکه سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان از بازدیدکنندگان این دو نمایشگاه بودند. عالوه بر آن حضور یک 
شرکت چینی در این نمایشگاه که در زمینه طراحی و ساخت آسانسور فعالیت 

دارد، موجب بازدید گروهی از بازدیدکنندگان چینی از غرفه های ایرانی شد. 
گفتنی است بازرگانان خجند تاجیکستان در ادامه س��فر خود، با اتاق بازرگانی 

اصفهان تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
محصوالت کیف�ی و حض�ور اعظم تولیدکنن�دگان، ش�اخصه دومین 

نمایشگاه در و پنجره بود
معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با اش��اره به برگزاری دومین نمایشگاه در و پنجره و هشتمین نمایشگاه 
آسانسور و پله برقی در محل نمایش��گاه های بین المللی اصفهان، گفت: توانایی 
مشارکت کنندگان و کیفیت محصوالت ارایه شده در نمایشگاه در و پنجره امسال 
بیش از سال گذشته نمایان بود.  به گزارش زاینده رود، محمد مجیری گفت: حجم 
بیشتر مشارکت کنندگان این نمایشگاه، تولیدکنندگان داخلی هستند که نقطه 

قوت این نمایشگاه محسوب می شود. 
وی درباره نمایشگاه آسانس��ور و پله برقی نیز تأکید کرد: این نمایشگاه در بحث 
کابین، تکنولوژی ه��ای جدید را ارایه ک��رد و نیز در بحث قطع��ات و بوردهای 

الکترونیک، شرکت های مطرحی در نمایشگاه حضور داشتند.  
وی ادامه داد: این شرکت ها هم در تولید داخل و هم در صادرات حرف هایی برای 
گفتن دارند. همچنین آسانسورهای پارکینگ نیز محصول نسبتاً جدیدی بود که 

در این نمایشگاه شاهد آن بودیم.  
به گفته وی آسانسورهای پارکینگی با توجه به مشکالت کنونی کمبود پارکینگ 
در مجموعه اداره ها و مجموعه های مس��کونی پر واحد می تواند بسیار راهگشا 

باشد. 
معاون س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان همچنین با اش��اره 
به آغاز عملی��ات اجرایی پروژه نمایش��گاه ب��زرگ اصفهان با حض��ور وزیر امور 
خارجه تأکید کرد: مکان کنونی نمایش��گاه برای اس��تان اصفه��ان که از قطب 
های مطرح صنعت کش��ور و به عنوان مثال در زمینه مع��دن اولین تولیدکننده 
س��نگ های تزینی کشور اس��ت، زیبنده این اس��تان نیس��ت. وی اضافه کرد: 
طراحی در نظرگرفته ش��ده برای نمایش��گاه بزرگ اصفهان نمونه ای بی نظیر 
در کشور از نظر وس��عت و امکانات خواهد بود و می تواند در برگزاری نمایشگاه 
 مطرح بین المللی ش��انه به ش��انه نمایش��گاه پایتخت حرکت کند و تأثیرگذار

 باشد. 

بازدید بازرگانان تاجیکی و چینی و مسووالن استان؛

 پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان،
 نمونه ای بی نظیر در کشور است 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه اصفهان دارای ۴۰۰ اتوبوس گازسوز بوده است،گفت: 
در حال حاضر۲۰۰دس��تگاه از این اتوب��وس ها در چرخه 

حمل و نقل اصفهان قرار دارند.
۲۰۰ اتوبوس گازس��وز اصفهان در چرخه حمل و نقل قرار 

دارد
علیرضا صلواتی با اش��اره ب��ه برخی چالش ه��ای موجود 
در ش��رکت اتوبوس��رانی اصفهان عنوان کرد: این سازمان 
با معضالتی همچ��ون بدهی ب��ه بیمه تامی��ن اجتماعی، 
 مش��کل تامین س��وخت گاز ناوگان و فرس��ودگی ناوگان 

روبه رو است.
وی با اشاره به اینکه معضالت بدهکاری شرکت اتوبوسرانی 
اصفهان ب��ه تامین اجتماع��ی و بدهکاری این ش��رکت به 
شرکت گاز به ۱۲ سال گذش��ته برمی گردد، افزود: بر این 
اساس باید توجه داشته باشیم که بدهی اصلی این شرکت 
به بیمه تامی��ن اجتماع��ی ۳۰ میلیارد تومان ب��وده که با 

احتساب جریمه به ۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با بیان 
اینکه از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون بدهی شرکت 
اتوبوس��رانی به تامین اجتماعی ماهانه پرداخت میش��ود، 
عنوان کرد: تاکنون بخشی از این بدهی با توجه به مصوبه 
شورا با واگذاری ملک به بیمه تامین اجتماعی پرداخت شده 
اس��ت و با برنامه ریزی صورت گرفته در آینده ای نزدیک 

بقیه بدهی نیز پرداخت خواهد شد.
وی با اش��اره ب��ه امض��ای تفاهم نام��ه ای بین ش��رکت 
 اتوبوسرانی با شرکت گاز استان اصفهان در زمینه پرداخت

 بدهی های اتوبوسرانی به شرکت گاز بیان داشت: با امضای 
این تفاهمنامه بدهی این ش��رکت نیز به صورت واگذاری 

ملک پرداخت خواهد شد.
صلواتی با اشاره به اینکه شهر اصفهان دارای۴۰۰ اتوبوس 
گاز س��وز بوده اس��ت، عنوان کرد: باید توجه داش��ت که 
 در ۱۰ س��ال گذش��ته ۵۰ دس��تگاه از این اتوب��وس ها به

 اتوبوس های دیزلی تبدیل ش��ده و۱۵۰ دستگاه دیگر نیز 
 به دلیل نبود قطعات برای تعمیر در پارکینگ ها هس��تند

 و در حال حاضر۲۰۰ دستگاه از این اتوبوس های گاز سوز 
در چرخه حمل و نقل شهر اصفهان قرار دارند.

وی وضعیت کنونی شرکت اتوبوس��رانی را دشوار دانست، 
گفت: در حال حاضر نیمی از ناوگان اتوبوس��رانی فرسوده 
است و عالوه بر این، در بخش بهره برداری و زیر ساختی نیز 

دچار مشکالتی هستیم.
 معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به برخی از اولویت های در دس��تور کار برای بهبود شرایط 
حمل و نقلی اتوبوس��ی در ش��هر اصفهان گفت: توس��عه 
 خطوط بی آر تی، نوس��ازی ن��اوگان و از رده خارج کردن 
 ناوگان فرسوده ش��هر اصفهان در دس��تور کار قرار گرفته

است.
 وی با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر در ش��هر اصفهان 
ش��ش خط مصوب بی آر تی وجود دارد که از شورای عالی 
 ترافیک اس��تان مصوبه خود را دریافت ک��رده اند، افزود: 
البته باید توجه داشت که این خطوط در شهرداری و شورا 

نیز مورد بررسی و تصویب برای اجرا قرار گیرد.
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رییس خانه صنعت، معدن وتجارت ش��عبه خوانسار بابیان اینکه عسل 
خوانسار به اروپا صادر می شود، گفت: خوانسار در صنایع غذایی به ویژه 

عسل و گردو، حرف نخست را در استان اصفهان می زند.
به گزارش زاینده رود، به نق��ل از روابط عمومی خان��ه صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان، جواد ناش��راالحکامی اظهار داشت: صنایع 
غذایی به دالیلی مانند شهرت عس��ل خوانسار و نیز صنعت بسته بندی 
شهرستان، تا حدود 8۰ درصد محصوالت کشاورزی و عسل شهرستان 

را پوشش می دهد.
وی صنایع غذایی، بس��ته بندی، س��یم و کاب��ل، نس��اجی، پلی اتیلن 
 و ان��واع لوله ه��ا را از جمله صنایع فعال در خوانس��ار دانس��ت و افزود: 
کابل مفتول ه��ای پیش تنیده در کل کش��ور فقط در خوانس��ار تولید 

می شود.
رییس خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت ش��عبه خوانس��ار بی��ان کرد: 
حلواش��کری و عس��ل منطقه به کش��ورهای حوزه خلیج فارس و اروپا 

صادر می شود.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اس��تاندارد محص��والت عس��ل منطق��ه تصری��ح 
کرد: س��ازمان های متولی استاندارد و بهداش��ت، نظارت الزم را دارند، 
 برندهای معتبر ه��م به طور کامل بهداش��تی و بدون تقلب هس��تند،

  اما مارک ه��ای غیرمعروفی هم وج��ود دارند که ممکن اس��ت تقلبی 
باشند.

ناشراالحکامی خاطرنشان کرد: با توجه به رکود اقتصادی کشور، حدود 
یک سوم واحدهای شهرستان فعال هستند و با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت 

خود کار می کنند.

وی با بیان اینکه واردات محصوالت مشابه در حوزه نساجی، مواد غذایی 
و مفتول های پیش تنیده تهدیدی برای صنایع این منطقه بوده، گفت: 
نرخ باالی سود تسهیالت در کشور قدرت رقابت پذیری تولیدات داخل 

با کاالی خارجی را کم می کند و قیمت نهائی را باال می برد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه خوانس��ار با اشاره به وجود 
بروکراسی اداری در اس��تان اصفهان اظهار داشت: با توجه به دور بودن 
منطقه از مرکز استان، بس��یاری اوقات برای پیگیری کاری به اصفهان 
مراجع ش��ده اما کار انجام نمی گیرد و پیش��نهاد داده ای��م که کارها به 
صورت مجازی انجام ش��ود و یا به اداره های شهرستانی تفویض اختیار 
صورت گیرد.وی افزود: به دلیل نبود امکاناتی مانند امکانات مرکز استان 
اصفهان، امتیازاتی مانند تخفیف های مالیاتی برای این منطقه در نظر 

گرفته شود که این موضوع به اشتغال شهرستان ها کمک می کند.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: استفاده از فاینانس برای اجرای خط دوم 
قطار شهری و همچنین تخصیص ۱۰۰ در صد اعتبارات دولتی برای قطار شهری 

از حداقل انتظارات اصفهان از دولت به شمار می رود.
رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به سفر وزیر امور 
خارجه به اصفهان به عنوان نماینده دولت اظهار داش��ت: انتظار مردم اصفهان از 
ظریف، وزیر امور خارجه این است که با توجه به اطالعاتی که از وضعیت اصفهان 
و مشکالت این شهر پیدا کرد، بتواند، سفیر خوبی برای انتقال پیام مردم اصفهان  
در تحقق حقوق مردم شریف و مؤمن و انقالبی به هیات دولت و پایتخت نشینان 
باشد.  وی افزود: استفاده از فاینانس برای اجرای خط دوم قطار شهری و همچنین 
تخصیص ۱۰۰ در صد اعتب��ارات دولتی برای قطار ش��هری از حداقل انتظارات 
اصفهان از نماینده دولت به شمار می رود. البته وی در سفر ۲ روزه خود به اصفهان 
طرح های بسیار مهمی را کلنگ زنی کرده و از طرح های نیمه تمام عظیم اصفهان 
بازدید داشت.  رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به سال روز بانک داری 
اس��المی خاطرنش��ان کرد: آنچه در بانک داری اس��المی مدنظر است کارآمدی 
بانک داری ب��دون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی اس��ت. بانک داری اس��المی باید 
نخستین هدف نظام اقتصاد اسالم را که عدالت اجتماعی است تأمین کند و البته 
در ایران به دنبال پیروزی انقالب اسالمی و برقراری جمهوری اسالمی، لزوم استقرار 
نظام اقتصاد اسالمی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح شد. وی 
تصریح کرد: مهم ترین اقدام عملی در راستای بانک داری اسالمی می تواند نابودی 
ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بنیان یک اقتصاد توحیدی مبنی بر قسط و عدل 
پایه گذاری شود و به همین منظور پس از انقالب در سال ۵8 اقداماتی برای ایجاد 
نظام بانکی اسالمی انجام شد. امینی خاطرنشان کرد: این اقدامات را می توان در 
تالش های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیس��تم بانکی و تأسیس 

بانک اسالمی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خالصه کرد.

وی با اشاره به روز مبارزه با اس��تعمار بیان کرد: گرامی داشت یاد و خاطره دالور 
مردان بیگانه س��تیز و بازخوانی تاریخ سلحشوری ها، رش��ادت ها، مردانگی های 

پیشینیان در برابر بیگانگان و مستکبران کاری بسیار پسندیده است.
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان درباره هفته تعاون گفت: تعاون و همکاری 
می تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقش بس��یاری ایفا کند و با گسترش 
فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و خالقیت ها پدیدار 
می شود و جامعه از آسیب دش��منان مصون می ماند.وی درباره هفته بزرگداشت 
دولت اظهار داش��ت: هشتم شهریور در تقویم کش��ورمان روز مبارزه با تروریسم 
نام دارد و روز دولت نام دارد و تروریسم از اساسی ترین معضالت جامعه جهانی و 
خطرناک ترین تهدیدها بر ضد حقوق ملت ها و ثبات بین المللی اس��ت و البته در 
طول تاریخ به ویژه در  ۱۰۰ سال اخیر، تروریسم ریشه مهم ترین تهدیدها بر ضد 

صلح و امنیت جهانی بوده است.

رییس خانه صنعت خوانسار:

عسل خوانسار به اروپا صادر می شود
رییس شورای شهر اصفهان:

۱۰۰ درصد اعتبارات دولتی باید به قطار شهری اصفهان تخصیص یابد
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 حض��ور محم��د ج��واد ظری��ف، وزی��ر
امور خارجه کشورمان به عنوان نماینده ای از  

هیات دولت در اصفهان اتفاق مبارکی بود که 
زمینه رضایت بسیاری از مسووالن شهر اصفهان از فعالیت های 

دولت تدبیر و امید را فراهم ساخت. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان شامگاه چهارش��نبه وارد اصفهان 
زادگاه پدری اش شد و صبح روز چهارش��نبه در شورای اداری 
استان اصفهان که با حضور مسووالن و نمایندگان استان اصفهان 

در مجلس شورای اسالمی برگزار شد حضور یافت.
وی در جلسه شورای اداری اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه با 
توجه به سفرهایی که به منطقه و کشورهای همسایه داشته ام 
احساس خوبی را نسبت به توافقات هسته ای ایران شاهد بوده ام، 
اظهار داشت: ما در برجام هرچه را خواستیم به دست آوردیم و 
باید توجه داشته باشیم بر اساس دستورات الهی و فرمایش رهبر 
معظم انقالب استفاده و تولید بمب اتم حرام است و در این توافق 
مسیر دسترسی به این بمب بر روی ما بسته شد و در واقع ما هیچ 

چیز را از دست ندادیم.
مردم نس�بت به رعایت همه خطوط قرمزه�ا در برجام 

اطمینان داشته باشند
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم باید نس��بت به رعایت همه 
خطوط قرمزها در برجام اطمینان داشته باشند، افزود: تاکنون 
برخی از این خط قرمز ها ب��ه صورت رس��می و برخی دیگر به 

صورت نسبی رعایت شده است.
وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان با تاکی��د بر اینک��ه هیچ تحریم 
اقتصادی، مالی و بانکی پس از اجرایی شدن توافق هسته ای بر 
جای نخواهد ماند، اضافه کرد: روند رفتار کشورهای دنیا نیز به 
سمت تعامل و مشارکت با ایران در حال پیشروی است و از این 

رو درکشور چارچوبی برای اینگونه روابط تعریف شده است.
وی با اشاره به لغو ۶ قطعنامه پس از ۶۰ س��ال و برای اولین بار 
در ش��ورای امنیت بدون دقیقه ای اجرا ابراز داشت: ممنوعیت 
موشکی نیز که جزء برجام نیست، در حال حاضر به صورت یک 
جا لغو شده و ما به شورای امنیت رسما اعالم کرده ایم که برنامه 

موشکی خود را ادامه می دهیم.
ظریف با تاکید بر اینکه آرامش مبنای کار دولت یازدهم در داخل 
و خارج کشور است، ادامه داد: ایران به عنوان کشوری برخوردار 
از منابع مختلف جغرافیایی، طبیعی و انسانی نیازی به اعمال زور 

ندارد و یک کشور ثبات ساز است.
وی بهانه هسته ای را دس��تمایه غرب و رژیم صهیونیستی برای 
ارائه تصویر غلط از ایران دانست و ابراز داشت: ما باید این بهانه 
را از آنها می گرفتیم؛ اما به شکلی که مبانی قدرت ما تحت تاثیر 

قرار نگیرد.
طرح مباحث منطق�ه ای در کن�ار مباحث هس�ته ای از 

اولویت های ایران در مذاکرات هسته ای
ظریف طرح مباحث منطقه ای در کنار مباحث هسته ای را نیز 
از دیگر اولویت های ایران در مذاکرات هس��ته ای عنوان کرد و 
بیان داش��ت: ایران بر اس��اس مبانی فکری خود از استقالل، به 

قدرت معنایی یا همان قدرت نرم دس��ت یافته است و از این رو 
ما هیچوقت اجازه ندادیم که کسی ایران و ایرانی را تهدید کند.

وی با اش��اره به اینکه دولت یازدهم با سیاس��ت حس��اب شده 
به سمت حل مش��کالت اقتصادی کش��ور گام بر می دارد، بیان 
داش��ت: از این رو اعتماد س��ازی بین مردم و دولت برای جذب 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در اولویت بوده است.
حضور ظریف در جمع خبرنگاران اصفهان نیز دومین بخش از 
برنامه سفر وی  را تشکیل می داد.  وی در این نشست ضمن ابراز 
خرسندی از حضور خود در اصفهان و با اشاره به اینکه وضعیت 
کشور در سومین سال فعالیت دولت و تدبیر و امید مناسب است، 
اظهار داشت: از این رو وزارت امور خارجه نیز در این راستا تمام 
تالش خود را به عنوان بازوی توس��عه اقتص��اد مقاومتی به کار 

خواهد بست.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه دیپلماسی تحقق اهداف با حداقل 
هزینه هاس��ت، افزود: وزارت امور خارجه نباید به صورتی عمل 

کند که باری را بر دوش کشور بگذارد.
وزارت امور خارجه به جای فعالیت اقتصادی و فرهنگی 

سیاسی شده است
ظریف با اش��اره به اینکه متاس��فانه به دلیل ش��رایط حاکم بر 
کشور بعد از انقالب و 8 س��ال دفاع مقدس وزارت امور خارجه 
 کش��ور رنگ و بوی و سیاس��ی گرفته اس��ت، ابراز داشت: این

 در حالی اس��ت که رس��الت روابط خارجی به ویژه برای کشور 
ایران که مزیت های دیپلماس��ی فرهنگی و اقتصادی دارد باید 
در این امور توس��عه یابد و ما در حال حاضر به دنبال توسعه این 

نوع روابط هستیم.
ظریف در ادامه هدف از انجام مذاکرات هسته ای را از بین بردن 
فضای ایران هراسی و امنیت سازی ایران در سطح جهانی عنوان 
کرد و بیان داشت: این اقدام می تواند فضای بسیار خوبی را برای 

کشور در جامعه جهانی ایجاد کند.
 وزیر امور خارجه کش��ور با تاکید بر اینکه توافق هسته ای ایران

 

در واقع تهدیدات جدی را از منطقه دور کرد و برخی از کشورهای 
نگران منطقه باید بازنگری در دیدگاه خود داشته باشند، افزود: 
این بازنگری ها با توجه به اقدامات نافرجام و غیر سازنده که در 
منطقه و به ویژه در کشور یمن صورت می گیرد، ضروری است.

ظریف با اشاره به اینکه کشور ایران آمادگی خود را برای گفتگو 
با تمام همسایگان خود اعالم کرده است، افزود: هرگاه کشوری 
آمادگی داشته باشد با ما پای میز گفتگو بنشیند، همچنان اعالم 
می کنیم که اولویت جمهوری اس��المی ایران حس��ن روابط با 

کشورهای اسالمی است.
وزیر امور خارجه ب��ا تاکید بر اینکه اظه��ار نظرات در خصوص 
مذاکرات هسته ای باید با در نظر گرفتن دو شاخصه مهم عنوان 
ش��ود، افزود: از این رو توجه به منافع ملی و جلوگیری از آب به 
آسیاب دشمن ریختن از جمله ش��اخصه هایی است که باید در 

صورت اعالم نظرات کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد.
منتق�دان داخلی بیش�ترین معتقدان تحقی�ر ایران در 

مذاکرات هستند
وی ادام��ه داد: برخی منتقدان که عموم��ا منتقدان داخلی هم 
هستند باید توجه داشته باش��ند که نباید با اظهار نظرهای غیر 
کارشناس��انه زمینه تحقیر مردم ایران را فراه��م کنند چرا که 
مردم دنیا به فهم، منطق و سیاس��ت ایرانیان احترام می گذارند 
و تاکنون نش��نیده ام که ش��خص بیگانه ای به شکست و تحقیر 
کشور ایران در این مذاکرات اقرار کند و آنچه شنیده شده است 
از داخل و منتقدان داخلی کشور است.ظریف ابراز داشت: جامعه 
جهانی معتقد است که کشور ایران در قالب توافق توانسته است با 
قدرت های بزرگ دنیا پای میز مذاکره بنشیند و با سیاست منطق 
به خواسته های خود دست یابد.وزیر امور خارجه کشورمان در 
ادامه با بیان اینکه توافق و قطعنامه س��ازمان ملل در مذاکرات 
هس��ته ای ایران و گروه ۱+۵، ۱۰ ساله اس��ت، افزود: این توافق 
تمدید نخواهد ش��د و امکان دارد که برخی از اتفاقات تا قبل از 

این سال بیفتد.
وی با بیان اینکه ما خواستیم در این توافق تاریخی را مشخص 
کنیم که ایران در یک بازه زمانی پرونده ایران در شورای امنیت 
را ببندد، ابراز داشت: این تاریخ ۱۰ ساله تعیین شد و پس از آن 

پرونده از شورای امنیت خارج خواهد شد.
ظریف اضاف��ه ک��رد: در اینکه بع��د از  س��ال محدودیت های 
تسلیحاتی و پس از 8 س��ال محدودیت های موشکی برداشته 

می شود، هیچ شکی نیست.
تحریم ها 3 ماه آینده برداشته می شود

وزیر امور خارجه کش��ورمان با تاکید بر اینکه طی ۳ ماه آینده 
تحریم ها برداشته خواهد ش��د، اضافه کرد: اما باید توجه داشته 
باش��یم نمی توان از ف��ردای روز برداش��ته ش��دن تحریم ها به 
دنبال بهبود ش��رایط باش��یم وجود ندارد؛ بلکه باید با افزایش 
 صادرات، استفاده از تسهیالت بانکی و مالی بین المللی و جذب

 سرمایه گذاران داخلی نسبت به این امر توجه داشته باشیم.
ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص تامین امنیت حجاج برای 
سفر به حج نیز ابراز داشت: تمام تمهیدات امنیتی برای این امر 
اندیشیده شده است ضمن اینکه ما در اصالح روابط با عربستان 
نیز برنامه هایی را در دس��تور کار داریم و مش��کلی برای حجاج 

ایرانی پیش نخواهد آمد.
دیدار با علمای اصفه��ان از جمله آیت اهلل مظاه��ری و آیت اهلل 
طباطبایی نیز از دیگر بخش های سفرمرد سیاست امور خارجه 
کشور به اصفهان بودکه رسانه ها از پوشش خبری این دیدارها 

محروم ماندند.
اس�تفاده از ظرفیت فضای مجازی ب�رای مقابله با ایران 

هراسی
حضور در آیین بهره برداری از ۵۱۵ پروژه مخابراتی نیز از دیگر 
بخش های سفر ظریف به اصفهان بود که در این آیین ظریف با 
تاکید بر لزوم توسعه ارتباطات در کش��ور ابراز داشت: در حال 
حاضر ایران در س��طح بین الملل حرف های زیادی برای گفتن 
دارد و در این زمینه برای جلوگیری از فضای ایران هراسی باید از 
ظرفیت این رسانه ها استفاده کرد و ضمن آنکه آسیب شناسی 

چالش های این فضاها نیز نباید مورد غفلت واقع شود.
ظریف در ادامه از قاب تلویزیون و با حضور در برنامه زنده رود با 
مردم اصفهان نیز سخن گفت که از جذاب ترین حرف های محمد 
جوادظریف می توان به بازگو کردن خاطرات دوران نامزدی اش 

اشاره کرد.
 وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه س��فر خود در آیین پیش

 راه اندازی فاز اول خط یک مترو اصفهان نیز حضور یافت و در 
این آیین به مردم اصفهان قول داد که تم��ام توان خود را برای 
استفاده از سرمایه گذاران خارجی برای راه اندازی مترو، تامین 

واگن های مترو و جذب گردشگران خارجی به کارگیرد.
بازدید از س��الن  های اجالس همایش های بین المللی و مصلی 
اصفهان نیز از دیگر بخش های سفر مرد ش��ماره یک سیاست 
خارجی کشور به اصفهان بود که این سفر پر کار با حضور ظریف 

در جشن روز پزشک در بیمارستان الزهرا پایان یافت.

ظریف درسفر دو روزه به اصفهان مطرح کرد؛

از فضای مجازی برای مقابله با ایران هراسی استفاده کنید

زاینده رود

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان:

 نیمی از ناوگان 
اتوبوسرانی فرسوده 

است 



از گوام 
هیچ 

شناختی نداریم

حقیقی در آستانه 
انتقال تاریخی به 

فوتبال جزیره

دروازه بان تیم ملی فوتبال با بیان اینکه دو بازی حس��اس و س��نگین را 
پیش رو داریم گفت: به دنبال کسب ۶ امتیاز این دیدار هستیم تا با خیال 

راحت به دور بعد صعود کنیم.
علیرضا بیرانوند در حاشیه تمرین تیم ملی و در جمع خبرنگاران با بیان 
این مطلب افزود: تا روز دیدار مقابل گوام تمرینات خوبی را انجام خواهیم 

داد و مطمئنا با آن  به شرایط ایده آل خواهیم رسید.
دروازه بان تیم ملی درخصوص شناخت از تیم ملی گوام گفت: هنوز بازی 

های گوام را ندیدیم و از این تیم شناختی نداریم.
بیرانوند تصریح کرد: مطمئنا کادر فنی بازی های اخیر تیم گوام را آنالیز 

خواهند کرد تا به نقاط قوت و ضعف این تیم پی ببرند.
وی در پایان و درخصوص حضور چن��د بازیکن جوان در تیم ملی گفت: 
 حضور چنین بازیکنانی انگیزه مضاعفی به تی��م می دهد و همه تالش 
می کنند تا بتوانن��د خود را به کی روش نش��ان داده و در ترکیب اصلی 

قرار بگیرند.

 سنگربان ش��ماره یک تیم ملی ایران که توسط سرمربی روبین کازان در
 5 هفت��ه ابتدای��ی ای��ن فص��ل لی��گ روس��یه، نیمک��ت نش��ین 
 ش��ده، ب��ه دنب��ال جدای��ی از ای��ن تی��م و حض��ور در لی��گ انگلیس

 است.
 علیرضا حقیق��ی که بعد از درخش��ش در ج��ام جهانی برزی��ل به لیگ 
پرتغال و تیم پنافی��ل کوچ کرد با توجه به س��قوط این تی��م نه چندان 
قدرتمند و البته مطرح به روبین کازان بازگش��ت. روبی��ن کازانی ها که 
از دروازه بان ملی پوش روس��ی س��ود می بردند ترجی��ح دادند علیرضا 
 حقیقی را نیمکت نش��ین کنند و این مس��اله چندان برای ش��ماره یک

 تیم ملی خوشایند نبود تا او این روزها در انگلیس به دنبال تحقق رویایی 
تازه باشد.

گفته می شود شماره یک تیم ملی ایران به دنبال این است تا در این فصل 
و با توجه به مهلت نقل و انتقاالت که تا روز دوش��نبه معین شده است به 

لیگ انگلیس برود و رایزنی هایی نیز در این رابطه داشته است.

داستان یک سرمربی؛

کی روش برای ایران چه کرده است؟

دیدار دو تیم ستارگان ایران و جهان در حالی به پایان رسید که یاران 
فیگو با همان نتیجه نیمه اول به این دیدار خاتمه دادند.

این دیدار دوس��تانه و خیریه که برای مبارزه با بیم��اری MS برگزار 
شد 45 هزار تماشاچی را به اس��تادیوم آزادی کشاند، و در نهایت این 
یاران فیگو بودند که با س��ه گلی ک��ه در نیمه اول به ثمر رس��اندند به 
 این دیدار خاتمه دادن��د.  در نیمه اول این دیدار تی��م ایران با ترکیب
  احمدرض��ا عاب��دزاده، یحی��ی گل محم��دی، ج��واد زرینچ��ه،

 علیرضا نیک بخت، مهدی هاشمی نس��ب، جواد نکونام، کریم باقری، 
حمید استیلی، علی کریمی، فرهاد مجیدی و خداداد عزیزی به میدان 

رفتند.
برای س��تارگان جهان هم ویتور بایا، میشل س��الگادو، فابیو کاناوارو، 
روبرتو کارلوس )س��انز(، فرناندو هیه رو، فرناندو کوتو، گایزکا مندیه تا، 
یورک )لیتمانن(، لوئیس فیگو، مارسل دسایی )پائولتا(، ادگار داویدز 

در نیمه اول به میدان رفتند.
نیمه اول این دیدار خیریه در نهایت با س��ه گلی ک��ه روبرتو کارلوس، 
لوییس فیگو و پائولتا  به ثمر رساندند به سود ستارگان جهان به پایان 

رسید. 
 ستارگان ایران 0 س�تارگان جهان یک: روبرتو کارلوس با شوتی 
محکم از روی ضربه ایس��تگاهی دروازه احمدرضا عابدزاده را از پشت 

محوطه جریمه باز کرد.
ستارگان ایران 0 ستارگان جهان دو: لوییس فیگو از پشت محوطه 
جریمه ضربه اش را نواخت که بار دیگر احمدرضا، ش��اهد باز ش��دن 

دروازه اش برای بار دوم بود.
س�تارگان ایران 0 ستارگان جهان س�ه: پائولتا که در نیمه اول به 
عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود از اش��تباه بازیکنان ایران 
در آفسایدگیری اس��تفاده کرد و در حالی که تنها عابدزاده را پیش رو 
داشت با دریبل ساده شماره یک ایران، دروازه را برای بار سوم باز کرد.

علی اکبر طاهری، سرپرست باش��گاه پرس��پولیس که تنها یک گام تا 
مدیرعاملی این باشگاه و گرفتن رای کامل از هیات مدیره فاصله دارد، ...

 از کس��ب برد س��رخ پوش��ان در اهواز و مقابل فوالد همچنان ذوق زده 
و خوش��حال اس��ت. تیم تحت مدیریت طاهری به لحاظ مالی شرایط 
 بس��یار بدی را دارد، اما طاهری امیدوار اس��ت به زودی، همه مسایل را 

حل و فصل کند. 
 سرپرس��ت باش��گاه در این م��ورد ک��ه چگونه با غ��ول بزرگ��ی به نام 
بی پولی مبارزه خواهد کرد، گفت: »راه های زیادی مقابلمان وجود ندارد، 
اما مهم ترین آن، قطعا جذب اسپانسر و پیگیری دریافت حق پخش است. 
البته ما می توانیم از محل درآمدهایمان در سازمان لیگ هم درآمدزایی 
داشته باشیم، ولی فعال ناچاریم تا پیدا شدن یک اسپانسر قدرتمند  که 

منافع باشگاه را تامین کند، بازی به بازی، تبلیغ روی پیراهن بگیریم.«
طاهری گفت: »من هم می دانم که باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس نباید 
تا این حد دچار مشکالت مالی باشد، ولی این اتفاقی است که از گذشته 
افتاده و ما هم باید به فکر آینده باش��گاه مان باش��یم. مساله ای که برای 
من اهمیت زیادی دارد، خوشحالی هواداران است. می خواهیم با ایجاد 
شرایطی بهتر از این، سبب خوشحالی بیشتر هوادارانمان باشیم.به لطف 
خدا... با جذب اسپانسر و همچنین راهکارهای اقتصادی دیگر، توان مالی 
باشگاه را باال می بریم تا انگیزه بازیکنان پس از دریافت پول قراردادشان 

بیشتر شود.«
سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به پرسش دیگری با این مضمون 
که به حمایت از برانکو ایوانکوویچ س��رمربی سرخ پوشان ادامه می دهد 
یا نه، افزود: »قطعا همین طور است. ما پیش از سفر تیم به سمت اهواز، 
دو جلس��ه مهم با آقای برانکو برگزار کردیم و در هر دو جلسه به ایشان 
گفتیم، خیالش بابت ادامه همکاری راحت باش��د. از یک سو با تغییرات 
عجوالنه کامال مخالفم و از س��وی دیگر مطمئن هس��تم هواداران هم 
برانکو را دوس��ت دارند و به کارش اهمیت می دهند. در واقع می خواهم 
 این را بگویم که پرسپولیس تیم برتر ایران اس��ت و در آینده نیز بهتر و 
قدرتمندانه ت��ر کار خواهیم کرد. ما به انجام کار با اصول کارشناس��ی و 
مدیریت منطقی موافقیم و نمی گذاریم شرایطی  به جز این برایمان به 

وجود بیاید. برانکو هم به صورت منطقی تحت حمایت ماست.«
طاهری در پایان گفت: »تکلیف مدیریت باش��گاه پرسپولیس به زودی 
یکسره می شود. من می خواستم بیشترین زمان را در باشگاه بگذرانم و به 
همین دلیل از صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان فاصله گرفتم. 
امیدوارم بتوانم بیشترین خدمت را در باشگاه پرسپولیس داشته باشم. 
البته هیات مدیره برای تعیین مدیرعامل باید تشکیل جلسه بدهد و پس 
از آنکه همه نظرات را شنیدیم، مدیرعامل جدید را انتخاب خواهیم کرد. 
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 تس��اوی تیم ملی در اولین بازی خ��ود در مرحله مقدماتی
 جام جهانی ۲۰۱۸، مسلما برای افرادی که منتقد عملکرد 
کی روش به حساب می آیند نعمت بزرگی بود، افرادی که 
حتی بعد از شکس��ت غرورآفرین مقاب��ل آرژانتین و باخت 
دراماتیک برابر عراق هم دس��ت از انتقاد برنداش��تند، حاال 
دلیل بهتر و محکمه پس��ندتری برای حمله به س��رمربی 
تیم ملی پیدا کردند، منتقدانی ک��ه گاه فراموش می کنند 
خودش��ان با تیم ملی نتوانسته اند س��وریه را در ورزشگاه 
آزادی شکست دهند. اما در این میان حق با کیست؟ تساوی 
مقابل ترکمنس��تان آیا زنگ خطر را برای کی روش به صدا 

در آورده است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش باید کمی به عقب برگردیم. 
 تیم کی روش هی��چ گاه روند ثابتی نداش��ته اس��ت و گاه

 شکس��ت های عجیبی را نیز تجربه کرده اس��ت. شکست 
مقابل لبنان در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ بارزترین 
آنهاست، تیم ایران در آن زمان برای اولین بار مقابل لبنان 

شکست خورد و امیدها  را برای صعود ایران به 
جام جهانی را کمرنگ کرد. اما همان تیم 

،دوبار کره جنوبی را برد تا با اقتدار به 
جام جهانی صعود کند. در آن زمان و 
پیش از بازی با قطر کمتر کسی فکر 

می کرد ایران به عن��وان تیم اول 
گروه به ج��ام جهانی صعود کند 
اما ایران س��ه بازی پایانی خود را 
با پیروزی پشت س��ر گذاشت تا 

نشان دهد دیگر تیمی نیست 
که با یک مویز سردی اش 

بشود.

ایرانی تر از مربیان ایرانی
بسیاری از مربیان داخلی و منتقدان همواره بر انتخاب مربی 
ایرانی برای تیم ملی اص��رار کرده اند و دالی��ل مختلفی را 
برای این امر برش��مرده اند. آنها از همان بدو ورود کی روش 
به ایران ساز مخالفت را کوک کرده و خواستار نشستن یک 
مربی ایرانی بر نیمکت تیم ملی بودند، جالب اینکه هر زمان 
که یک مربی ایرانی هدایت تیم ملی را در دست گرفته نیز 
از کوبیدن و حمله به وی دریغ نورزیده اند چرا که اینجا هر 

کسی مربیگری تیم ملی را حق خودش می داند! 
اما نکته مه��م در این بین این اس��ت که کی روش نش��ان 
داده وقتی پای تیم ملی وس��ط اس��ت از خیل��ی از مربیان 
ایرانی، ایرانی تر اس��ت. اتفاقات قبل از ب��ازی پایانی با کره 
 جنوبی در مرحله مقدماتی جام جهان��ی ۲۰۱۴ به یکی از

ش��یرین ترین خاطرات ما تبدیل ش��ده است و  
 کمتر کسی است که بعد از پیروزی از دیدن

 رگ ه��ای بادکرده کی روش و مش��ت 
گره ک��رده اش ب��رای مربی ک��ره در 
خ��اک خودش��ان احس��اس غ��رور 
 نکرده باش��د. این ماج��را در خیلی از

ب��ازی ه��ای دیگ��ر تی��م مل��ی   
تک��رار   نی��ز در س��طوح مختل��ف 

شد. 
  پایان بازیکن ساالری

بازیکن س��االری در هم��ه ادوار تیم ملی 
یکی از معضالت اساسی بشمار می رفت، کم 
نیس��ت مواردی که بازیکن بعد از تعویض به 

نش��انه اعتراض به رختکن رفته و 
ورزشگاه را ترک کرده یا در حین 
اردو کال قی��د همه چی��ز را زده و 
اردوی تی��م ملی را ت��رک کرده 
اس��ت. این امر حتی خارجی و 
 داخلی ه��م ن��دارد، لگدی که 

 عل��ی کریم��ی ب��ه س��اک پزش��کی کادر تی��م مل��ی در 
جام جهان��ی ۲۰۰۶ زد نمون��ه بارز و ش��اید مالیمی از این 
ماجراهاست. اما در دوران کی روش دیگر خبری از بازیکن 
س��االری نه در زمین و نه در بیرون زمین نبود. واقعا تصور 
 اینکه یک مرب��ی ایرانی در ب��ازی های حس��اس انتخابی 
جام جهانی روی نام مهدی رحمتی خط بکش��د و رحمان 
احمدی را جایگزین وی کند هم سخت است، اما کی روش 
اینکار را کرد و موجب شد دیگر بازیکنی خودش را از تیم ملی 
باالتر نداند. حتی همین یک م��ورد برای اینکه کی روش را 

مربی موفقی بدانیم کافیست!
بعد دیگر این مساله نیز در نظمی بود که بر تیم ملی حاکم 
ش��د. دیگر ش��اهد بازی های بی هدف و انفرادی در زمین 
نبودیم و تیم ایران به معنای واقعی تیم شد و همچنین در 

بیرون زمین نیز هر کسی در جای خودش قرار گرفت.
موج جدید جوان گرایی

بازی اول تی��م ملی در مس��ابقات جام ملت های آس��یای 
س��ال گذش��ته با ش��گفتی زیادی برای بینندگان همراه 
بود. بازیکن��ان جدید و جوان��ی در ترکیب تی��م ملی قرار 
گرفته بودند که اگ��ر کس دیگری مربی ایران بود مس��لما 
شانسی برای بازی در آن بازی حساس نداشتند، بازیکنانی 
چون پورعلی گنج��ی و غفوری و ... ک��ه در همان بازی که 
اولین بازی ملیش��ان محسوب می شد بس��یار با اعتماد به 
 نفس و خوب ب��ازی کردند تا ب��از هم عیار و تف��اوت مربی

 تیم ملی با منتقدینش مشخص شود، منتقدینی که همین 
جاسم کرار عراقی کل یوم آنها را به سخره گرفته است.

از طرف دیگر کی روش با ورودش به ایران س��راغ بازیکنان 
دورگه ایرانی رفت 
ک��ه در اروپا 
ن�ق���اط  و 
 دیگر دنیا بازی 
م���ی کردن���د، 
ب���از  ک��ه  ام��ری 
ه��م منتقدی��ن انتقاده��ای فراوان��ی را 
 متوجه��ش کردن��د ام��ا برخ��ی از ای��ن بازیکن��ان چون
  اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد به س��رعت به ارکان اصلی

 تیم ملی تبدیل شدند، به گونه ای که بازی تیم ملی بدون 
آنها دیگر قابل تصور نیست. 

انتقادات فنی
جدا از انتقاداتی که در باال اشاره ش��د، برخی به نحوه بازی 
 تیم مل��ی نیز اعت��راض داش��ته و آن را دفاعی م��ی دانند.

 نکت��ه ای که از نظر ای��ن منتقدان دور می ماند این اس��ت 
 که گرچ��ه تیم مل��ی دفاعی بازی م��ی کند اما ای��ن دفاع

  بی هدف و علی اصغری نیست، بلکه دفاعی کامال منسجم، 
 هدف دار و س��اختمند اس��ت. دفاعی که واقع��ا در بهترین 
تیم های دنیا شاهد آن هستیم و مسلما قرار نیست ایران در 

برابر حریفانی چون آرژانتین سراپا حمله باشد. 
اف��رادی نی��ز معتقدند که تی��م ملی پل��ن B ن��دارد، این 
انتقاد تا حدی قابل قبول اس��ت چرا که تیم مل��ی در برابر 
 آرژانتین و بحرین با یک برنامه ب��ازی می کند در حالی که

 می تواند در برابر تیم های ضعیف ت��ر چهره هجومی تری 
بخود بگیرد. 

مورد عجیب مسعود شجاعی
یکی از مهم تری��ن انتقادات به ک��ی روش ب��ازی دادن به 
برخ��ی بازیکن��ان خ��اص تح��ت ه��ر ش��رایطی اس��ت، 
بازیکنانی که ش��اخص ترینشان مسعود ش��جاعی و جواد 
 نکونام هس��تند. این در حالی اس��ت که در برخی بازی ها 
عملکرد فنی این دو بازیکن بس��یار ضعیف است اما باز هم 
بازیکنان جوان تر پش��ت نام آنه��ا قرار گرفته ان��د، البته با 
خداحافظی نکونام جا برای جوان ها در این پست باز شد اما 
باید دید باز هم بازی های شجاعی تحت هر شرایطی ادامه 

خواهد داشت؟
قهر و ناز آقای سرمربی

یک��ی دیگ��ر از انتقادات��ی ک��ه م��ی ت��وان به ک��ی روش 
 وارد دانس��ت قهرهای پیاپی اوس��ت، به نوعی ک��ه در این 
چن��د س��ال باره��ا دم از جدای��ی زده و باز هم ب��کار خود 
 ادامه داده اس��ت. بخش��ی از این مس��اله به اجرایی نشدن

 وعده های��ی که به او داه می ش��ود بر می گ��ردد، چه برای 
فراهم ک��ردن امکانات تیم مل��ی و چه در م��ورد مطالبات 
مال��ی ش��خصی وی،  و برخ��ی نی��ز ب��ه انتق��ادات برخی 
 مس��ووالن ، خصوص��ا مس��ووالن وزارت ورزش مرب��وط 
می ش��ود. در هر ح��ال مس��لما ای��ن قهرها به تی��م ملی 
 ضربه م��ی زند و در بس��یاری اوق��ات زمان مناس��ب برای

 آماده س��ازی تیم ملی را از بین می ب��رد. در آخرین مورد 
ن��وروز همین امس��ال کار ب��ه جایی رس��ید ک��ه همگان 
 هم��کاری ای��ران و ک��ی روش را پای��ان یافت��ه قلم��داد

 کردند.
 با توجه به همه این م��وارد می توان گفت مزایا و محاس��ن

 کی روش برای تیم ملی و فوتبال ایران بیش��تر از مضراتش 
بوده است، به گونه ای که تیم ایران در این دوران بزرگ شده و 
شخصیت ثابتی پیدا کرده است. شخصیتی که تساوی مقابل 
ترکمنستان را تنها یک اتفاق در روند آماده سازی می بیند و 
 از االن به فکر صعود به دور دوم بازی های جام جهانی آینده

 است.

سیری در دنیای ورزش

علیرضا نیکبخت عکسی از خود را در کنار س��تارگان فوتبال کشورمان 
منتشر کرده است. 

در عک��س زی��ر ب��زرگان س��ابق و ح��ال حاض��ر کش��ورمان را 
 مش��اهده می کنید که برای دی��دار با س��تارگان فوتبال جه��ان آماده 

می شوند.

لنز دوربین

بازیکن پیش��ین تیم فوتبال پرتغال فضای ورزش��گاه آزادی و 
تش��ویق هواداران ایرانی را فوق العاده برشمرد. وی همچنین 
گفت: اگر کارلوس کی روش در ایران نماند، او را به خانه می برم.

لوئیس فیگو پس از پی��روزی تیم فوتبال منتخب س��تارگان 
جهان برابر ستارگان ایران در دیدار خیرخواهانه برای حمایت 
از بیماران ام.اس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: اولین بار است 
که همگی به ایران آمدیم. ما برای بازی خیریه به ایران آمدیم تا 
به یکسری انسان که از بیماری خاص رنج می برند، کمک کنیم.

وی ادامه داد: هوادارانی که برای اس��تقبال از تیم به فرودگاه 
آمدند، فوق العاده بودند و از همه آنها تش��کر می کنم. از تمام 
کسانی که به ورزشگاه هم آمدند تشکر می کنم زیرا یک بازی 
خیرخواهانه و مهم بود. فضای ورزش��گاه و تش��ویق هواداران 

فوق العاده بود.
بازیکن پیش��ین تیم فوتبال پرتغال در خصوص حضورش در 
انتخابات فیفا یادآور شد: عالقه دارم به فیفا کمک کنم اما البته 
باید زمان بگذرد. من از آنچه که در فیفا دیدم و رخ داد، شکایت 

کردم زیرا جامعه فیفا و فوتبال باید شفاف باشد.
وی در پاس��خ به اینکه در ای��ن زمینه آس��یایی ها چه کمکی 

کردند، تصریح کرد: کنگره آسیا کمکی به من نکرد.
فیگو در مورد ش��رایط تیم ایران در این بازی تاکید کرد: این 

بازی فوق العاده و شرایط آن خیلی خوب بود.
وی در م��ورد کارلوس کی روش خاطرنش��ان ک��رد: نمی دانم 
وضعیت ایشان در تیم ملی چگونه اس��ت اما اگر نماند، او را به 

خانه می برم.
بازیکن پیش��ین تیم فوتبال پرتغال اضافه کرد: کارلوس مربی 
 بزرگ و دوس��ت خوبی برای من اس��ت که در تیم ملی و تیم 
رئال مادرید با او همکار بودم. من به او مدیونم، آن هم به خاطر 
اقدامات خوبی که برای من انجام داده است. دوست داشتم در 

ایران او را ببینم اما این اتفاق رخ نداد.
وی همچنین گفت: امی��دوارم او بتواند به هم��راه تیمش در 
مرحله انتخابی ج��ام جهانی موفق بوده و ب��ه آن رقابت های 

مهم صعود کند.

ضیافت ناهار یاغی سابق سرخابی و 
بزرگان

کی روش را از ایران به خانه می برم!
دون��ده المپیک��ی اصفه��ان گف��ت: 
ب��ه خاط��ر بی توجه��ی مس��ووالن 
دوومیدان��ی اصفهان، از س��ال آینده 
و در مس��ابقات قهرمانی کشور دیگر 
برای اصفهان نم��ی دوم و صددرصد 
برای یک شهر دیگر مسابقه می دهم .

رض��ا قاس��می، دون��ده اصفهانی که 
با ثب��ت رکورد 10 ثانی��ه و 14 صدم 
ثانیه در ماده 100 مت��ر جام کازانف 
قزاقستان عالوه بر کسب مدال نقره، 
سهمیه المپیک ریو را هم کسب کرد، 
شنبه گذش��ته در مسابقات قهرمانی 
جه��ان و در رقابت با ن��ام داران این 
رش��ته با زمان 10 ثانی��ه و 25 صدم 
ثانیه ششم شد و نتوانست به مرحله 

نیمه نهایی این رقابت ها راه یابد.
قاس��می در م��ورد حض��ورش در 
مس��ابقات جهان��ی اظهار داش��ت: 
رقابت خوبی بود و من در گروه هفتم 
مقدماتی با اوس��ین بولت رکورددار 
جهان هم گ��روه بودم و کن��ار خط او 
دویدم و رقاب��ت خوبی هم داش��تم 
اما متاسفانه نتوانستم به نیمه نهایی 

برسم.
قبل از مسابقه کمی به هم ریختم

وی در مورد بیش��تر بودن رکوردش 
 در مس��ابقات جهان��ی نس��بت ب��ه

 جام کازانف گفت: فکر می کنم خوب 
مسابقه ندادم و به دلیل اینکه رقبایم 
خیلی قوی بودند کمی به هم ریختم. 
البته در ابتدای مسابقه خوب دویدم 
ولی وقتی آنها از م��ن فاصله گرفتند 
نتوانس��تم رکورد قبل��ی ام را به ثبت 

برسانم.
امکانات دوومیدان�ی ایران صفر 

است
قاس��می در مورد س��طح مسابقات 
جهانی اف��زود: امکان��ات دوومیدانی 
ما در مقاب��ل آنها صفر اس��ت و همه 
کشورها در حال پیش��رفت هستند. 
کشورهایی که تابه حال در مسابقات 
جهانی م��دال نگرفته بودن��د در این 
دوره مدال گرفتند؛ مانند هلند که در 
دوی 100 متر زنان مدال نقره گرفت 
و یا کانادا که در پرش نیزه و 100 متر 
مردان، مدال طال و برنز کس��ب کرد. 
در ای��ران هیچ س��رمایه گذاری برای 
دوومیدانی نمی ش��ود و همین که ما 
س��همیه المپیک گرفته ایم موفقیت 

بزرگی است.
وی که در مرحل��ه اول لیگ، در ماده 
100 متر پس از حس��ن تفتیان دوم 

ش��د و در 200 متر ه��م قهرمان، در 
مورد فاصله ای که ب��ا تفتیان در این 
مرحله پی��دا کرد ،بیان داش��ت: این 
موضوع طبیعی اس��ت و ب��ه هرحال 
ممکن اس��ت یک روز خوب بدوید و 
یک روز هم بد و انش��ااهلل در مراحل 
بعدی بهتر م��ی دوم. از اول امس��ال 
 درگی��ر مس��ابقات قهرمانی آس��یا، 
جام کازانف و مسابقات جهانی بودم 

و خستگی هم کمی تاثیرگذار بود.
از سال آینده دیگر برای اصفهان 

نمی دوم
دونده المپیک��ی اصفه��ان در مورد 
وضعیت دوومیدان��ی اصفهان اضافه 
کرد: پیس��ت انقالب اصفه��ان آماده 
ش��ده و ش��رایط خوبی ه��م دارد اما 
متاس��فانه هی��ات اس��تان همکاری 
الزم را ب��ا دون��دگان اصفهانی برای 
اس��تفاده از این پیس��ت ن��دارد. من 

مثل قب��ل در ته��ران تمرین خواهم 
کرد چون ش��رایط در اصفهان جالب 
نیست. شما نتایج مرا با حسن تفتیان 
مقایس��ه کردید اما بای��د بدانید که 
 بهتری��ن امکانات در ش��هر خودش

، ترب��ت حیدریه، در اختی��ار تفتیان 
اس��ت و مس��ووالن آنجا هم چیزی 
از اس��تقبال و پ��اداش ب��رای او کم 

نمی گذارند.
قاس��می ادام��ه داد: ام��ا در اصفهان 
 ب��ا اینک��ه م��ن ب��رای دومی��ن بار

 س��همیه المپی��ک گرفت��م، اولین 
مدال تاری��خ دوی س��رعت ایران در 
مس��ابقات قهرمانی آس��یا را کسب 
کردم و در فینال بازی های آس��یایی 
حضور داشتم، مس��ووالن تا به حال 
هیچ کمکی ب��ه ما نکرده ان��د و انگار 
نه انگار که م��ن اصفهانی هس��تم و 
همین ش��رایط هم باعث افت شدید 
دوومیدان��ی و ورزش اصفهان ش��ده 
اس��ت. به  خاط��ر همین ش��رایط از 
سال آینده و در مس��ابقات قهرمانی 
کش��ور دیگر برای اصفهان نمی دوم 
و صددرص��د ب��رای یک ش��هر دیگر 
مس��ابقه می ده��م. وی در پایان در 
م��ورد برنامه های آین��ده اش گفت: 
مرحله دوم و س��وم لیگ را در پیش 
دارم و ششم مهرماه هم در مسابقات 
ارتش های جهان شرکت خواهم کرد. 
بعد از این مسابقات هم برای شرکت 
در مسابقات داخل سالن آسیا و جهان 
که در فصل زمستان برگزار می شوند، 

تمرین می کنم.

رضا قاسمی ؛

دیگر برای اصفهان نمی دوم

سه گل، هدیه یاران سالگادو 
به ستارگان ایران

به زودی تکلیف مدیریت باشگاه 
پرسپولیس یکسره می شود
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دانستنی هارازهای موفقیت

اعتماد و احساس امنیت 
پيدا كردن فرد امين و مورد اطمينان چه در روابط نزديك و چه در روابط 
دور يا رسمي كار ساده اي به نظر نمي رسد. انسانها دوست دارند دوستان 
قابل اعتمادي داشته باش��ند. دوس��تاني كه بتوانند براي روزهاي سخت 

زندگي رويشان حساب كنند.
اعتماد و اطمينان دو واژه اي است كه به ظاهر س��اده مي آيد اما در اصل 
جاي تعمق بسيار دارد. وقتي فردي اعتماد مي كنيد و حرف دلتان را مي 
زنيد و سپس آن را از دهان ديگري مي شنويد چه احساسي به شما دست 

مي دهد.
مطمئنا احساس خوش��ايندي نيست. ش��هروندان ما تا چه ميزان به هم 
اطمينان دارند. در يك خانواده افراد آن خانواده تا چه حد مورد اعتماد هم 
هستند. اعتماد افراد خانواده به هم يكي از اركان بهداشت رواني است. وقتي 
نوجوان يا جوان در خانواده خود فرد مطمئني پيدا نمي كند تا با او روابط 
نزديك و صميمي داشته باش��د ناخودآگاه از خانواده دور شده و به دامن 
دوستان و بيگانه ها كشيده مي ش��ود و در اين ميان اگر به تور افراد ناباب 
بخورد آسيب هاي جبران ناپذير خواهد ديد. اما فردي كه روابط دوستانه 
با افراد خانواده اش دارد و حمايت عاطفي مي شود از آسيب هاي اجتماعي 

در امان مي ماند.
چه كنید تا فردي مورد اطمینان باشید و ديگران به شما اعتماد كنند

گذشته يك فرد بهترين مدرك براي پاسخگويي به اين پرسش است. همه 
ما در شرايط امتحان يا آزمون قرار مي گيريم. همه ما به نوعي به يكديگر 
امتحان پس مي دهيم. آناني معتمدند كه از چنين آزمون هايي س��ربلند 
بيرون آمده باشند. شما مسلماً به كس��اني اعتماد مي كنيد كه از قبل هم 
اعتماد كرده ايد. با كس��اني درد دل مي كنيد كه ب��ه نوعي فيدبك مثبت 

دريافت كرده ايد.
اصوال هر خصلتي را با كمي تلقين، انتظار از فرد و دادن بارخورد مناسب مي 
توان درشخص ايجاد كرد. وقتي به كسي مي گوييد: »چون به تو اطمينان 
دارم ... « فرد ناخ��ودآگاه از خود انتظار يك فرد مطمئ��ن را دارد مگر آن 
كه از لحاظ شخصيتي آدم بي وجداني باش��د. اعتماد متقابل يكي از رموز 
روابط صميمي و صادقانه است. اگر در مقابل اعتماد ديگري نسبت به او بي 
اعتماد شويد قدر مسلم كم كم اعتماد او نيز نسبت به شما كمرنگ خواهد 
شد. مردم دوست دارند در مقابل كنش هاي مثبت شان نسبت به ديگران 
واكنش هاي مثبت دريافت كنند. مردم از اين كه مورد اعتماد كسي قرار 
بگيرند به خود مي بالند. از اينكه ش��ما او را به ديگ��ري ترجيح داده ايد و 
محرم اسرارتان نموديد احس��اس غرور مي كنند، پس با انتقال احساس 

صادقانه تر باشد همانقدر قويتر و ارضا كننده تر است. 
رابطه اعتماد و احساس امنیت

احساس امنيت عبارت است از احساس آزادي نسبي از خطر. اين احساس 
وضع خوش��ايندي را ايجاد مي كند و فرد در آن داراي آرامش جس��مي و 
روحي است. ايمني از عواطف و احساسات زيربنايي و حياتي براي تامين 
بهداشت رواني اس��ت. افراد ناامن، نامتعادلند. شخصي كه دائما احساس 
عدم امنيت، ترس و خطر از بيرون و درون خود مي كند، نمي تواند انسان 
سالمي باشد. او با پرخاش��گري يا اضطراب واكنش نشان داده و در دنيای 
ذهني خود مدام در حال دفع كردن خطرات احتمالي است. روابط توام با 
اعتماد، احساس امنيت را باال مي برد،  تاثيري كه احساس ناامني بر انسان 

دارد ايجاد حالت تنش و برانگيختگي و عدم تعادل است. 

 آیا می دانید که دانش آموزان ژاپنی به هم��راه معلمان خود هر روز 
مدرس��ه خود را به مدت 15 دقیقه تمیز می کنند که منجر می ش��ود به 

ظهور نسل ژاپنی که فروتن و مشتاق پاکیزگی است؟
 آیا می دانید هر شهروند ژاپنی که س��گ دارد یک کیسه مخصوص 
مدفوع س��گ با خود حمل می کند؟ بهداشت و اش��تیاق به آن بخشی از 

اخالق ژاپنی ها است.
  آیا می دانید که کارگر بهداشت در ژاپن »مهندس بهداشتی« نامیده 
 می ش��ود و می توان��د حقوقی بی��ن 5000 ت��ا 8000 دالر در ماه طلب 

کند؟
  آیا می دانید که ژاپن هیچ منابع طبیعی ندارد و ساالنه با صدها زلزله 
مواجه می شود اما این جلوی ژاپنی ها را برای تبدیل شدن به بزرگترین 

های اقتصاد جهان نگرفته؟
  آیا می دانید هیروش��یما بعد از افتادن بمب اتم در آن شهر، فقط ده 
سال طول کشید تا به آن چه جنب و جوش اقتصادی قبل از افتادن بمب 

اتم بود باز گردد؟
آیا می دانید که ژاپن  استفاده از تلفن همراه در قطارها، رستوران ها   

و اماکن سرپوشیده جلوگیری می کند؟
 آیا می دانید دانش آموزان ژاپنی از س��ال اول تا شش��م ابتدایی باید 

اصول اخالقی در برخورد با مردم را بیاموزند؟
  آیا می دانی��د ژاپنی ها حتی اگر یک��ی از ثروتمندترین افراد جهان 
باشند باز هم هیچ خدمتکاری در خانه ندارند و پدر و مادر مسوول خانه و 

کودکان خود هستند؟
  آیا می دانید از سال اول تا س��وم مقدماتی هیچ نوع امتحانی وجود 
ندارد؟ چون هدف از آموزش و پروش القای مفاهیم و ساختن شخصیت 

است و نه امتحان و اجبار.
 آیا می دانید اگر به یک رستوران در ژاپن بروید، متوجه خواهید شد 
 که مردم ب��ه ان��دازه ای که نی��از دارن��د غذا م��ی خورند، ب��دون هیچ

 اسرافی؟
 آیا می دانید که میزان تاخیر قطارها در ژاپن حدود 7 ثانیه در سال 
است؟ آن ها ارزش زمان را درک می کنند و در دقیقه و ثانیه وقت شناس 

هستند.
 آیا می دانید کودکان در مدرسه بعد از یک وعده غذایی، دندان های 
خود را مس��واک می زنند؟ آن ها از س��نین پایین به حفظ سالمتی خود 

اهمیت می دهند.
 آیا می دانید در ژاپن نیم ساعت طول می کشد تا دانش آموزان وعده 
غذایی خود را تمام کنند؟ به این دلیل که مطمئن ش��وند غذا به درستی 
هضم شده. وقتی که درباره این نگرانی ها پرسیده می شود، آنها می گویند 

که این دانش آموزان، آینده ژاپن هستند.
آیا میدانس��تید ک��ه در ژاپ��ن خانم ه��ا بع��د از ازدواج عموم��اً کار

 نمی کنند؟
آیا میدانستید که در ژاپن خانم ها عمدتاً تحصیالت عالی و بیشتر از 

نوع اقتصاد خانواده دارند؟
آیا میدانس��تید که کارمندان ژاپنی اضاف��ه کار نمی گیرند و متعهد 
هستند تا هر ساعتی الزم باشد در ش��رکت بمانند تا کار روزانه ی خود را 

تمام کنند؟

چه كنیم تا به ما اعتماد كنند؟ 
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کاریکاتور )بدون شرح(

داستان کوتاه

شیوانا         )مرد آهنگر (

اصطالح��ات در زب��ان انگليس��ی)idiom( گروه 
هايی از واژه ها هس��تند كه مجموع��ا دارای درك 
و معنايی ويژه و خاص می باش��ند. مفهوم و معنی 
»اصطالح��ات« رو نم��ی توان با ترجم��ه تك تك 
لغات تشكيل دهنده آنها حدس زد و همين بر زيبايی اين بخش از زبان 
خارجی)دراينجا انگليس��ی( می افزايد. آنها اغلب استعاری هستند و به 
زبان روح و تنوع می دهند. همين مورد كه باوجود ترجمه تك تك لغات 
نمی توان به يك ترجم��ه كلی برای آن اصطالح رس��يد، خود دليلی بر 

زيبايی idiom می باشد.

دمپايي!

An idiom is a phrase or a fixed expression 
that has a figurative, or sometimes literal 
meaning. An idiom figurative meaning is 
different from the literal meaning. There 
are thousands of idioms and they occur 
frequently in all languages.

شعر طنززنگ زبان

یادش 
بخیر 

قدیما...

ما دهه ش��صتیا نس��لی هس��تیم که در صورت بروز 
شیطنت بیش از حد با یک قاشق روی شعله ی اجاق 

گاز روبرو می شدیم !

یادتون��ه بچه که بودی��م تا توی یه جمع��ی میرفتیم 
حوصله نداشتیم،خجالت میکش��یدیم بابا مامانمون 
میگفتن:س��الم کردی ب��ه عم��و؟ ما ه��م مثل خر 
ت��و گل میموندیم! یه��و ط��رف ب��ه دروغ میگفت: 

بعععععله،سالمم کرد پسر گل!!!!

عاشق این ادما بودم،دمشون گرم

یکی از بزرگترین دغدغه های دهه ش��صتی ها خفه 
کردن صدای مودم های دایل آپ بود !

یادتونه بچه که بودیم لواشک غیر بهداشتی میخریدیم 
میپیچیدیم دور انگشت سبابمون بعد هی انگشتمونو 

تا ته میکردیم تو حلقمون ؟ چه حالی میداد خدایی.

اصطالحاتی كه مربوط به اعضای بدن هستند
)سری دوم(:

 EYE  »با “چشم
Feast one's eyes on sb/sth
از تماشای كسی/چيزی لذت بردن،
حظ بصر بردن

Mind your eye !
مواظب باش! 
چشمت رو باز كن!

To cry one's eyes out .
زار زار گريستن

شاهنامه آخرش خوش است ؟ 
ریش��ه تاریخی ضرب المثل باال از آن سرچشمه گرفته 
است که نقل شده فردوسی پس از سرودن هجانامه ای 
درباره سلطان محمود موفق گردید یک نسخه از هجا نامه 
را به وسیله دوستان و طرفدارانی که در دستگاه سلطنت 
محمود غزنوی داشت مخفیانه به آخر شاهنامه موجود 
در کتابخانه سلطنتی الحاق و اضافه نماید و همین عمل 
موجب شده است بعد ها که از شاهنامه کتابخانه سلطنتی 
به وسیله نس��اخان و خطاطان به منظور تکثیر و توزیع 
نسخه ها برمی داشته اند قهرا آن هجانامه آخر شاهنامه 
را هم می نوش��ته اند. با این توصیف اجمالی که درست 
و غل��ط آن بر عهده راویان اخبار اس��ت. س��ابقا هرکس 
ش��اهنامه مطالعه می کرد چون مکرر به مدح و ستایش 
از سلطان محمود غزنوی برخورد می کرد به گمان خود 

همت و جوانمردی س��لطان را که مش��وق فردوسی در 
تنظیم شاهنامه گردیده اس��ت از جان و دل می ستود و 
بر آن همه عشق و عالقه به تاریخ و ادب ایران آفرین می 
گفت! بی خبر از آنکه شاهنامه آخرش خوش است زیرا 
وقتی که به آخر شاهنامه می رسید و منظومه هجاییه را 
در آخر ش��اهنامه قرائت می کرد تازه متوجه می شد که 
محمود غزنوی نسبت به سلطان ادب و ملیت ایران تا چه 
اندازه ناجوانمردی و ناسپاسی کرده است. به همین جهت 
هر کس در زمان های گذش��ته به قرائت ش��اهنامه می 
پرداخت از قبل به او متذکر می شدند تا زمانی که کتاب 
را به پایان نرسانده باش��د، در قضاوت نسبت به سلطان 
 محمود غزنوی عجله نکند. زیرا شاهنامه آخرش خوش

 است.

جواب معمای شماره 1665
1- دندان
2- قلم نی

3- خدا
4- باد

یک دزد وارد مغازه می ش��ود وفروش��نده را 
تهدید می کن��د و او را مجبور ب��ه بازکردن 
گاوصندوق می کند. فروش��ند می گوید:رمز 
گاو  صن��دوق هر روز متفاوت اس��ت و اگر به 
من صدمه بزن��ی هیچ وقت رم��ز را نخواهی 
فهمید. اما دزد موفق می ش��ود خودش رمز 

را حدس بزند.
چگونه این کار را کرد؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

  پادشاهی از وزیر خود خش��مگین ش��د به همین دلیل او را به زندان انداخت.مدتی بعد 
وضع اقتصاد کشور رو به وخامت گذاش��ت. بنابراین مردم از پادشاه خود ناراضی شدند و 
پادشاه هرکاری برای جلب رضایت آنها نمود،موفق نمی شد. بنابراین دستور داد وزیر را از 
زندان بیاورند. هنگامی که وزیر در محضر او حاضر ش��د گفت:مدتی است که مردم از من 
روی گردان شده اند،اگر توانس��تی رضایت آنها را جلب کنی من نیز از گناه تو می گذرم.

وزیر گفت:...
من دستور ش��ما را اجرا خواهم کرد، فقط از شما می خواهم تعدادی سرباز به من بدهید. 
شاه گفت: نبینم که از راه اعمال خشونت بر مردم وارد شوی.سرباز برای چه می خواهی؟ 
وزیر گفت: من هرگز هدف سرکوب کردن ندارم.شاه با شنیدن این حرف تعدادی سرباز 
به وزیرش داد.شب هنگام وزیر به  هر کدام از س��ربازان لباس مبدل دزدان را پوشاند و به  
هر کدام دس��تور داد که به تمام خانه ها بروند  و  از هر خانه چی��زی  بدزدند به طوری که 
آن چیز نه  زیاد بی ارزش باشد و نه زیاد با ارزش تا به مردم ضرر چندانی وارد نشود  و  هم 
چنین کاغذی به آنها داد و گفت در هر  مکانی که  دزدی می کنید این کاغذ را قرار دهید.

روی کاغذ چنین نوشته ش��ده بود:هدف  ما  تصاحب قصر امپراطوری و حکومت بر مردم 
است. سربازان نیز مطابق دستور  وزیر عمل کردند.مردم نیز با خواندن آن کاغذ  دور هم 

جمع شدند.
نفر اول گفت: درست است که  در  زمان حکومت پادش��اه وقت با وخامت اقتصادی روبه 
رو شدیم،اما هرگز پادشاه به دزدی اموال ما اقدام نمی کند..این دزدان اکنون که قدرتی 
ندارند توانس��ته اند  اموال ما را بدزدند،وای به روزی که به حاکمیت دست یابند.نفر دوم 
نیز گفت:درست است،قدر این شاه را باید دانست و از او حمایت نمود تا از شر  این دزدان 
مصون بمانیم.و همه حرف  های یکدیگر را تایید کردند و  بنابراین تصمیم گرفتند از شاه 

حمایت کنند.

قدر همین شاه
 را باید دانست
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شیوانا جعبه ای بزرگ پر از مواد غذایی و سکه و طال را به خانه زنی با چندین بچه قد ونیم 
قد برد .زن خانه وقتی بسته های غذا و پول را دید شروع کرد به بدگویی از همسرش و گفت 
:ای کاش همه مثل شما اهل معرفت و جوانمردی بودند. شوهر من آهنگری بود، که از روی 
بی عقلی دست راست و نصف صورتش را در یک حادثه در کارگاه آهنگری از دست داد. و 

مدتی بعد از سوختگی علیل و از کار افتاده گوشه خانه افتاد تا درمان شود.
وقتی هنوز مریض و بی حال بود چندین بار در مورد برگشت سر کارش با او صحبت کردم 
ولی به جای اینکه دوباره سر کار آهنگری برود می گفت که دیگر با این بدنش چنین کاری 
از او ساخته نیست و تصمیم دارد سراغ کار دیگر برود .من هم که دیدم او دیگر به درد ما 
نمی خورد ، برادرانم را صدا زدم و با کمک آنها او از خانه و دهکده بیرون انداختیم تا ال اقل 

خرج اضافی او را تحمل نکنیم .با رفتن او ، بقیه هم وقتی فهمیدن وضع ما خراب شده از ما 
فاصله گرفتن و امروز که شما این بسته های غذا و پول را برایمان آوردید ما به شدت به آنها 

نیاز داشتیم .ای کاش همه انسان ها مثل شما جوانمرد و اهل معرفت بودند!
شیوانا تبسمی کرد و گفت :حقیقتش من این بسته ها را نفرستادم . یک فروشنده دوره 
گرد امروز صبح به مدرسه ما آمد و از من خواست تا اینها را به شما بدهم و ببینم حالتان 

خوب هست یا نه !!؟ همین!
ش��یوانا این را گفت و از زن خداحافظی کرد تا برود در آخرین لحظات ناگهان برگش��ت 
و ادامه داد : راستی یادم رفت بگویم که دس��ت راست و نصف صورت این فروشنده دوره 

گردهم سوخته بود.

بي تو اي برق، شبي باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم«

بند رخسار تو در رفت ز تنبان نگاهم
چاله آمد سر راهم

پاي بي صاحب من »زرت« در آن چاله فروشد
هیکل گنده مخلص دمرو شد.

در تهي خانه جیبم، غم قبض تو درخشید
بر سماور کده نفتي ذهنم،

قوري یاد تو اي برق خروشید،
چایي خاطره جوشید!

»یادم آمد که شبي با تو از آن کوچه گذشتم«
پي دیوار نگشتم.

توي آن چاله لوله کشي آبکي گاز فزرتي
نفتادم، نفتادم.

نور زرد سخنت خورد
به آیینة گوشم

بست یخ، نقطه جوشم
پاي غم رفت به دمپایي جانم...!

پي سنگي همه جا گشتم و گشتم
پرت کردم به تو آن سنگ و ترا المپ شکستم
با تو گفتم: دگر از خیر تو اي برق، گذشتم.
»یادم آید که دگر از تو جوابي نشنیدم...

رفت در ظلمت غم، آن شب و شبهاي دگر هم،
نه گرفتي تو دگر از من بیچاره خبر هم،

نه کني دیگر از آن کوچه گذر هم...
بي  تو اما، به چه حالي من از آن کوچه گذشتم!«



اخبار کوتاه

رییس مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: ش��امگاه جمعه بر اثر واژگونی س��واری از کاروان 
 عروس��ی در اتوبان قمصر – کاش��ان چه��ار مصدوم و کش��ته برجای 

گذاشت.
سیدمحمدحسین مکی اظهار داشت: واژگونی سواری از کاروان عروسی 
در اتوبان منوچهری )قمصر( – کاش��ان دو مصدوم عادی، یک مصدوم 

بدحال و یک فوتی برجا گذاشت.
 وی اف��زود: ای��ن عملی��ات توس��ط س��ه ک��د عملیات��ی ب��ا همراهی 
 ش��ش نف��ر از کارشناس��ان فوری��ت های پزش��کی ب��ا ثبات س��ازی 
 ش��ده و ب��ا ش��رایط ایم��ن ب��ه بیمارس��تان ش��هید بهش��تی اع��زام 

شدند.
ریی��س مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوری��ت ه��ای پزش��کی 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی کاش��ان، همچنی��ن از تص��ادف در ج��اده 
 کاش��ان ب��ه ب��ادرود ک��ه منج��ر ب��ه ف��وت ی��ک نفر ش��د نی��ز خبر 

داد.
وي  گفت: شامگاه جمعه در محور کاشان – بادرود یک دستگاه خاور با 
وانت یک نفر به دلیل شدت حادثه تصادف و قبل از حضور کارشناسان 

اورژانس جان خود را از دست داد.

بن��ده« اس��تان زنج��ان  فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان »خدا
گف��ت: ب��ا ت��اش مام��وران انتظام��ي ای��ن شهرس��تان از ی��ک 
 دس��تگاه مین��ي ب��وس بی��ش از 23 ه��زار داروي قاچ��اق کش��ف

 شد.
س��رهنگ »بهرام خلیلي« با اش��اره به اجراي طرح کنت��رل محورهاي 
ورودي در راس��تاي مب��ارزه ب��ا قاچاق، گف��ت: ماموران حی��ن اجراي 
 این طرح به یک دس��تگاه میني بوس مش��کوك ش��ده و آن را متوقف 

کردند.
وي ادامه داد: در بازرس��ي هاي به عمل آمده از این خ��ودرو 23 هزار و 
900 داروي غیر مجاز قاچاق که در 119 کارتن بس��ته بندي شده بود، 

کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرس��تان خدابنده تصریح ک��رد: راننده این خودرو 
دستگیر و با تشکیل پرونده براي س��یر مراحل قانوني به مرجع قضائي 

معرفي شد.

تصادف کاروان عروسی، چهار مصدوم 
و کشته برجا گذاشت

23 هزار داروي قاچاق 
در يک ميني بوس
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مرد جوان در اقدامی جنون آمیز پ��س از قتل دختر پنج 
س��اله اش، همس��رش را با چاقو زخمی ک��رد و گریخت. 
پلیس 24 ساعت پس از این جنایت متهم را دستگیر کرد.

 ساعت 9 و 14 دقیقه چهارش��نبه گذشته مردی با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 شهرستان بابل تماس گرفت و 
از درگیری خانوادگی در یکی از روستاهای جنگلی حومه 
بخش بندپی شرقی این شهر خبر داد. ماموران انتظامی 
سجادرود با اعزام به محل حادثه مش��اهده کردند مردم 

روستا مقابل خانه ای تجمع کرده اند.
ماموران به تحقی��ق از اهالی پرداختند ک��ه آنها گفتند 
صدای کمک خواهی زن همس��ایه و دختر پنج ساله اش 
ستایش را ش��نیده اند و بعد از آن به یکباره صدای آن دو 
خاموش شد و دقایقی بعد نیز پدر خانواده در حالی که سر 
و صورت و لباس هایش خون آلود بود، سراسیمه از خانه 
خارج ش��ده و فرار کرد. گمان می کنیم بایی بر سر این 

مادر و دختر آمده باشد.
ماموران وارد خانه روستایی شده و مشاهده کردند پیکر 
بی جان ستایش پنج س��اله غرق در خون در اتاق افتاده 
اما مادر خانواده هنوز نفس می کش��ید که با آمبوالنس 
اورژانس به بیمارستان منتقل ش��د. همزمان با تشکیل 
پرونده قضایی، مش��خصات پدر خانواده ب��ه عنوان قاتل 
فراری در اختیار گش��ت های انتظامی قرار گرفت تا وی 

دستگیر شود.
این در حالی بود که گزارشی از مسووالن بیمارستان در 
اختیار کارآگاهان جنایی پلیس آگاه��ی قرار گرفت که 
نشان می داد زن جوان در جدال با مرگ زنده مانده است.

جنايت شوهر از زبان زنش
کارآگاهان جنایی با اطاع از زنده ماندن زن جوان به نام 
فاطمه 27 ساله برای ادامه تحقیقات از وی در بیمارستان 

حاضر شدند.
وی در اظهاراتش گف��ت: من و همس��رم از مدتی پیش 
دچار اختاف هایی ش��ده بودیم و شوهرم حاضر نبود به 
این اختاف ها و بدرفتاری هایش پایان دهد و دامنه این 
درگیری و اختاف هر لحظه بیش��تر می شد تا این که او 
روز حادثه دخترم را کش��ت و مرا زخمی کرد. شوهرم با 
کشتن فرزند بی گناهم جان مرا هم گرفت. با مرگ دختر 

کوچولویم امیدی برای ادامه زندگی ام نمانده است. باورم 
نمی شود شوهرم که این قدر به دخترمان عاقه داشت، 
عشق پدرانه را زیر پایش گذاشت و جان ستایش را گرفت.

در ای��ن مرحله با ثب��ت اظه��ارات تنها ش��اهد جنایت، 
روند رس��یدگی به پرون��ده وارد مرحله جدیدی ش��د و 
مخفیگاه های احتمالی قاتل فراری به طور نامحس��وس 
زیر نظر گرفته ش��د تا این که یک روز بعد از این جنایت، 
مخفیگاه متهم به قتل به نام ولی 35 ساله، در حومه روستا 
شناس��ایی و پیش از آن که فرصتی برای فرار پیدا کند، 

دستگیر شد.
متهم به قتل با انتقال به پلیس آگاهی شهرس��تان بابل 
بازجویی شد و اظهارات ضد و نقیضی را بیان کرد و مدعی 

شد نمی داند چه کس��ی دخترش را کشته و همسرش را 
زخمی کرده است. روز حادثه نیز در خانه حضور نداشته 
است. در این مرحله از تحقیقات، متهم به قتل زمانی که 
متوجه شد چند نفر از همسایه ها او را با لباس خون آلود 
هنگام خارج ش��دن از خانه اش دیده اند، بناچار سکوت 
خود را شکس��ت و به قتل دختر پنج س��اله اش و زخمی 

کردن همسر جوانش اعتراف کرد.
اعتراف پدر خشمگين به قتل دخترش

متهم به قتل در اظهاراتش گفت: من و همسرم از مدتی 
پیش اختاف و درگیری پیدا کردیم و همین موضوعات 
دس��ت به دس��ت هم داده بود تا دامنه اختاف هایمان 
بیشتر شود. دیگر حاضر به ادامه این زندگی نبودم تا این 

که چند روز پیش از حادثه با همسرم دعوایمان شد و حتی 
او را کتک زدم. همس��رم دیگر حاضر به ادامه این زندگی 
نبود و مدام می گفت برای وجود ستایش است که تاکنون 
طاق نگرفته و با من زندگی می کند. روز حادثه بار دیگر 
من و همس��رم با هم دعوا کردیم. آن قدر عصبانی ش��ده 

بودم که نمی فهمیدم چه کاری انجام می دهم.
متهم به قتل اضافه کرد: در حال درگیری با یکدیگر بودیم 
که ستایش با شنیدن صدای دعوایمان و فریادهای کمک 
خواهی مادرش از خواب بیدار ش��د. او با خ��روج از اتاق 
گریه می کرد و مادرش را صدا می زد. همسرم به سمت 
دخترمان رفت تا او را که بشدت ترس��یده بود، آرام کند 
که دستان همسرم را گرفتم و او را به کناری پرت کردم. 
همان موقع در حالی که خشم سرتاپای وجودم را گرفته 
بود به سمت دخترم رفتم. او را محکم به دیوار کوبیدم که 

سرش زخمی شد.
در همان ح��ال دخت��رم را محکم به زمی��ن کوبیدم که 
دیگر صدای گریه هایش قطع شد. بعد با برداشتن چاقو 
همس��رم را زخمی کرده و متواری ش��دم. عذاب وجدان 
 یک لحظه رهایم نمی کند، از کش��تن دخترم پش��یمان 
هس��تم. زودتر مرا مجازات کنید، دیگر نمی خواهم زنده 

بمانم.
فرمانده انتظامی شهرس��تان بابل در این ب��اره گفت: با 
اعتراف متهم به قت��ل و انتقال وی به مح��ل جنایت، او 
صحنه حادثه را در حالی بازسازی کرد که بشدت از مرگ 

دختر پنج ساله اش شوکه بود.
 س��رهنگ محس��ن جعفری با هش��دار به خان��واده ها، 
اختاف ه��ای خانوادگی را زنگ خطری مهم دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم زوج ها زمانی 
که اختاف هایی میانش��ان رخ می دهد، به جای این که 
به حل و فصل آن بپردازند، دست به اقدام هایی می زنند 
که عواقب ش��ومی را برای خود و خانواده هایشان در پی 

خواهد داشت.
  بنابرای��ن از خان��واده ها م��ی خواهیم به ج��ای این که 
تصمی��م ه��ای لحظ��ه ای و آن��ی بگیرند که س��رانجام 
ناخوش��ایندی در پی خواهد داشت، از بزرگان خانواده یا 

کارشناسان کمک بگیرند.

سـتایش، قربـانی خشم  پـدر شد

آگهی ابالغ
6/76 شماره اباغیه: 9410106825303480 ش��ماره پرونده: 9409986825300323 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940371 خواهان/ ش��اکی علی فتحی احمد آبادی دادخواستی به 
طرفیت خوانده علیرضا مردانی به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرس��ی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان 
چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به 
کاسه 9409986825300323 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/28 و ساعت 
08:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگه و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف: 

15278 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

6/77 شماره اباغیه: 9410100351305210، شماره پرونده: 9309980351300969، 
شماره بایگانی ش��عبه: 931104، خواهان / ش��اکی محترم کاظمی دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم مهدی رامی به خواسته مطالبه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت – س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
– طبقه 4 اتاق ش��ماره 421 ارجاع و به کاس��ه 9309980351300969 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/07/29 و س��اعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م/الف: 15304منش��ی ش��عبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   ،  9410460352000045 درخواس��ت:  ش��ماره    6 /78
9309980352001587، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931734 ، خواهان خان��م طلعت بینا 
زاده فرزند رضا به طرفیت آقای ایرج کمالیان فرزند نجف، دادخواس��تی به خواسته طاق )به 
درخواست زوجه( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 
بیستم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع 
و به کاسه پرونده 931734ح/20 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1394/8/4 ساعت 9:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود )نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت( و در وقت مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان و رسیدگی حاضر گردد. 

م/الف: 15309 مدیر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
آگهی ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410460352000046 درخواس��ت:  ش��ماره   6 /79
9109980352001630، شماره بایگانی ش��عبه: 911699، خواهان خانم مریم محمدی 
فرزند حسین به طرفیت آقای علیرضا حیدری فرزند علی، دادخواستی به خواسته طاق )به 
درخواست زوجه( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 
بیستم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و 
به کاسه پرونده 911699ح/20 ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن 1394/8/5 ساعت 10:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود )نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم رادریافت( و در وقت مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان و رسیدگی حاضر گردد. 

م/الف: 15308 دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
آگهی ابالغ

6/80 شماره اباغیه: 9410100350204245، شماره پرونده: 9409980350200470، 
شماره بایگانی ش��عبه: 940537، خواهان/ ش��اکی علیرضا دهقانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم علی جابری مطلق به خواس��ته اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی و مطالبه 
خسارات دادرس��ی و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به کاسه 9409980350200470 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/08/25 و س��اعت 09:000 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواس��ت خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف: 15277 منشی دادگاه حقوقی شعبه 

2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
آگهی ابالغ رای

6/81 کاس��ه پرونده 276/94، ش��ماره دادنام��ه 437 ، تاریخ رس��یدگی 94/5/25، مرجع 
رسیدگی: شعبه هجدهم ش��ورای حل اختاف اصفهان، خواهان آقای احمد نیازی به نشانی 
اصفهان – خ 24 متری – محله گرگان – کوچه نیکبخت – بن بست پرتو – پ 111، خوانده: 
آقای امین توفیق زاده  به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال ،گردش��کار: پس 
از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای احمد نیازی به طرفیت آقای امین توفیق زاده 
به خواسته الزام به انتقال رسمی سند یک دستگاه موتورس��یکلت به شماره انتظامی 9167 
شیراز 65 مدل سفر 125 مدل 1386 با این توضیح که خواهان مدعی است برابر تصویر مبایعه 
نامه مورخ 92/5/12 اقدام به خرید موتورسیکلت از خوانده دعوی نموده و ثمن معامله را نیز به 
طور کامل پرداخت است لذا درخواس��ت الزام نامبرده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی 
سند را نموده اس��ت، نظریه اینکه برابر پاس��خ اس��تعام واصله از راهور خوانده مالک رسمی 
موتورس��یکلت موضوع دعوی بوده و با عنایت به اینکه خوانده با اطاع از جلس��ه دادرسی در 
شورا حاضر گردیده دیگر اصالت مس��تندات ابرازی از سوی خواهان نشده لذا دعوی خواهان 
را مقرون به صحت تشخیص مس��تند مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند یکدستگاه موتورسیکلت به 
شماره انتظامی 9167 شیراز 65 مدل س��فر 125 )1386( در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه 
و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م/

الف: 15230 قاضی شورای حل اختاف شعبه 18 حوزه قضایی اصفهان 
ابالغ رای 

6/82 کاسه پرونده: 1543/94 ش��ماره دادنامه: 523-94/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 8 
ش��ورای حل اختاف اصفهان خواهان: ناصر جالی موفق فرزند نبی به نشانی اصفهان فلکه 
ارتش جنب بانک سپه قرض الحس��نه علی ابی ابیطالب وکیل زهرا عسگری فرزند اسداله به 
نشانی خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی نرسیده  به سه راه شهید رجایی نبش کوچه 108 
خواندگان: 1- سید مهدی سجادیه خواجویی فرزند سید مرتضی 2- زهره ریزی فرزند اکبر هر  
دو مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 258150-92/9/9 بانک ملی 
ایران به مبلغ سی میلیون ریال تضامنی و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله  
وکیل. گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه  مش��ورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید رای قاضی شورای حل  اختاف در خصوص دعوی آقای ناصر جالی موفق با وکالت زهرا 
عسگری به طرفیت 1- سید مهدی سجادیه خواجویی 2- زهره ریزی بخواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه چک به شماره 258150-92/9/9 عهده بانک ملی ایران به انضمام 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در  جلسه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
هزینه های نشر آگهی و   180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )92/9/9( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در این شعبه  می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در  محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف 15231 قاضی 

شعبه هشت شورای حل اختاف اصفهان 
ابالغ رای

6/83 ش��ماره دادنامه: 787-94/5/26 به  تاریخ 94/5/13 در وقت فوق العاده جلس��ه شعبه 
33 حقوقی ش��ورای حل اختاف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده 
کاسه 94-479 ش33 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعام و به ش��رح ذیل اعام می دارد. خواهان: جعفر غفوری به نش��انی خمینی ش��هر- خ 

شریعتی شمالی- کوچه 145. وکیل زهرا عسگری خمینی شهر، خیابان شریعتی، نبش کوچه 
 108 خوانده: داوود میرزایی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه رای قاضی شورا. در خصوص

 دعوی آقای جعفر غفوری فرزند محمد به وکالت خانم زهرا عس��گری به طرفیت آقای داوود 
میرزائی به خواس��ته مطالبه وجه یک میزان 40/000/000 ریال موج��ب یک فقره چک به 
شماره  726686-1391/5/20 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اس��ناد تجاری اصل عدم توجه ایرادات در اسناد 
تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به ش��خص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده 
دعوی علیرغم اباغ قانونی در جلسه دادرسی حضور  نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و 
دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی  مطروحه 
 مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مس��تندات ابرازی نیز مبری از ان��ار و تردید باقی مانده اند 
فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخ��ت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان 
در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحی��ه خوانده / صدور آن از  ناحیه ش��رکت و امضای آن از  
ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به این صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون 
 مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل س��ند و  در حین حال نظر به اینکه وجود، اصل سند، اصول 
 اسنادی، تجاری فوق  االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء  دین و اشتغال ذمه خوانده 
تا میزان مورد خواسته دانس��ته و نظر  به قاعده اس��تصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی 
اعضاء محترم ش��وراهای حل اختاف مصوب 1387/4/18 و م��واد 1257، 1258، 1284، 
1286، 1321، 1324 قان��ون مدن��ی و م��واد  249، 286، 310، 311، 314 تجارت و مواد 
194، 197، 198، 503، 515، 519، 522 ق آ د م و م��اده واح��ده قابل استفس��اریه تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون اصاح م��وادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تش��خیص مصلحت 
 نظام پیرامون خس��ارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل  
خواسته و پرداخت مبلغ هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق  الوکاله وکیل  طبق تعرفه کانون 
وکاء و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت خس��ارات  دادرس��ی )هزینه های دادرس��ی و ورودی 
دادخواس��ت و اوراق دادخواس��ت و تصدیق منضمات به دادخواس��ت و ح��ق الوکاله وکیل/ 
وکای انتخابی و پرداخت  خسارت تاخیر تادیه ، وجه س��ند، وجوه اسنادی، تجاری مستند 
دعوی از تاریخ های رس��ید 91/5/20 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعامی بانک مرکزی 
که حین االجراء محاسبه و تعیین می ش��ود در حق خواهان محکوم می نماید. صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس 
ظرف 20 روز از تاری��خ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظ��ر در محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری اصفهان می باش��د. م الف 15232 دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو  شورای حل 

اختاف اصفهان
ابالغ رای

6/84 شماره دادنامه: 784-94/5/25 به  تاریخ 94/5/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 14 
حقوقی شورای حل اختاف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کاسه 
 94-502 تحت نظر است. قاضی ش��ورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و 
به شرح ذیل اعام می دارد. خواهان: ناصر جالی موفق به نشانی اصفهان، فلکه ارتش، جنب 
بانک سپه، قرض الحس��نه علی ابن ابیطالب وکیل زهرا عس��گری به نشانی، خمینی شهر، خ 
شریعتی شمالی  نرسیده به 3 راه شهید رجایی نبش کوچه 108 خوانده: حسن نجار مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال بابت وجه چک و خسارت دادرسی و تاخیر 
و تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رای قاضی شورا. در خصوص دعوی آقای ناصر جالی 
موفق فرزند نبی به وکالت خانم زهرا عس��گری به طرفیت آقای حس��ن نجار فرزند هوشنگ 
به خواسته مطالبه وجه چک به میزان بیس��ت میلیون ریال موجب یک فقره چک به شماره  
 756352 عهده بانک تجارت به انضمام خس��ارات دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه با عنایت 
به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال 
این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم اباغ قانونی 
ماده 73 ق.آ .د.م در جلسه دادرس��ی حضور  نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی 
 بر پرداخت دین یا ابراء ذم��ه خود به نحوی از انح��اء قانونی ارائه ننم��وده و دعوی  مطروحه 
مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مس��تندات ابرازی نیز مبری از ان��ار و تردید باقی مانده اند 
فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخ��ت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان 
 در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحی��ه خوانده / صدور آن از  ناحیه ش��رکت و امضای آن از 
 ناحیه ش��خص حقیقی )خوانده( و نظر به این صحت و صدور اس��ناد و مدل��ول ماده 1301 
قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل س��ند و  در حین حال نظر به اینکه وجود، اصل سند، 
اصول  اس��نادی، تجاری فوق  االش��عار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء  دین و اش��تغال 
ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانس��ته و نظر  به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه 
مش��ورتی اعضاء محترم ش��وراهای حل اختاف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257، 1258، 
1284، 1286، 1321، 1324 قانون مدنی و م��واد  249، 286، 310، 311، 314 تجارت و 
مواد 194، 197، 198، 503، 515، 519، 522 ق آ د م و ماده واحده قابل استفساریه تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 20/000/000 
ریال بابت اصل  خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد پنج هزار ریال 185/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواس��ت و اوراق دادخواست و تصدیق 

منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل/ وکای انتخابی و پرداخت  خسارت تاخیر تادیه 
 هزینه نشر آگهی طبق تعرفه ، وجه س��ند، وجوه اسنادی، تجاری مستند دعوی از تاریخ های 
رس��ید 93/2/15 تا زمان وصول بر مبنای ن��رخ تورم اعامی بانک مرک��زی که حین االجراء 
 محاس��به و تعیین می ش��ود در حق خواهان محکوم می نماید. صادره غیابی و ظرف بیست 
 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین ش��ورا و سپس ظرف 20 روز

 از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قاب��ل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگس��تری 
اصفهان می باش��د. م الف 15239 دفتر ش��عبه 14 مجتمع شماره دو  ش��ورای حل اختاف 

اصفهان
ابالغ رای

6/85 کاسه پرونده 93-1937 ش��ماره دادنامه 788-94/5/27 تاریخ  رسیدگی: 94/5/3 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: محمدعلی مانیان به نشانی 
اصفهان خ کهندژ ك غف��اری خوانده: میاد آقاجانی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 
24/200/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی  اعضاء قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعام و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خواه��ان آقای محمدعلی مانیان به طرفیت خوان��ده آقای میاد آقاجانی 
بخواس��ته فوق با توجه به محتویات پرونده و مدارك پیوس��تی و اظهارات خواهان به ش��رح  
دادخواست تقدیمی مبنی بر مطالبه مبلغ 20/420/000 ریال بر اساس کپی مصدق فاکتور با 
توجه به الیحه ارائه شده توسط خواهان به شماره 510/94 مورخ 94/4/25 که اعام دانسته 
که خوانده خود امضای ذیل فاکتور را قبول دارد و با توجه به اینکه خوانده علیرغم اباغ به نحو 
نشر آگهی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدارك دال بر رد ادعای خواهان ابراز 
و ارائه ننموده فلذا قاضی ش��ورا با توجه به مراتب فوق و اظهار نظ��ر اعضا دعوی خواهان را رد 
دانسته و استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 الی 223 
قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و دویست هزار 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 155/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 93/11/13 لغایت اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
در حق خواهان  صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت  بیس��ت روز از تاریخ 
اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و س��پس ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف 15251 قاضی شعبه 

12 شورای حل اختاف اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

ش��ماره صادره: 1394/03/88140 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پاك 
شماره 302 واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حس��ن هراتی فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاك مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 1394/6/31 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در ای��ن آگهی در محل حضور یابن��د و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1394/6/8 م الف 706 رئیس ثبت اسناد و اماك 

اردستان 
تحدید حدود اختصاصی

ش��ماره صادره: 1394/03/88139 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پاك 
شماره 303 واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
س��وابق و پرونده ثبتی به نام خانم مهری چمنی فرزند عباس در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاك مرقوم در روز سه ش��نبه مورخ 1394/6/31 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در ای��ن آگهی در محل حضور یابن��د و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1394/6/8 م الف 707 رئیس ثبت اسناد و اماك 

اردستان 
تغییرات

6/86 آگهی تغییرات شرکت پارس ساحل فجر سهامی خاص به شماره ثبت 44013 و شناسه 
ملی 10420199051 به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1394/4/6 مرکز اصلی شرکت 
در واحد ثبتی اصفهان به نشانی اصفهان، شاهین شهر خیابان عطار کوچه فرعی 1 غربی پاك 
40 کد پس��تی 8313766814 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح 
گردید. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نش��انی در یک واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. م الف 15921 اداره کل ثبت اسناد و اماك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
ش��هرداری تهران از حادثه انفجار در منزل مسکونی و 

سه مصدوم در این حادثه خبر داد.
 جال ملک��ی در تش��ریح جزییات ای��ن حادثه گفت: 
ساعت 23:44 شب حادثه انفجار در یک منزل مسکونی 
در خیابان یافت آباد، میدان الغدیر به ستاد فرماندهی 

سازمان آتش نشانی اعام شد.
سخنگوی سازمان آتش نش��انی تصریح کرد: بافاصله 
ماموران ایستگاه 87 آتش نشانی به محل حادثه اعزام 
شدند که مشاهده شد حادثه انفجار در یک ساختمان 

یک طبقه قدیم��ی 120متری رخ داده ک��ه در پی آن 
بخش��ی از دیوار خانه تخریب و آتش س��وزی رخ داده 

است.
وی افزود: یک خانواده چهار نفره در داخل خانه حضور 
داش��تند که در پی این حادثه یک زن و مرد 40 و 38 
ساله و یک پسر 22 ساله دچار سوختگی شدید شدند.

ملکی گفت: مصدومان توس��ط ماموران آتش نش��انی 

خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند و سپس عملیات 
اطفای حریق نیز به صورت کامل انجام شد.

سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی خاطر نشان کرد: در 
بررسی کارشناسان مشخص ش��د، نشت گاز از یکی از 
شیرهای گاز و سپس روشن کردن المپ در این زمان 
باعث ایجاد انفجار ش��ده است و آتش نش��انان با انجام 

اقدامات ایمن سازی عملیات خود را به پایان بردند.

انـفجار شديد گـاز در منزل مسکونی
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كمال دين، در واليت ما و بيزارى جستن از 

دشمن ماست.
16

33

9
33

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1666.August 30 .2015
 16 Pages

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسوول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسوول :

 بهمن زين الدين 
یکشنبه  8شهریور 1394 |15 ذی القعده 1436

شماره 1666 / 16صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
 نشانی : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 

چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

