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بودجه شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان  

پایین است

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری
 صنایع کوچک در استان 

تشکیل شد
مطالبات زنان از سامانه۱۰۱
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رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در 
مورد ورود بابک زنجانی به بحث نفت افزود: در زمان 

ورود بابک زنجانی به بحث فروش نفت...

اصالحیه قانون مالیات های مستقیم بیش از هر چیز 
تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از 

فرار مالیاتی گذاشته است و برای...

مدیر فرهنگی – تفریحی شهرداری اصفهان گفت: 
13 ش��هر جهان از جمله کواالالمپور، فرایبورگ، 
فلورا نس، یاش ، رومانی، کویت ، سن پترزبورگ...

تیم سپاهان لیگ امس��ال را با شرایط خاصی آغاز 
کرد و آن ها پس از قهرمانی در فصل گذشته سعی 

در حفظ بازیکنان اصلی...

بابک زنجان�ی از طرف چند 
نهاد مختلف  تایید شده بود 

مجازات های جدی�د برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی 

اصفه�ان 13 خواهرخوانده 
در جهان دارد 

انتقال حاج  صفی 
به چه قیمتی؟ 

پناهگاه حیات وحش  موته 
اصفهان به منطقه اکوتوریسمی 

تبدیل می شود 
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت های زیست محیطی 

پناهگاه های حیات وحش  اصفهان گفت: ...
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توسعه گردشگری راه نجات 
اقتصاد کشور

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در سفر 
خود به شهرستان اردستان از نمایشگاه توانمندی 
زنان، حس��ینیه کوچ و بزرگ زواره، م��وزه،کارگاه 

آهنگری و سفال زواره نیز دیدن کرد.
شهیندخت مالوردی در مراس��م جشنواره صدای 
زواره در عمارت کوهس��تانی ماریکو با تبریک عید 
غدیر و امام هادی)ع( گفت: قلب ما ناراحت از حادثه 
جانگداز مکه و منا است که به خانواده آنان تسلیت 
می گوییم. وی با اش��اره به روز گردشگری افزود: با 
توجه به گام هایی که برای توس��عه گردشگری در 
کشور برداشته شده، منطقه اردستان از نظر توسعه 
 گردش��گری مغفول مان��ده اس��ت؛ در صورتی که

می توان به اتکا به این ظرفیت ها امیدوار بود.معاون 
رییس جمه��ور در امور زنان و خان��واده با تاکید بر 
اینکه توس��عه متوازن هدف دولت یازدهم اس��ت، 
اظهارکرد: این کار مطابق برنامه ششم توسعه اتفاق 

خواهد افتاد.وی با بیان اینکه ...

نوبخت :

حیثیت دولت  در گرو  پیگیری حقوق حجاج
 مهدی جمالی نژاد در حاشیه افتتاح مدرن ترین ایستگاه آتش نشانی شهر اصفهان

توسعه شهری در اصفهان به صورت 
متوازن دنبال می شود



رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در مورد 
ورود باب��ک زنجانی به بحث نفت اف��زود: در زمان ورود 
بابک زنجانی به بحث فروش نفت، وی مورد تأیید برخی 

دستگاه ها قرار گرفت.
علی مروی، در مورد برخی اخبار مبنی بر اعطای اجازه 
فروش نفت به افراد خاص در دولت گذشته تصریح کرد: 
مصداق این مساله بابک زنجانی بود که در آن زمان فرد 
ش��ناخته شده ای بود و از طرف چند نهاد مختلف تأیید 

ش��ده بود. نماینده مردم نیش��ابور در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: در هنگام ورود بابک زنجانی به بحث 
فروش نفت در خارج از کشور، بحث هایی در این باره در 
کمیس��یون انرژی مجلس انجام شد که بدلیل تأییدات 

برخی دستگاه ها بحث ها ادامه نیافت.
وی افزود: قوه قضاییه بهترین مرجع برای تصمیم گیری 
در مورد فرد یاد ش��ده است و دادگاه است که می تواند 
تش��خیص دهد منش��أ تخلفات وی چه چیزی بوده و تا 
چه میزان دالیل شخصی در این باره وجود داشته است. 
م��روی تأکید کرد: فروش نفت در خارج از کش��ور تابع 
یکس��ری  ضوابط و شرایط مش��خص است  و فردی که 
در این زمینه ورود می کند؛ طبیعتاً باید این ش��رایط را 

دارا باشد.

مع��اون عربی و آفریق��ای وزیر امور خارج��ه تاکید کرد: 
تعیین سرنوش��ت مفقودان باقیمانده برای ما مهم است و 
قطعا برای خانواده های آنها هم مهم اس��ت که پیکرهای 

جان باختگان آنها به ایران منتقل شود.
حس��ین امیرعبداللهیان با بیان اینکه به صورت جدی به 
مقام های عربستان پیام دادیم تا یکایک مفقودان ما تعیین 
تکلیف نشوند و به ایران بازنگردندگفت: جمهوری اسالمی 
ای��ران با جدی��ت موضوع مفق��ودان را پیگیری می کند و 
تماس ه��ای دیپلماتیک برای این منظور جریان دارد. وی 

با بیان اینکه برخی از کش��ورها با مقام های عربس��تان 
تواف��ق کرده اند که جان باختگان آنها در مکه مکرمه دفن 
ش��وند اظهار داشت: جمهوری اس��المی ایران نه تاکنون 
درخواس��تی را از خانواده ها در این باره داش��ته است، نه 
به مصلحت می دانیم که چنین اجازه ای به عربستان داده 
ش��ود؛ زیرا تعیین سرنوش��ت مفقودان باقیمانده برای ما 
مهم اس��ت و قطعا برای خانواده های آنها هم مهم اس��ت 
ک��ه پیکرهای جان باخت��گان آنها به ایران منتقل ش��ود.

معاون امور عرب��ی و آفریقای وزیر امور خارجه در ارتباط 
تلفنی شبکه خبر با اشاره به تالش های جمهوری اسالمی 
ای��ران برای تعیین وضعیت مفقودین حادثه منا و اهمیت 
این موضوع برای کش��ور اظهار کرد: در این راستا تمامی 

تالش های دیپلماتیک برای تسریع روند جریان دارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت ش��رافت و حیثیت خود را 
در این می داند که حقوق ملی ایرانیان را از نهادهای بین المللی 
استیفا کندگفت: دولت برای استیفای حقوق پایمال شده حجاج 

از هیچ تالشی کوتاهی نخواهد کرد.
محمدباق��ر نوبخت، س��خنگوی دولت با اش��اره ب��ه حادثه منا 
اظه��ار داش��ت: ای��ن حادث��ه بس��یار غم انگی��ز و دردن��اک 
 اس��ت و رس��انه های محت��رم ب��ه درس��تی روی آن متمرک��ز

 شده اند.
وی اف��زود: نکته ای ک��ه موجب ش��دت جریحه دار ش��دن دل 
مردم ایران نس��بت به این موضوع ش��ده اس��ت، عکس العمل 
و موضع کس��انی اس��ت که خود را خادم الحرمی��ن می نامند.

نوبخت با تاکید ب��ر اینکه طب��ق پروتکل ها مس��وولیت تامین 
امنیت حجاج بر عهده دولت عربس��تان اس��ت ادام��ه داد: اگر 
عمدی ه��م در ای��ن اتفاقات نباش��د، دول��ت عربس��تان باید 
باب��ت رخ دادن این ح��وادث عذرخواهی کن��د و اینگونه رفتار 
دولت عربس��تان به هیچ وجه مس��ووالنه نیس��ت. س��خنگوی 
 دولت تصریح ک��رد: همانطور ک��ه رهبر معظم انق��الب یادآور 
 ش��ده ان��د، دول��ت عربس��تان بای��د نس��بت ب��ه ای��ن حادثه 

مسوولیت پذیروعذرخواه باشد.
 وی ب��ا انتق��اد از نوع خدمات رس��انی س��عودی ها ب��ه حجاج

 اظهار ک��رد: ع�ِده و ع�ُ��ده آنان برای خدمت رس��انی به حجاج 
ناکافی بود و نیروی به اندازه کافی برای خدمت وجود نداش��ت 
و کشورهایی که عزیزان ش��ان نیاز به کمک داشتند حتی اعالم 
آمادگی به کمک کردند؛  اما از دادن ویزا به آنان خودداری کردند 

و هیچ نوع کمک رسانی را به حجاج برنتابیدند.
نوبخت گفت: م��ا امروز م��ی خواهیم ه��ر چه س��ریع تر پیکر 
جان باخت��گان و همچنی��ن مجروح��ان را ب��ه داخل کش��ور 
منتقل کنی��م و همچنین وضعی��ت مفقودان را در آن کش��ور 
 رس��یدگی کنی��م، بنابرای��ن دول��ت بای��د روی ای��ن مس��اله

 متمرکز ش��ود و با فوریت مفقودین را شناس��ایی کند؛بنابراین 

یک هیات ب��ا نمایندگی از دولت ب��ا مس��ئولیت وزیر فرهنگ 
و ارش��اد مقرر ش��د ک��ه ب��ه عربس��تان ب��رود، اما متاس��فانه 
 دولت س��عودی با رفت��اری غیرمس��ئوالنه از اع��زام این هیات

 جلوگیری کرد.س��خنگوی دولت گفت: تمام اولویت دولت این 
است که هر چه سریعتر پیکرهای پاک را به داخل کشور منتقل 
کنند و تمام ش��رایط و تسهیالت را برای برگش��ت ۶۵ هزار زائر 

کشورمان در عربستان فراهم کند.
وی با بی��ان اینک��ه در انج��ام خدمت رس��انی دولت ب��ا عدم 
همکاری از س��وی عربستان مواجه هس��تیم، با طرح این سوال 
به س��خنان خود ادامه داد که آیا حضور رییس جمهور در ایران 
می توانس��ت نس��بت به این رخ داد مؤثرتر باش��د یا اس��تفاده 
 ایش��ان از تریبون ه��ای جهان��ی ب��رای پیگیری ای��ن رخ داد؟

نوبخت با بیان اینکه هیات دولت در روز جمعه با دستور رییس 
جمهور بالفاصله تش��کیل جلس��ه داد، ادامه داد: هیات وزیران 
س��تادی را طراحی کرد که وزرای مربوطه در آن عضو هس��تند 
و هیاتی را برای اعزام تش��کیل داد و مرتب ه��م معاون اول در 
 انتهای هر جلس��ه ای گزارش ه��ای الزم را ب��ه رییس جمهور

 می داد و رهنمودهای الزم را از وی می گرفت.سخنگوی دولت 
ادامه داد: رییس جمهور نیز در هر برنامه دیدار و گفتگوی خود 
 انتظارات درس��ت ملت ایران را نس��بت به ای��ن حادثه مطالبه

 می کرد.
وی با بیان اینکه عربستان مس��ووالنه در قبال فاجعه منا عمل 
نمی کند، تصریح کرد: وزیر خارجه عربستان خودش را به همین 
دلیل مخفی می کند؛ چراکه حرفی برای گفتن ندارد، بنابراین 

باید از سایر امکانات برای خدمات رسانی به زائرین استفاده کنیم.
نوبخت خاطرنش��ان کرد: تردید نکنید که رییس جمهور و همه 
مس��ووالنی که در نیویورک بودن��د، نگران ای��ن حادثه بودند و 
لحظه به لحظه این حادث��ه و اقدامات صورت گرفت��ه را از آنجا 

رصد می کردند.
س��خنگوی دولت با اش��اره به اینکه حضور ریی��س جمهور در 
سازمان ملل بسیار مهم بود، توضیح داد: ایران فقط یکبار فرصت 
دارد از تریبون جهانی پیام خود را به جهانیان برس��اند؛ بنابراین 
در جنین شرایطی فکر می کنم باید برخی رسانه ها و جریان های 
خاص منصفانه تر عمل کنند و فاجعه منا موضوعی نیست که از 

آن هم به عنوان یک فشار سیاسی بر علیه دولت استفاده کنند.
وی تاکید ک��رد: ما پیگیر همه حقوق زائری��ن خود خواهیم بود 
و دولت ش��رافت و حیثیت خود را بر آن می داند که حقوق ملی 
ایرانیان را از طری��ق نهادهای بین المللی اس��تیفا کند و در این 
زمینه هم اگر در خصوص بیمه زائرین کوتاهی ای صورت گرفته 
است، ما آن را بیشتر خواهیم کرد و در جهت تکریم و پی جویی 

حقوق آنان در عرصه های بین المللی تالش می کنیم.
نوبخ��ت همچنین در خص��وص خبرهایی مبنی ب��ر دفن جان 
باختگان حادثه منا در عربستان گفت: آنها نمی توانند بدون اجازه 
از خانواده ها و روال رسمی این کار را انجام دهند و ما خبرهایی 
 داریم که برخی از کش��ورها اجازه دفن اجس��اد حجاجش��ان را

 داده اند، اما این کار از سوی ایران صورت نگرفته است و عربستان 
هم بدون اجازه قانونی و شرعی نمی تواند این کار را انجام دهد ما 

نیز پیگیر این موضوع هستیم و آن را رها نمی کنیم.

س��خنگوی دولت همچنین در خصوص حض��ور رکن آبادی در 
مراس��م حج گفت: رکن آبادی با پاسپورت عادی به حج مشرف 
شد و دولت عربستان مسوول است از جان حجاج صیانت کند و 
ما هم پیگیر وضعیت آقای رکن آبادی مانند دیگر حجاج مفقود 
 شده هس��تیم و از همه اهرم ها به صورت رس��می و غیررسمی

 استفاده خواهیم کرد و اطمینان داش��ته باشید که دولت برای 
اس��تیفای حقوق پایمال ش��ده حجاج از هیچ تالشی کوتاهی 

نخواهد کرد.
وی در خص��وص تش��ییع پیک��ر جان باخت��گان گف��ت: همه 
مقامات و هیات دولت جه��ت تکریم و تعظیم نس��بت به پیکر 
 جان باختگان در فرودگاه حاضر می شویم و یک مراسم رسمی 

خواهیم داشت.
نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر خارجه عربستان 
گفته روحانی آخرین کس��ی اس��ت که باید از سالمت حجاج و 
دموکراسی س��خن بگوید، اظهار کرد: بپذیریم که از یک کشور 
متخاصم صحبت می کنیم که عناد دارد و از این کشور شنیدن 
حرف های سخیف و پوچ هیچ انتظاری نیست.سخنگوی دولت 
عربستان را کشوری سرس��پرده به آمریکا دانست و گفت: خوِد 
اوباما گفته است که کش��ور عربس��تان ضد دموکراسی است و 
عربس��تان نیز بجای این حرف ها باید نس��بت به حادثه منا به 
مسووالن کشورهای اسالمی پاسخگو باشد.نوبخت تاکید کرد: 
در جهت استیفای هر حق تضعیف ش��ده از حجاج عزیز دولت 
 از هیچ تالش��ی مضایقه نخواهد ک��رد و آن را با انگی��زه دنبال

 می کند.

نوبخت :
 دولت حیثیت 
خود را برای 
پیگیری حقوق 

حجاج گذاشته است

يادداشت
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صفحه اینستاگرام پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب 
مطلب زیر را با این عبارت از مقام معظم رهبری منتش��ر 
کرده است: این قضیه فراموش نخواهد شد و ملت ها به طور 
جدی آن را دنبال خواهند کرد و سعود ی ها نیز باید به جای 
فرافکنی و متهم کردن این و آن مسوولیت خود را بپذیرند 

و از امت اسالمی و خانواده های داغدار عذرخواهی کنند.

 مج��ری مش��هور خب��ر 20:30 ک��ه معم��وال بخ��ش
 »صرفا جهت اطالع« را برعهده داشت و برنامه های اش 
رن��گ و بویی متفاوت با همکارانش داش��ت، با انتش��ار 
یادداش��تی کنایه آمیز، از گویندگ��ی خبر خداحافظی 

کرد. 
محمدرضا دالوری با انتش��ار یادداش��تی از خداحافظی 
خود با»خبر« س��خن راند و البته قول اجرای برنامه ای 

تازه را داد.
دالوری نوش��ت:»اگر هنوز از یادتان نرفته ام حضورتان 
عرض کنم، چهارده س��ال طول کش��ید تا متوجه شوم 
»خبر« اس��تخوان دارتر از آن اس��ت که بتوانم آن را به 
رن��گ خودم دربیاورم، تالش هایی کردم، تا حدی هم با 
هم کنار آمدیم ولی نش��د. خبر که نمی توانست بگذارد 
و ب��رود، پس من با خبر خداحافظ��ی کردم.... از همین 
چهارشنبه در ش��بکه ۵، ساعت نه  ونیم شب، برنامه ای 
ب��ا نام »توقف ممنوع« را اجرا خواهم کرد، تا همیش��ه 

مرهون مهربانی های تان هستم.

محمدباقر نوبخت رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ک��ه به همراه محمدرضا نعمت زاده ، وزیر صنعت به ایران 
خودرو رفته ب��ود، از توافق با وزیر صنعت برای اختصاص 
 200 میلی��ارد توم��ان از یاران��ه تولید به خودروس��ازان

 خبر داد. در این مراس��م که برای پوشش خبری آن تنها 
از خبرگ��زاری جمهوری اس��المی و صدا و س��یما دعوت 
 ش��ده بود، طبق اعالم ایرنا نوبخت گفته اس��ت: بر اساس 
توافقنامه ای که  با وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا 
رس��ید، مقرر شد تا 200 میلیارد تومان از یارانه تولید در 
اختیار خودروس��ازان قرار گی��رد.وی تصریح کرد: در واقع 
ای��ن مناب��ع در اختیار وزارت صنعت ق��رار می گیرد تا در 

مهرماه امسال به خودروسازان پرداخت شود.

کام��ران دانش��جو ، وزی��ر علوم دول��ت دهم ب��ا حضور در 
مراسم بازگش��ایی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علم 
صنعت پیرامون جنبش دانش��جویی و دانشگاه به سخنرانی 
پرداخت. وزی��ر علوم دولت دهم با بیان ای��ن که در دوران 
اصالحات فضای دانش��گاه ها در ش��أن جنبش دانش��جویی 
و دانش��گاه نبودگفت: برخ��ی در آن دوره تالش می کردند، 
 جنب��ش دانش��جویی را مقابل نظ��ام برآم��ده از اراده ملت

 قرار دهند. دانش��جو در پایان خاطرنشان کرد: من فضایی 
که در دوران اصالحات بر دانشگاه ها حاکم بود را فضایی در 
شأن جنبش دانش��جویی و دانشگاه نمی دانم فضایی که به 
ارکان نظام اهانت و توهین کند را فضای مناسبی نمی دانم.

محمدرضا باهنر در نشست خبری خود که در محل ساختمان 
جامعه اسالمی مهندسین برگزار شد درباره وضعیت شورای 
هماهنگی اصولگرایان گفت: قرار نیس��ت در صورت تشکیل 
ش��ورای هماهنگی کسی تفکر خود را تغییر دهد و ما سعی 
می کنی��م نیروهای تندرو و کن��درو را کنار هم جمع کنیم. 
محمدرضا باهنر پیش بینی کرد در انتخابات آینده چهار هزار 
نامزد ثبت نام کنند و سه هزار نفر آنها تایید صالحیت شوند 
گفت: بررسی گرایش سیاسی و مقبولیت و توانایی این افراد 

در شورای هماهنگی اصولگرایان انجام می شود.

سلمان رشدی نویسنده کتاب موهن »آیات شیطانی« 
س��خنران کنفرانس مطبوعاتی و افتتاحیه نمایش��گاه 
کتاب فرانکف��ورت خواهد بود تا برای نویس��ندگان و 
صنعت کت��اب از آزادی بیان دم بزن��د. این کنفرانس 
مطبوعاتی 13 اکتبر 201۵ در مرکز کنگره نمایشگاه 

کتاب فرانکفورت برگزار می شود.

پیام اينستاگرام رهبر انقالب
 به آل سعود

خداحافظی کنايه آمیز 
مجری بیست و سی

کمک ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت به 
خودروسازان!

اصالحات می خواست دانشجو را 
مقابل نظام قرار دهد

  نیروهای تندرو و کندرو 
را کنار هم جمع می کنیم

افتتاح »شیطانی« بزرگ ترين 
نمايشگاه کتاب !

شنیده ها 

بابک زنجانی از طرف چند 
نهاد مختلف  تايید شده بود

امیر عبداللهیان:
پیام جدی تهران به رياض

 »ع��ادل الجبی��ر« وزی��ر خارجه عربس��تان که در 
نیویورک به س��ر می برد در واکنش��ی ناشایس��ت 
نس��بت به س��خنان روحان��ی در مجم��ع عمومی 
س��ازمان مل��ل   و انتقاده��ای تن��د او از عملک��رد 
عربستان در مراس��م حج و لزوم مسوولیت پذیری 
این کش��ور درب��اره فاجع��ه مناگف��ت: ایرانی ها و 
ریی��س جمهورش��ان آخرین کس��ی هس��تند که 
 م��ی توانند درباره س��المت حجاج یا دموکراس��ی

 سخن بگویند.
با وجود اینکه عربستان به همراهی دیگر کشورهای 
عرب��ی به خاک یمن تجاوز کرده و در حمالت خود 
به ش��هروندان بی دف��اع و زنان و ک��ودکان حمله 
م��ی کند وزی��ر خارجه این کش��ور در گفت وگو با 
ش��بکه خب��ری »العربیه«، مدعی ش��د اگ��ر ایران 
 نب��ود حوثی ها )جنب��ش انصار اهلل یم��ن( انقالب 
نم��ی کردن��د و حمایت های تس��لیحاتی و نظامی 
 ایران از این گروه؛ دلیل اصلی جنگ موجود در یمن

 اس��ت. »عادل الجبیر« وزیر خارجه عربس��تان  در 
واکنش به انتقادهای روحانی از عملکرد عربس��تان 
 در برگ��زاری مراس��م ح��ج گفت پی��ش از این هم

 گفته ایم که درس��ت نیس��ت از ی��ک اتفاق مانند 
ازدحام در س��رزمین منا بهره برداری سیاسی شود 
به ویژه اینکه ایرانی ها به خوبی می دانند که سطح 
خدمات عربستان در برگزاری مراسم حج طی دهه 
های گذش��ته به چه ش��کل بوده اس��ت و ریاض تا 
کنون برای بهتر کردن و تسهیل مناسک حج برای 

زائران کم کاری نکرده است.
با وجود اینکه مراس��م حج یک مراس��م بین المللی 

است و عربس��تان تنها به دلیل اینکه خانه خدا در 
این کشور واقع شده متولی انجام این مراسم شده؛ 
الجبیر مدعی ش��د که آنچه ریی��س جمهور ایران 
گفته با اصل عدم دخالت در امور دیگر کشورها در 
تضاد اس��ت و تحقیق های��ی در این زمینه در حال 

انجام است که نتایج آن را اعالم خواهیم کرد.
وی با لحنی ناشایس��ت ادامه داد آخرین افرادی که 
م��ی توانند درباره مراس��م حج و خانه خدا س��خن 
بگویند ایرانی ها هس��تند زیرا پی��ش از این چه با 
تظاه��رات ی��ا »هرج و م��رج« در مکه مش��کالتی 
ایج��اد کرده اند و همچنین ایران آخرین کش��وری 
اس��ت که م��ی توان��د درباره دموکراس��ی س��خن 
بگوی��د؛ زی��را با ارس��ال ه��زاران نفر به س��وریه از 
بش��ار اس��د حمایت کرده ان��د که موج��ب ایجاد 
 فتن��ه و چن��د دس��تگی در می��ان مردم س��وریه

 شده اند.

رس��انه های همگانی چین با بازتاب گس��ترده سخنان 
ریی��س جمه��وری اس��المی ای��ران در هفتادمی��ن 
نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد نوش��تند 
 که »حس��ن روحانی در این نشس��ت آش��کارا آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی را عام��ل ایجاد بح��ران در منطقه 

خاورمیانه معرفی کرد«.
ش��بکه سراس��ری اخبار چین در گزارش��ی از سخنان 
ریی��س جمهوری اس��المی ای��ران در نشس��ت مجمع 
 عموم��ی س��ازمان مل��ل متح��د نوش��ت: س��خنرانی

 »حس��ن روحانی« در این نشس��ت را می توان به مثابه 
دعوت جهانیان برای اجرای توافق هس��ته ای و صلح و 

ثبات بین المللی دانست.
این پایگاه خبری چینی زبان نوش��ت: رییس جمهوری 
ایران در سخنانش با تاکید بر اینکه ایران روزهای جنگ 
 و تحریم گذش��ته را فراموش نم��ی کند، اما ب��ه آینده

 می نگرد، از پیش��نهادی جدیدی تحت عنوان تشکیل 
جبهه متحد علیه افراط گرایی و خش��ونت سخن گفته 
است.شبکه سراس��ری اخبار چین نوش��ت: روحانی با 
محکوم کردن جنگ و تجاوز و نادیده انگاش��تن حقوق 
ملت های دیگر بر لزوم توقف تجاوز نظامی و ایستادگی 
در برابر ظلم و ستم رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم 
فلسطین و اعمال غیرانسانی تروریست ها در اقصی نقاط 
جهان تاکید کرد.پایگاه خبری »خوئن چیو شی بائو« که 
نسخه چینی نشریه »گلوبال تایمز« است نیز در گزارشی 
نوشت: هر چند که ایران و آمریکا در مذاکرات هسته ای 
به توافق قابل توجهی دست یافتند؛ اما مسائل مربوط به 

روابط تهران - واشنگتن همچنان ادامه دارد.
ای��ن پای��گاه خب��ری نوش��ت: روحانی در س��خنانش، 
آمریکا و اس��راییل را از جمله عوامل ش��رایط وخیم در 

منطقه خاورمیان��ه معرفی کرد.این رس��انه چینی زبان 
نوش��ت: رئیس جمه��وری ای��ران بر لزوم خلع س��الح 
هس��ته ای در منطقه خاورمیانه تاکید کرد و با اش��اره 
به مواض��ع و تحرکات تل آویو و واش��نگتن، خواس��تار 
توقف اقداماتی ش��د که به وخیم تر شدن اوضاع منطقه 
منجر می شود. نس��خه چینی گلوبال تایمز به سخنان 
 حس��ن روحانی درب��اره احقاق حقوق مردم فلس��طین

 اش��اره کرد و نوش��ت: رییس جمهوری ایران اقدامات 
رژی��م صهیونیس��تی در س��رکوب م��ردم فلس��طین 
را قابل توجیه ندانس��ت و گف��ت که به اعتق��اد ما هیچ 
بهان��ه ای ب��رای تروریس��م دولت��ی وج��ود ن��دارد.

ش��بکه خبری »گوآجی زای ش��ین« نیز در گزارش��ی 
 به رایزنی ه��ای رئیس جمه��وری ای��ران در نیویورک
  اش��اره کرد و نوش��ت: بدون ش��ک در فض��ای پس از

 تحریم های بین المللی و وضعیت مس��اعدی که در پی 
توافق ایران و غرب به دست آمد، دست مقام های ایرانی 
برای تامین منافع ملی ایران بیش از پیش باز خواهد بود.

واکنش ناشايست وزير خارجه عربستان به سخنان روحانی؛
 ريیس جمهور ايران آخرين کسی است
 که بايد از سالمت حجاج سخن بگويد

بازتاب سخنان ريیس جمهوری ايران در سازمان ملل، در رسانه های چین

فرمانده س��پاه لرس��تان گفت: حاکم��ان فعلی مکه 
غاص��ب هس��تند و باید دس��ت آن ها کوتاه ش��ود. 
مرتضی کشکولی ضمن تسلیت درگذشت حجاج در 
 اثر بی تدبیری و س��وء مدیریت حاکمان آل  س��عود، 
اظهار کرد: اگر حاکمیت آل س��عود بر مکه و مدینه 
را تنها دلیل وقوع این حادثه بدانیم کفایت می کند. 
وی با بیان اینکه دو قبله مس��لمین؛ بیت المقدس و 
مکه در دس��ت غاصبان صهیونیست و وهابی است، 
ادام��ه داد: به دلیل قدمت تس��لط حاکم��ان جور بر 
مکه و مدینه، ابتدا باید افکار مؤمنین روش��ن شود و 

سپس در جریان نرم و ضعیفی رفع ظلم شود.

حاکمان فعلی مکه غاصب هستند
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ــد در دنيا كاهش  ــت برخى از مواد اوليه مهم تولي با اين كه قيم
يافته و برخى اصناف داخلى مانند صنف مواد غذايى تحت تاثير 
ــاى كنونى اعالم  ــا 25درصدى قيمت ه اين امر براى كاهش ت
ــت هايى در كار است  ــت چه دس آمادگى مى كنند، معلوم نيس

كه اجازه نمى دهد قيمت برخى كاالها در كشور كاهش يابد. 
در همين حال افكارعمومى به درستى انتظار دارند اين كاهش 
قيمت حتى به طور محدود هم كه شده خود را در قيمت نهايى 
كاالهاى داخلى نشان دهد، چراكه به هر حال اين كاهش قيمت 

به كاهش هزينه توليد منجر مى شود.
با اين حال بررسى ها نشان مى دهد دست هايى در كار است كه 
ــران از كاهش قيمت هاى بين المللى  اجازه تاثيرپذيرى بازار اي
ــت تا با ترفندهاى گوناگون همواره و  را نمى دهد و درصدد اس
ــگاه دارد. نگاهى به معادالت  به طور مصنوعى قيمت ها را باال ن
ــان مى دهد برخى واردكنندگان و  جارى بازارهاى مختلف نش
توليدكنندگان به شدت در حال دنبال كردن اين هدف هستند.

معضلى به نام واگرايى تيم اقتصادى دولت
در اين راستا يكى از بازارهايى كه به شدت شاهد كاهش قيمت 
ــان  جهانى بوده، اما اين كاهش قيمت خود را در بازار ايران نش
نداده، بازار مواد غذايى است كه بررسى تعامالت اخير آن از زبان 
ــه اى گويا درباره وجود  مقامات صنفى مى تواند به عنوان نمون
ــود.  ــده از كاهش قيمت ها ذكر ش ــت هاى جلوگيرى كنن دس
ــايد واگرايى تيم اقتصادى دولت نمى تواند  ــت هايى كه ش دس
ــتى ــردن آن تصميم و اقدام درس ــع ك ــايى و قط براى شناس

 صورت دهد.

آمادگى براى كاهش قيمت ها
در اين باره، محمد آقاطاهر، رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايى 
ــيارى از محصوالت غذايى در  تهران، با تائيد كاهش قيمت بس
ــه جرايد از كاهش قيمت  بازارهاى جهانى گفت: همان طور ك
نفت اخبارى را منتشر مى كنند همه مى دانيم اين روند نزولى 
ــته است،  ــيارى از نهادهاى غذايى نيز تاثير گذاش در توليد بس
ــى توليدكنندگان و  ــا مقاومت برخ ــازار ايران ب اما اين امردر ب
ــش قيمت هاى  ــث جلوگيرى از افزاي ــدگان، تنها باع وارد كنن

درخواستى برخى از توليدكنندگان شد.
وى افزود: در بازار ايران همه براى اعمال افزايش قيمت آمادگى 
ــوس را  كامل دارند اما در برابر كاهش قيمت ها مقاومتى محس
همواره تجربه مى كنيم. به عنوان مثال درست زمانى كه قيمت 
ــى توليدكنندگان به  دانه هاى روغنى درحال كاهش بود برخ
ــورمان بودند كه  ــت روغن در بازارهاى كش دنبال افزايش قيم

خوشبختانه اين نظر عملى نشد.
برخى ترفندها براى افزايش قيمت مواد غذايى

ــاره به برخى ترفندهاى مقاومت در برابر  اين مقام صنفى با اش
كاهش قيمت ها نيز افزود: همان طور كه اشاره شد، نبود رقابت 
سالم و انحصار در واردات محصوالت باعث شده كه هرگز شاهد 
قيمت گذارى شفاف در بسيارى از محصوالت وارداتى و از جمله 
مواد غذايى نباشيم. به عنوان مثال چندى پيش درباره يكى از 
اقالم حبوبات عدس كه از كانادا وارد مى شد، انتشار شايعه اى 
ــت آن در كانادا باعث افزايش  ــالى و عدم كش مبنى بر خشكس
ــد؛ حال آن  ــدى قيمت آن محصول در ايران ش 30 تا 40 درص

ــور توليد  ــت و اتفاقا برعكس، كش ــايعه صحت نداش كه اين ش
ــوق هاى قابل توجهى به خريدارانش  ــغول ارائه مش كننده مش
ــش قيمت قابل  ــوالت به خاطر كاه ــتر محص براى فروش بيش
ــى انحصار كه مى تواند اين گونه جو  توجه بود! بنابراين اين يعن
ــد قرار دهد.آقا طاهر در ادامه  بازار را تحت تاثير آنچه مى خواه
ــاره به ركود حاكم بر بازار مواد غذايى تصريح كرد: همان  با اش
ــده تا برخى واردكنندگان با تشكيل  شرايط غيرشفاف باعث ش
انجمن هايى غيراصولى همراه با يكديگر براى تعيين قيمت ها
ــدن ــناور ش ــد و جلوى كاهش قيمت ها يا حتى ش  گام بردارن
ــى را بگيرند و تنها به  ــب با بازارهاى بين الملل  قيمت ها متناس
منافع شخصى خود توجه داشته باشند. به عقيده اين مقام صنفى 
تنها راه انتقال كاهش قيمت هاى بين المللى مواد غذايى به بازار 
ــت كه واردات مواد غذايى به طور كامل تخصصى  ايران اين اس
باشد درحالى كه امروز يك دوچرخه ساز يا واردكننده دوچرخه 
اقدام به واردات عدس از كانادا مى كند. اين روند باعث مى شود 
ــائل بين المللى حركت  كه همواره بازار ايران خارج از عرف مس
كند و به جاى تاثير پذيرى ازكاهش قيمت ها ى جهانى دربرخى 

محصوالت تقاضاى افزايش قيمت را تجربه كنيم.
نمى توانيم قيمت ها را كنترل كنيم

ــوى ديگر، على فاضلى، رييس اتاق اصناف كشور با اشاره  از س
ــا كاهش قيمت هاى بين المللى  به موقعيت اصناف در ارتباط ب
ــوزه مربوط به اين موضوع  و بازار داخلى گفت: اصناف در دو ح
دخل و تصرفى ندارند. يكى دربحث تامين و واردات كاالهاست 
ــذارى؛ از اين رو اصناف نمى توانند  و ديگرى در بخش قيمت گ

حلقه واسط بين بازارهاى بين المللى و داخلى باشند؛ بنابراين 
ــارت، اتاق  ــت، معدن و تج ــووالن مربوطه در وزارت صنع مس
بازرگانى و سازمان حمايت از مصرف كنندگان بايد در اين زمينه 
ــووليت و فعاليت هاى  اظهارنظر كنند. وى افزود: اما آنچه مس
صنفى ما مشخص كرده اين است كه اكنون در كشورمان هيچ 
انس و الفتى ميان نظام تامين كاال و توزيع آن نيست كه بايد اين 
ــود تا بتوانيم روند ارتباط قيمت هاى داخلى  نقيصه برطرف ش
ــو كنيم. رييس اتاق اصناف كشور  و خارجى را با يكديگر همس
تصريح كرد: نظام تامين وتوزيع كشورمان سازمان يافته نيست 
ــيم.  وى  ــته باش و نمى توانيم كنترل دقيقى در اين زمينه داش
ــرايط را به گونه اى  تصريح كرد: درحالى كه اگر دولت بتواند ش
هدايت كند كه بتوانيم تجميع واردكنندگان و توزيع كنندگان 
ــرايط فعلى مى توانيم  ــيم درش ــته باش كاال را داخل ايران داش

كاهش 10درصدى قيمت ها را تجربه كنيم.
امكان كاهش تا 25درصدى بهاى مواد غذايى

ــداران مواد غذايى تهران با  محمد آقاطاهر، رييس اتحاديه بنك
تاكيد بر كاهش قيمت مواد غذايى حتى با شرايط فعلى تصريح 
ــراى تعيين قيمت مواد غذايى  كرد: اگر تصميم گيرنده واحد ب
اين اتحاديه بود، معتقديم در شرايط حاضربايد بسيارى از اقالم 
ــد كاهش قيمت  ــا حداقل با 20 تا 25 درص موجود در صنف م
ــتر تمايل به باالرفتن قيمت ها  ــوند درحالى كه بيش مواجه ش
ــتيم ؛ اما ادامه روند نزولى قيمت هاى بين المللى  را شاهد هس
ــه درآينده كاهش قيمت را  اين نويد را به بازار ايران مى دهد ك

تجربه كند.
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ــور اميدوار است بازگشتش به اوپك  وزير انرژى اندونزى گفت كه اين كش
در ماه دسامبر اين واردكننده عمده بنزين آسيا را به توليد كنندگان اصلى 
نفت جهان نزديك تر كند و اتكاى آن به گروه كوچكى از تجار را كاهش دهد.

ــور اميدوار است بازگشتش به اوپك در  وزير انرژى اندونزى گفت، اين كش
ــيا را به توليد كنندگان اصلى  ماه دسامبر، اين وارد كننده عمده بنزين آس
نفت جهان نزديك تر كند و اتكاى آن به گروه كوچكى از تجار را كاهش دهد.

انتظار مى رود سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) در نشست بعدى 
خود در 4 دسامبر با درخواست اندونزى براى فعال شدن مجدد عضويتش 

ــور به عنوان تنها كشور عضو اوپك كه ميزان واردات  موافقت كند و اين كش
نفتش از ميزان صادراتش بيشتر است شناخته شود.

ــال 2009، يعنى مدت كوتاهى پس  اندونزى قبل از ترك اوپك در آغاز س
از رشد بى سابقه قيمت ها، براى مدت حدود 50 سال تنها عضو آسيايى اين 
سازمان بود، اما با افزايش تقاضاى داخلى و كاهش توليد اين كشور، اندونزى 

در مجموع به وارد كننده نفت تبديل شد.
سوديرمان سيد، وزير انرژى اندونزى گفت: معتقدم تصميم تعليق عضويت 
ــت اندونزى  ــدن دس ــزى در اوپك به برخى ها اجازه داد تا از كوتاه ش اندون
ــتفاده كنند «و بنابراين ما به صورت  ــوء اس از توليد كنندگان مهم نفت، س
100درصدى به گروه كوچكى وابسته شديم كه عرضه انرژى به كشور را در 

انحصار خود گرفته بود، ما مى خواستيم اين انحصار را بشكنيم».
ــط فعاليت هاى محورى (اعضاى اوپك) و بحث هاى محورى  «اگر ما در وس

قرار داشته باشيم، موقعيت ما بهتر خواهد شد».
ــام و فرآورده هاى نفتى وارداتى  اندونزى تا همين اواخر تقريباً تمام نفت خ
ــركت بازرگانى پترال كه يك واحد وابسته به شركت نفت و گاز  خود را از ش

دولتى پرتاميناست تأمين مى كرد.
اين كشور اميدوار است با فعال كردن مجدد عضويتش در اوپك بتواند روابط 
ــت كند و موافقتنامه طوالنى مدت  خود با توليد كنندگان مهم نفت را تقوي
ــاخت هاى انرژى اش را با اين كشورها  خريد نفت و سرمايه گذارى در زيرس
ــراى انعقاد قراردادهاى  منعقد نمايد. اندونزى هم اكنون در حال مذاكره ب

طوالنى مدت خريد نفت از ايران، عمان و عربستان است.

رييس انجمن صنفى انبوه سازان تهران، احتكار مسكن را اقدامى زشت 
خواند و گفت: دولت بايد با ايجاد ساز و كارهايى در جهت تعادل عرضه و 
تقاضا، از بروز اقداماتى همچون احتكار مسكن توسط اشخاص حقيقى 

و حقوقى جلوگيرى كند.
ــى از اقتصاد سم است.  حسن محتشم اظهار كرد: احتكار در هر بخش
معموال محتكران كااليى را در شراط ركود مى خرند و در شرايط رونق 
عرضه مى كنند و با اين اقدام بدترين ضربه را به اقتصاد و اقشار مختلف 

مى زنند.

ــاره به اخبارى مبنى بر اين كه موسسات پولى در حال خريد  وى با اش
ــتند افزود: كارهايى همچون احتكار در اقتصاد  و احتكار مسكن هس
ــرمايه خود را  ــه هركس مى تواند س ــت؛ چرا ك آزاد اجتناب ناپذير اس
ــرايط ايجاد احتكار  ــتند كه بايد ش به هر جايى ببرد. اين دولت ها هس

را ببندند.
ــازان تهران با بيان اين كه متاسفانه طى  رييس انجمن صنفى انبوه س
دو سال اخير در اقتصاد كالن كشور با سيستم انقباضى مواجه بوديم 
ــت، گفت: طى اين سال ها بخش  كه پيامد آن بيكارى و ركود بوده اس
مسكن با توجه به سهم عمد اى كه در اقتصاد و اشتغال دارد در توليد و 
عرضه دچار ركود شده كه آثار اين ركود مى تواند سال آينده خود را در 

قالب ورود خانه هاى احتكار شده به بازار نشان دهد.
ــم، دولت بايد ضمن افزايش توليد مسكن، به تحريك  به گفته محتش
تقاضا از طريق اقداماتى همچون پرداخت تسهيالت بپردازد تا جايى 
ــورت دولت عمال نمى تواند  براى محتكران باقى نماند. در غير اين ص

جلوى اين قضيه مذموم را بگيرد.
ــا  ــل ب ــازى در تعام ــرد: وزارت راه و شهرس ــنهاد ك وى پيش
انبوه سازان، اراضى در اختيار خود را براى توليد مسكن به انبوه سازان 
ــروط محدوديت  ــان و نيز ش ــهيالتى به متقاضي ــا ارائه تس بدهد و ب
ــورت جلوى افزايش  ــدام كنند. در اين ص ــازان اق قيمت براى انبوه س
ــى همچون احتكار  ــال آينده و اقدامات ــكن در س احتمالى قيمت مس

گرفته مى شود.

دولت جلوى احتكار مسكن را بگيرداندونزى با هدف خريد آسان نفت، عضو اوپك مى شود

خبر

اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم بيش از هر چيز تمركزش را بر افزايش 
تعداد موديان و جلوگيرى از فرار مالياتى گذاشته است و براى دست يافتن 
به اين هدف از ايجاد پايگاه اطالعاتى مشمول اطالعات بانكى موديان گرفته 

تا در نظر گرفتن مجازات حبس براى متخلفان را وارد قانون كرده است.
پس از تصويب و امضاى اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم مواد متعددى 
از قانون سابق ماليات مستقيم دستخوش تغيير شد، يكى از اين مواد مربوط 

به جرائم مالياتى است.
ــازمان امور مالياتى درباره قانون جديد  آنچه كه رييس و ديگر مسووالن س
ــاى آن براى  ــرار مى دهند، ويژگى ه ــورد تاكيد ق ــتقيم م ماليات هاى مس
جلوگيرى بيشتر از فرار مالياتى و باال بردن درآمدها با افزايش تعداد موديان 

است.
بر اساس تعريف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بيش از شش ماه 
ــت ميليون تومان، شالق از 31 تا 74  تا دو سال، جزاى نقدى بين دو تا هش
ــش ماه تا پنج سال، انتشار  ضربه، محروميت از حقوق اجتماعى بيش از ش
حكم قطعى در رسانه ها،  ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلى يا اجتماعى 
براى اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومى 
ــخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال و  ــرمايه براى اش براى افزايش س
ممنوعيت از صدور برخى از اسناد تجارى توسط اشخاص حقوقى حداكثر 

تا مدت پنج سال مى شود.
ــانى كه يكى از جرائم مالياتى مندرج در ماده 274  به اين ترتيب تمام كس
ــوند ممكن است به  ــتقيم را مرتكب مى ش اصالحيه قانون ماليات هاى مس
ــزاى نقدى و  ــالق گرفته تا ج ــاى اين ماده از حبس و ش يكى از مجازات ه

ممنوعيت هاى شغلى و تجارى محكوم شوند.
ــتقيم و  همچنين تمام افرادى كه تكاليف قانونى مربوط به ماليات هاى مس
ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال 
آن به سازمان امور مالياتى در مواعد قانونى تعيين شده را انجام نمى دهند، 
ــالت و قراردادهاى  ــه نام ديگران، يا معام معامالت و قراردادهاى خود را ب
مؤديان ديگر به نام خود برخالف واقع ثبت مى كنند، از انجام تكاليف قانونى 
ــاوى اطالعات درآمدى  ــليم اظهارنامه مالياتى ح درخصوص تنظيم و تس
ــال متوالى خوددارى مى كنند و يا از كارت بازرگانى  ــه س و هزينه اى در س
اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتى استفاده كنند، نيز بر حسب تشخيص 

قاضى به يكى از مجازات هاى درجه ششم محكوم مى شوند.
ــم در ماده بعدى،  ــخاص حقيقى مرتكب به هر يك از اين جرائ اما براى اش
ــغلى و  ــت از يك يا چند فعاليت ش ــاى ديگرى از جمله ممنوعي مجازات ه

ممنوعيت از صدور برخى از اسناد تجارى در نظر گرفته شده است.
ــش در قانون  با وجود تصميم مجلس براى پذيرفتن مجازات هاى درجه ش
ــوند  ــازات زندان براى افرادى كه مرتكب جرايم مالياتى مى ش مالياتى، مج
مخالفانى نيز دارد، رييس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى دادگسترى 
ــا توجه به وضعيت  ــن مجازات زندان ب ــت كه در نظر گرفت ايران معتقد اس
پرداخت ماليات در كشور مى تواند سازمان زندان ها را با مشكل مواجه كرده 

و موجب هجوم پرونده هاى كيفرى مالياتى به دادگاه ها شود.

مجازات هاى جديد براى جلوگيرى 
از فرار مالياتى

دست هاى پنهان، مانع كاهش قيمت كاالها

دبير انجمن صنايع روغن نباتى گفت: با وجود پيشنهاد صنايع براى افزايش قيمت روغن نباتى، 
ــت و اگر كارخانه اى قيمت  ــده اس با مخالفت دولت فعال افزايش قيمت اين محصول منتفى ش
محصول خود را افزايش دهد، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان برخورد مى كند.
ــنهاد صنايع روغن نباتى براى افزايش قيمت اين محصول،  محمد قبله اظهار كرد: با وجود پيش
دولت با اين پيشنهاد مخالفت كرد و صاحبان صنايع روغن نباتى مطيع تصميمات دولت هستند؛ 

بنابراين فعال افزايش قيمت روغن نباتى منتفى شده است.
ــه هزينه هاى ــا توجه ب ــت روغن نباتى ب ــنهاد افزايش قيم ــان پيش ــزود: گرچه همچن وى اف
ــووالن براى افزايش قيمت اين  ــبت به مخالفت مس ــده به اين صنعت را داريم و نس  تحميل ش
ــن نباتى صادر  ــراى افزايش قيمت روغ ــتيم، اما تاكنون هيچ مجوزى ب محصول معترض هس

نشده است.
دبير انجمن صنايع روغن نباتى تصريح كرد: اگر برندى در بين صنايع روغن نباتى بدون مجوز، 
اقدام به افزايش قيمت محصول كند، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف 

به برخورد هستند.
ــنهاد افزايش قيمت محصول خود را به دولت  ــته صنايع روغن نباتى پيش ــال گذش از اواخر س
ــتاد تنظيم بازار  ــوى س داده بودند و نهايتاً مجوز افزايش پنج درصدى قيمت اين محصول از س
ــد، اما پس از آن به گفته مسووالن مشروط به افزايش يافتن قيمت جهانى روغن خام صادر ش
 وزارت جهاد كشاورزى و ستاد تنظيم بازار، نه تنها قيمت روغن خام در بازار جهانى افزايش نيافت 
بلكه همچنان روند كاهشى قيمت را حفظ كرد  بنابراين شرط اجراى مجوز افزايش قيمت روغن 

محقق نشد و قيمت ها بايد بدون تغيير بماند.

ــتراتژيك همچون گندم براى تامين  ــى و اس درحالى خودكفايى در توليد محصوالت اساس
مهم ترين جيره غذايى مردم يعنى نان به ويژه در تحريم به نظر قاطبه كارشناسان و مسووالن 

ضرورى است، يك نماينده مجلس مدعى شد كه كشت گندم اشتباه است.
نماينده مردم شيراز در مجلس در نشست تخصصى قائم مقام وزير نيرو با چند نفر از نمايندگان 
مجلس و نمايندگانى از بخش خصوصى با اشاره به اينكه ايران ششمين توليد كننده گازهاى 
ــت تحريم هاى داخلى و تحريم هاى  ــت، تاكيد كرد: تحريم ها دو نوع اس گلخانه اى دنياس
ــوى بانك ها ، تأمين اجتماعى و برخى ديگر از ارگان ها  خارجى، كه تحريم هاى داخلى از س

صورت مى گيرد كه بايد اين فرهنگ تغيير كند.
حسين ذواالنوار افزود: اشتباهاتى در تصميم گيرى در سال هاى گذشته رخ داده كه موجب به 
وجود آمدن مشكالتى در زمينه مصرف آب شده است مانند وجود فوالد مباركه و زرين شهر 
ــت و اين دو شركت ساالنه صد ميليون  در نقطه اى مانند اصفهان كه با كمبود آب مواجه اس
ــاالنه 140 ميليون متر  ــى كنند در حالى كه مصرف آب اصفهان س متر مكعب آب مصرف م

مكعب است.
وى در ادامه ادعا كرد: در زمينه كشاورزى نيز اشتباهاتى مانند كشت محصوالت كشاورزى 
داريم مانند گندم كه به ازاى هر كيلوگرم يك و نيم متر مكعب آب مصرف مى شود در حالى 

كه قيمت هر كيلوگرم گندم هزار و 500 تومان است.
ــرايط را براى برخى صنايع سخت كرده  ــين ذواالنوار افزود: تحريم هاى خارجى نيز ش حس
ــدن  ــت كه بايد بعد از اجراى برجام منتظر برطرف ش بنابراين هر دو تحريم گلوگاه هايى اس

آن باشيم.

خودروسازان و واردكنندگان خودرو بايد سامانه اى را براى آگاهى مشتريان از ميزان و چگونگى 
دريافت خسارت هاى قانونى، راه اندازى كنند. براساس اصالحيه آيين نامه اجرايى قانون حمايت 
ــازان و واردكنندگان خودرو ملزم هستند در موارد  از حقوق مصرف كنندگان خودرو، خودروس

ناشى از سوءعملكرد، وجهى را به عنوان خسارت به مشتريان پرداخت كنند.
ــت به گونه اى كه خودروسازان و  ــده اس يكى از اين موارد تاخير در تحويل خودروى فروخته ش
واردكنندگان خودرو در صورت تاخير در تحويل خودرو بايد خسارت تاخير در تحويل را به صورت 
روزشمار به مشتريان پرداخت كنند. يكى ديگر از اين موارد نيز پرداخت خسارت خواب خودرو 
ــت به گونه اى كه اگر خودروى مشتريان به دليل نبود قطعه در نمايندگى هاى  در تعميرگاه هاس
ــود، اين شركت ها ملزم  ــازان و واردكنندگان خودرو متوقف ش خدمات پس از فروش خودروس
ــترى خواهند بود. در اين موارد طبق مفاد اصالحيه  ــارت خواب خودرو به مش به پرداخت خس
آيين نامه اجرايى قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو، خودروسازان و واردكنندگان 
ــتريان از ميزان و چگونگى دريافت  ــبت به راه اندازى سامانه اى براى آگاهى مش خودرو بايد نس
ــت: عرضه كننده خودرو يا  ــن قانون آمده اس ــارت هاى قانونى، اقدام كنند. در ماده 59 اي خس
ــامانه اى را براى پرداخت هزينه خسارات وارده به  واسطه فروش و خدمات پس از فروش بايد س
مصرف كننده (مورد اشاره در قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و آيين نامه اجرايى 
آن) راه اندازى و اجرا كند. عملكرد اين سامانه بايد به گونه اى باشد كه مصرف كننده را از ميزان و 
چگونگى دريافت هزينه ها و خسارت خودروى خود مطلع كند.اصالحيه آيين نامه اجرايى قانون 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در هيات دولت در دست بررسى است و پس از تصويب، 

ابالغ و اجرايى خواهد شد.

سامانه پرداخت خسارت خودرو راه اندازى مى شودكشت گندم غلط استافزايش قيمت روغن منتفى شد
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خبردر حال انقراض خبردر حال انقراض

 براس��اس آخرین یافت��ه های دانش��مندان، ذوب ش��دن یخچ��ال های 
قطب شمال، نرخ انتشار گاز های گلخانه ای را سرعت می بخشد.

دکتر »فرانس جان« از محققان این تیم تحقیق از دانش��گاه الند س��وئد، 
در این باره می گوید: »تغییر در اقیانوس قطب، اکوسیس��تم مناطق دور 
 را تحت تاثیر ق��رار می دهد. هنگام��ی که اقیانوس قطب از یخ تش��کیل 
 ش��ده اس��ت، بخش اعظمی از نور خورش��ید را ب��ه جو زمی��ن منحرف 
می کند ولی با ذوب ش��دن ی��خ اقیانوس، آب اقیانوس گرمای بیش��تری 
 از خورش��ید جذب می کند. گرمای��ش آب اقیانوس، تولید متان توس��ط 
 میکروارگانیس��م ه��ای الی��ه های زیری��ن خ��اک را افزای��ش می دهد 

که در نهایت به گرمایش آب و هوا می انجامد«.
وی در ادامه اظهار ک��رد: »مطالعات فراوانی در قال��ب تعامل بین عوامل 
 مختلف تاثیرگذار بر ش��رایط ج��وی انجام ش��ده و چگونگ��ی تغییرات 
 محی��ط اط��راف اکوسیس��تم ه��ا م��ورد بح��ث ق��رار گرفت��ه اس��ت، 
 ول��ی در ای��ن مطالعه م��ا نش��ان دادیم ک��ه نبای��د اقیانوس و خش��کی 

را دو بخش جدا از هم در نظر گرفت«.  
دکتر فرانس جان به همراه محققانی از کش��ورهای ایاالت متحده و هلند 
توانستند به کمک مدل سازی پیش��رفته در کامپیوتر، ارتباط بین انتشار 
 گاز متان و کاهش یخچال ه��ای قطبی را به تصویر بکش��انند. همچنین 
 این مدل نش��ان می دهد که چگونه تغییر در مق��دار یخچال های قطبی

بر مقدار بارندگی و تغییرات دما در سراسر جهان تاثیرگذار است.
 از دهه ۱۹۹۰ میالدی تا به امروز، نرخ ذوب ش��دن یخچال های طبیعی 
 آم��ار خی��ره کنن��ده ای را نش��ان می ده��د ک��ه در ح��دود ۱۴ درصد 
در هر دهه است؛ با ادامه روند ذوب شدن یخچال ها، درجه دما در قطب ها 

باالتر می رود و همچنین گاز متان بیشتری تولید می شود.
در ادامه این تحقیق، محقق��ان می توانند به کمک نتایج به دس��ت آمده 
پیش بینی دقیق تری از تغییرات آب و هوایی در سیاره زمین ارایه دهند.  

اس��تاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت های زیس��ت محیطی پناهگاه های 
 حی��ات وح��ش اصفه��ان گفت: ب��ا توج��ه به تن��وع زیس��ت محیطی 
در حیات وحش موت��ه این منطق��ه می تواند به منطقه اکوتوریس��می 

تبدیل شود.
 رس��ول زرگرپور با حضور در شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه به مدت 
چهار ساعت از پناهگاه حیات وحش موته بازدید  و در این بازدید بر لزوم 
حفظ منابع طبیعی و محیط زیس��ت با توجه به شرایط زیست محیطی 

کشور تاکید کرد.
 وی با بی��ان اینکه بخش هایی از کش��ور تا ح��دودی بهب��ود یافته اند و 
تنوع زیس��ت محیطی خود را حفظ کرده اند، تصریح ک��رد: این مناطق 
می توان��د منطقه اکوتوریس��می خوبی باش��د و باید س��رمایه گذاری و 

برنامه ریزی خوبی در این رابطه صورت گیرد.
 اس��تاندار اصفه��ان موت��ه را پرجمعیت تری��ن منطقه حفاظت ش��ده 
حیات وحش کش��ور خواند و اف��زود: خوش��بختانه ای��ن منطقه هنوز 

ارزش های تنوع زیستی خود را به خوبی حفظ کرده است.
 وی درب��اره عملک��رد س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت درب��اره 
 توجه به این منطفه مهم تصریح کرد: باید گفت که سازمان محیط زیست 

در این منطقه موفق عمل کرده است.
زرگرپور افزود: پناه��گاه حیات وحش موته با وس��عت حدود 2۰5 هزار 
هکتار و ۱2 هزار گونه حیات وحش شامل آهو، قوچ میش و گوشتخواران 
وغیره در شمال استان اصفهان، ش��مال غربی شهرستان شاهین شهر و 
میمه واقع شده است. وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر معدنکاری 

و شکار توسط متخلفان از تهدیدهای این حیات وحش به شمار می آید.

یافته های دانشمندان نشان می دهد ؛
 تسریع انتشار گاز متان در نتیجه 
ذوب شدن یخ های قطب شمال

استاندار اصفهان :
 پناهگاه حیات وحش موته اصفهان 

به منطقه اکوتوریسمی تبدیل می شود 

                دریچه

مس��وول برنام��ه پای��ش جمعی��ت یوزپلن��گ آس��یایی، از شناس��ایی ۱۱ 
یوزپلنگ ایران��ی درمناطقی که دوربین گذاری ش��ده اند در ۶ ماه نخس��ت 
 امس��ال خبرداد و گف��ت: بر این اس��اس تع��داد یوزهای کش��ور از ۷۰ قالده 

بسیار کمتراست.
 نوی��د قل��ی خان��ی ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود: دوربین ه��ای تل��ه ای 
 کار گذاش��ته ش��ده در پناه��گاه حی��ات وح��ش دره انجی��ر ی��زد در 
 شش ماه نخس��ت امس��ال تصویر چهار یوزپلنگ ایرانی  که همگی نر هستند 

را ثبت کرده است. 
به گفت��ه وی، در این م��دت دوربین های تل��ه ای در پناه��گاه حیات و حش 

نایبندان در خراسان جنوبی، تصویر سه یوزپلنگ نر را ثبت کرده اند.
 مس��وول برنام��ه پای��ش جمعی��ت یوزپلن��گ آس��یایی، اظه��ار داش��ت: 
دوربین های تله ای پناهگاه حیات وحش میاندش��ت در خراس��ان ش��مالی 
 نی��ز در بهار و تابس��تان امس��ال از ی��ک یوزپلنگ م��اده به هم��راه توله اش 
 تصویر برداری ک��رده اند ک��ه البته محیط بان��ان منطقه از حضور س��ه توله 

به همراه این ماده یوزپلنگ خبر داده اند.
قلی خانی تصریح ک��رد: نص��ب دوربین های تله ای در ش��ش ماه نخس��ت 
 امسال توس��ط انجمن یوز پلنگ آس��یایی تنها در س��ه منطقه از مهم ترین

 زیس��تگاه های یوز انجام ش��ده و البته در ذخیره گاه زیس��تکره ت��وران نیز 
 که یکی دیگر از زیس��تگاه های مهم یوزپلنگ اس��ت، گاهی دوربین گذاری 

می شود که امسال این اقدام انجام نشده است.
 وی با اش��اره ب��ه مس��افت 2۱5 کیلومت��ری که ب��رای مهاج��رت یوزپلنگ 
 از دره انجی��ر ب��ه نایبن��دان ثب��ت ش��ده اس��ت تاکی��د ک��رد: بنابرای��ن 

این تصور که باید تنها در مناطق حفاظت ش��ده برای شناسایی و ثبت تصاویر 
 یوزها دوربین گذاری کرد، اش��تباه اس��ت و تم��ام مناطق کوی��ری آزاد نیز 
می توانند زیستگاه یوزپلنگ باشد؛ بر همین اساس برای شش ماهه دوم سال 
 دوربین گ��ذاری در مناطق آزاد کویری، در اس��تان های ی��زد و کرمان انجام

می شود؛ یا دس��ت کم این مناطق برای دوربین گذاری مطالعه و بررسی می 
شود.

مس��وول برنامه پایش جمعیت یوزپلنگ آس��یایی، با بی��ان اینکه درحقیقت 
مطالعه یوزپلنگ بدون در نظر گرفتن مناطق آزاد ناقص اس��ت، یادآور ش��د: 
اما دوربین گ��ذاری در همین تعداد محدود از زیس��تگاه های ی��وز نیز روند 
نگران کننده جمعیت یوز را نش��ان می ده��د؛ چراکه تع��داد یوزپلنگ های 
 ماده ثبت ش��ده در س��ال جاری نس��بت به س��ال های قبل کاه��ش یافته و 
با توجه به تلفات یوزپلنگ ها، این به معنای کاهش جمعیت یوز در کشور است.

 قل��ی خان��ی اظه��ار داش��ت: در س��ال ۸۹ ب��ا دوربین گ��ذاری در بیش��تر 
زیستگاه های یوزپلنگ از روش سیس��تماتیک جمعیت یوز در کشور حدود 
 ۷۰ قالده تخمین زده ش��د؛ ام��ا در حال حاضر ب��ا توجه ب��ه تصاویر اگرچه 
به طور قطعی نمی توان گفت، اما به نظر می رس��د جعیت ی��وز از این میزان 

بسیار کمتر است. 
وی با بیان اینکه تم��ام اعتبار دوربین گ��ذاری و مطالعه زیس��تگاه های یوز 
توس��ط انجمن حمایت از یوزپلنگ آس��یایی و با کمک اسپانسر های داخلی 
و خارجی تامین می ش��ود، تصریح کرد: اگر حمایت دولت��ی و اعتبارات ویژه 
 برای حفاظ��ت از یوزپلنگ اختصاص نیابد روند حفاظ��ت و احیا جمعیت یوز 

نگران کننده است.

عکس روز 

 سفید شدگی یکی از عوامل نابودی آبسنگ های مرجانی است 
که باال رفتن دمای آب علت وقوع این پدیده است.

 روزهای پایانی شهریورماه امس��ال نیز آبسنگ های مرجانی 
 در خلی��ج ف��ارس دچ��ار پدی��ده س��فید ش��دگی ش��دند. 
 س��نگفرش های مرجانی مهم ترین زیست بوم های بستر زی 
در محیط های آبی به ش��مار می روند، به گون��ه ای که به آنها 
 )Ocean rainforests( لقب جنگل های بارانی اقیانوس ها 

داده شده است. 
 حی��ات تعداد زی��ادی از گون��ه های دریای��ی از جمل��ه انواع 
 ماه��ی ه��ا، ب��ه وج��ود و زن��ده ب��ودن ای��ن مرج��ان ه��ا 
 بس��تگی مس��تقیم دارد، ک��ه این ماه��ی ها خود س��رفصل 
 زنجیره غذایی مهمی در محیط اقیانوس محسوب می شوند، 
 از این رو هرگون��ه تخریب و یا م��رگ و می��ری در مرجان ها 
می توان��د کل گون��ه های زن��ده دریای��ی و پی��رو آن حیات 
 بسیاری از موجودات زنده خش��کی زی )از جمله انسان ها( را 
 تحت تاثیر قرار دهد. بزرگ ترین و مهم ترین جامعه مرجانی 
با نام حص��ار ب��زرگ مرجان��ی )Great barrier reef( در 
اطراف استرالیا واقع شده است که می توان اثر آن را در محیط 
زیست اقیانوس ها با تاثیر جنگل های آمازون در محیط زیست 
 خشکی مقایس��ه کرد. در آب های جنوب ایران محیط هایی 
 ه��ر چن��د ان��دک و پراکن��ده از س��نگفرش ه��ای مرجانی 
وجود دارد که عمدتا در اطراف جزایر خلیج فارس و تا حدودی 
 نیز در خلیج چابه��ار قرار گرفت��ه اند؛ محیط ه��ای مرجانی 
عالوه بر فواید زیست محیطی، دارای ارزش اقتصادی باالیی نیز 
هستند که این امر با جذب توریست در این نواحی برای غواصی 
 و دیدن تپه ه��ای مرجانی صورت می گی��رد. در برخی مواقع 
همین امر می تواند باعث تخریب مرجان ها توسط لنگراندازی 
قایق ها ش��ود؛ که البته به ایجاد امکاناتی ویژه مانند بویه های 
مخصوص لنگراندازی )مانند تجهیزات ش��ناوری که توس��ط 
س��ازمان منطقه آزاد کیش در س��ایت ه��ای مرجانی اطراف 
 جزیره انجام گرفته اس��ت( می توان از این امر جلوگیری کرد. 
عالوه بر تخریب های ناش��ی از فعالیت های انسانی در جوامع 
مرجانی، تغییرات و استرس های زیست محیطی نیز می تواند 

مرجان ها را تحت تاثیر قرار دهد. 
 یک��ی از مه��م ترین ای��ن عوام��ل، اس��ترس دمایی اس��ت؛ 
به گونه ای که گرم تر شدن دمای آب بیشتر از حد طبیعی آن 
 )Bleaching( می تواند باعث ایجاد پدیده س��فید ش��دگی 
در مرجان ها شود، که یکی از مخرب ترین پدیده ها در جوامع 
مرجانی محسوب می شود .بر اساس مطالعات میدانی که توسط 
دکتر کیوان کبیری و دکتر مسعود مرادی اعضای هیات علمی 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناس��ی و علوم جوی در این زمینه 
 انجام شد، مشخص شده اس��ت که این استرس دمایی زمانی 
 می توان��د تاثی��ر گذار باش��د ک��ه در م��دت زمان��ی معین 
)که بس��تگی به منطقه دارد( پایدار و ممتد باشد. در تحقیق 
 انجام ش��ده ک��ه نتای��ج آن در مجل��ه خلیج فارس منتش��ر 
شده اس��ت، مش��خص ش��د که مرجان های خلیج فارس در 

مقایس��ه با مرجان های س��ایر مناطق جهان، دارای مقاومت 
 باالتری در برابر اس��ترس های دمایی هس��تند. عالوه بر این 
در این تحقیق با بومی س��ازی یک ش��اخص ش��ناخته شده 
 جهانی به نام هفته های گرم دمایی برای خلیج فارس، امکان 

پیش بینی این پدیده فراهم شد.
مهم ترین استرس دمایی ثبت شده در سال های اخیر در سال 
۱۹۹۸ میالدی اتفاق افتاده است که کل جوامع مرجانی جهان 
 )از جمله مرجان ه��ای خلیج فارس( را تحت تاثی��ر قرار داد؛

بعد از آن نیز در سال 2۰۰۷ میالدی شاهد این استرس دمایی 
 بودیم که باعث س��فید ش��دن گونه های مختلف مرجانی در 
خلیج فارس شده بود. تابستان امسال نیز این پدیده در مقیاسی 
 نس��بتا وس��یع در مرجان های خلیج فارس اتفاق افتاده است 
که با پیش بینی های منتج از م��دل مطابقت دارد. در روزهای 
پایانی شهریورماه و در یک کار تحقیقاتی مشترک انجام شده 
 توس��ط دکتر کبیری از پژوهش��گاه ملی اقیانوس ش��ناس و 
 علوم ج��وی و دکت��ر رضای��ی از ش��رکت دریان��گار پارس، 
مرجان های اطراف جزایر کیش و هندورابی مورد پایش میدانی 
قرار گرفت.   این مش��اهدات با اس��تفاده از روش عکسبرداری 
 خطی از سطح آب انجام گرفت؛ که نتایج آن در آینده نزدیک 

 در تحلیل تصاویر ماهواره ای با ق��درت تفکیک مکانی باال نیز 
 ب��ه کار گرفت��ه خواهد ش��د. مش��اهدات انجام ش��ده بیانگر 
 وج��ود پدی��ده س��فید ش��دگی در ان��دازه نس��بتا زی��ادی 
در مرجان های اطراف این دو جزیره اس��ت؛ ب��ه گونه ای که 
بیش��ترین تاثیر بر روی مرجان های شاخ گوزنی آکروپورید یا 

)Acropora( مشاهده و ثبت شد.
همچنین در یک بررس��ی اجمالی، ۴2 تا ۴3 درصد از مرجان 
 ها، به خصوص مرجان های ش��اخ گوزنی س��فید شده بودند؛ 
البته آن دس��ته از مرجان های ش��اخ گوزنی که در زیر سایه 
 مرجان ه��ای دیگ��ر و در الب��الی صخره ه��ا قرار داش��تند 
 کمتر آس��یب دی��ده و بخش��ی از آن ه��ا که در مع��رض نور 
 قرار نگرفته بود س��الم ماندند. دمای آب ثبت ش��ده از سطح 
 ب��ه عم��ق آب بی��ن 33.3۴ ت��ا 35.3۶ درج��ه س��انتیگراد 

در نوسان بود. 
  ای��ن تخری��ب تقریبا ب��ه همی��ن ان��دازه در مرج��ان های 
جزی��ره هندورابی نیز مش��اهده ش��د، مش��اهدات غواصان و 
محقق��ان از س��ایر س��ایت ه��ای مرجان��ی در دیگ��ر جزایر 
 خلی��ج ف��ارس نی��ز موی��د وج��ود ای��ن پدی��ده در آنه��ا 

است.

شناسایی یازده یوزپلنگ
 در شش ماه نخست امسال

سفید شدن آبسنگ های مرجانی

 خلیج فارس بر اثر دمای زیاد آب دریا



روی خط خبر

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1692 | چهارشنبه 8 مهر 1394 | 16ذی الحجه 1436

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society.Cultural  Newspaper No.1692  | September 30،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

5

مع��اون برنامه ریزی و هماهنگی معاون��ت امور زنان و خانواده نهاد ریاس��ت 
جمهوری گفت: درخواس��ت زنان شاغل برای رس��یدگی به وضعیت آنان و 
ایجاد تعادل بین کار و زندگی از بیش��ترین درخواست های بانوان در سامانه 

۱۰۱ است.
اطهره نژادی درباره س��امانه ۱۰۱ و میزان آش��نایی بانوان و استقبال از این 
سامانه، گفت: سامانه ۱۰۱ با هدف بررس��ی روزآمد و پویای مطالبات زنان، 
فعال سازی شد و از راه اندازی این سامانه در نیمه ماه مبارک رمضان تا کنون، 
پیامک های زیادی دریافت کرده ایم.وی افزود: به رغم اطالع رسانی های مکرر 
در مورد اینکه این سامانه قرار است محل بیان مطالبات حوزه زنان و خانواده 
کشور باشد، در ابتدا بس��یاری از پیامک ها در مورد درخواست های شخصی 
پیام دهندگان بود.نژادی تصری کرد : هرچند این روزها از تعداد پیامک های 
درخواست فردی کم ش��ده اما هنوز هم بیشترین درصد فراوانی پیامک ها را 
تشکیل می دهند.وی خاطرنشان کرد : نکته قابل توجه و امیدوارکننده این 
است که ما پیامک ها را از کدهای مختلف تلفن همراه و از مناطق جغرافیایی 
مختلف کشور داریم. از ایالم و کردستان تا خراسان شمالی و رضوی و از گیالن 
و مازندران تا فارس و هرمزگان.معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور 
زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا این سامانه 
توانسته دسته بندی از مشکالت بانوان کشور در اختیار معاونت زنان قرار دهد ، 
افزود: آنچه در آنالیز این پیامک ها به خوبی به چشم می خورد، درخواست زنان 
شاغل برای رسیدگی به وضعیت آنان و ایجاد تعادل بین کار و زندگی است. 
به طور مثال بیان شده است که در صورت امکان در کارهای شیفتی بانک ها، 
شیفت های عصر به زنان داده نشود و یا درخواست بررسی مشکالت انتقالی 
زنان و مردان متاهلی که برای تحکی��م بنیان خانواده مایلند در کنار یکدیگر 
زندگی کنند و در بس��یاری موارد با مشکالتی روبرو می ش��وند و مثال های 
 زیاد دیگری از این دست پیامک ها هس��تند.وی درباره اینکه آیا این سامانه

 می تواند برای مش��کالت بان��وان به ویژه در زمینه خش��ونت ه��ا، تجاوز یا 
موضوعاتی از این دست که ش��اید هیچ گاه بانوان قادر به اعالم آن به مراجع 
قانونی نباشند ،راه حلی بیابد، تصریح کرد: قطعا این سامانه می تواند تسهیلگر 
دسترسی به مسووالن امور زنان از منظر طرح مطالبات جامعه زنان باشد اما 
اینکه زنان بتوانند مشکالت شخصی خود را بگویند و ما بتوانیم تک تک آنها را 
بررسی کنیم در ظرف وظایف سازمانی و امکانات نیروی انسانی ما نمی گنجد.

نژادی خاطرنشان کرد: البته سازمان های مرتبطی با هر یک از موضوعاتی که 
معموال از سوی زنان مطرح می ش��وند وجود دارند که متقاضیان بهره مندی 
 از خدمات آنه��ا می توانند به س��ازمان های مرتبط مراجع��ه کنند. در مورد
  اطالع رسانی خش��ونتی که بر زنان می رود و یا راهنمایی خواستن در موارد

 این چنینی، ش��ماره های مرتبط با اورژانس اجتماعی س��ازمان بهزیستی 
پاسخگوی مردم هستند و این امر به معاونت امور زنان بر نمی گردد.

 سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: احتمال 
می دهیم یک میلی��ون نفر فرزند حاص��ل ازدواج زنان 
ایرانی با مردان اتباع بیگانه در کشور زندگی می کنند که 

هویت آنها مشخص نیست .
عباس قائدی رحمت، درباره تصوی��ب دو فوریت قانون 
تابعیت ب��ه فرزندان مادرانی که دارای همس��ر خارجی 
هستند در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسالمی 
گفت: طبق آمارها که در سال ۸۵ تخمین زده شده است، 
۲۰۰ هزار نفر فرزند مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی در 

ایران زندگی می کنند که تابعیت آنها مشخص نیست.
وی با اش��اره به اینکه این رقم رو به رشد است و تخمین 
می زنیم تعداد این افراد به یک میلیون نفر رسیده باشد، 
بیان کرد: اگر این تعداد اکنون به رقم یک میلیون رسیده 
باشد، در حال حاضر این افراد اسناد هویتی، شناسنامه 
 و کارت مل��ی ندارند و می توانند برای کش��ور مش��کل 
ایجاد کنند. آنها هم به لحاظ شناس��ایی دارای مشکل 
هستند و هم به لحاظ بهداش��تی، اجتماعی، درمانی و 
آموزشی نمی توانیم به آنها خدمات رسانی کنیم.قائدی 
رحمت تصریح کرد: در سال ۸۵ قانونی با همین عنوان 
وضع شد که بر اس��اس این قانون، قرار بود وضعیت این 
عده ساماندهی شود؛ اما س��ختگیری هایی که در قانون 
وجود داشت، باعث شد طبق آمار از بین ۲۰۰ هزار نفر، 

تنها دو هزار نفر بتوانند تعیین تکلیف شوند.این نماینده 
مجلس تصریح کرد: بر اساس قانون، افرادی که ۱۸ سال 
خود را تمام می کنند، باید تکلیف هویت شان مشخص 
شده باشد. در این قانون ذکر شده است »زمانی که این 
افراد ۱۸ ساله می شوند و تا یک س��ال بعد نیز در ایران 
اقامت داشته باش��ند و تبعیت غیر ایرانی پدر آنها محرز 
شود، اسناد هویتی برای ش��ان صادر می شود که در این 
 باره چند دستگاه از جمله نیروی انتظامی، استانداری،

 ثبت  احوال و ... درگیر می شوند«.وی خاطرنشان کرد: 
اکنون بعد از این قانون این نتیجه گیری حاصل شده که 
باید طرحی داشته باشیم که این افراد شناسایی شوند، 
چرا که موانعی وجود دارد و به همین دلیل نیز دو فوریت 
این طرح تصویب شد و قرار است در جلسه آینده کلیات 
طرح مطرح شود.قائدی رحمت گفت: بر اساس این طرح، 

کسانی که ۱۸ ساله می شوند و ۵ سال به صورت متناوب 
در ایران اقامت داش��ته اند، در سن ۱۸سالگی می توانند 
تقاضای تبعه ای��ران را بدهن��د و دس��تگاه ها موظفند 
که ظرف مدت مش��خصی به طور مث��ال فرمانداری در 
 مدت سه ماه گزارش خود را در مورد وضعیت این افراد

 ارائه دهد.این نماینده مجلس ادامه داد: نیروی انتظامی، 
شوراهای روستا و ش��هر باید نظرش��ان را اعالم کنند و 
دادگاه های حل اختالف پیش بینی ش��ده که این موارد 
رسیدگی ش��ود.وی تصریح کرد: ازدواج پدر و مادر باید 
تابع قانون مدنی باش��د و ه��ر مرد غیرایران��ی که با زن 
ایرانی ازدواج می کند، باید این اقدام حتما با هماهنگی 
دولت صورت گیرد.قائدی رحمت گفت: بر اس��اس این 
طرح، برای افرادی که از االن به بعد متولد می شوند نیز 
 باید در آین��ده همین جریان پیش بینی ش��ود و تعیین 

تکلی��ف ش��وند.این نماین��ده مجل��س اف��زود: قبل از 
۱۸ س��الگی نیز به این ک��ودکان م��دارک موقت مانند 
شناسنامه موقت داده می ش��ود و می توانند از خدمات 
آموزشی، بهداش��تی، درمانی و س��ایر تمهیدات دولت 
که برای افراد جامعه پیش بینی ش��ده، اس��تفاده کنند.

وی خاطرنش��ان کرد: البت��ه ع��ده ای از نمایندگان نیز 
به طرح ای��راد دارند. به طور مثال این ط��رح با اصل ۷۵ 
قانون اساس��ی مناف��ات دارد، چرا که ط��رح، الیحه ای 
از س��وی دولت نیس��ت و برای دولت هزین��ه به همراه 
خواهد داش��ت و باید این موضوع حل و فصل ش��ود تا 
مورد ایراد ش��ورای نگهبان ق��رار نگیرد.قائدی رحمت 
تصریح کرد: در این طرح جانبازان و شهدا نیز پیش بینی 
ش��ده اند. افرادی که به ای��ران آمدند و با بان��وان ایرانی 
 ازدواج کرده و از ازدواج آنها فرزندانی متولد شده اند که 
پدران شان جانباز و شهید ش��ده اند. قانون برای تعیین 
تکلیف این افراد و س��اماندهی آنها نیز پیش بینی کرده 
است.این نماینده مجلس ادامه داد: همه افرادی که هم 
اکنون چنین مشکلی دارند، شامل این قانون می شوند. 
البته طرح موافق و مخالف دارد و برخی نمایندگان حتی 
پیشنهاد دادند که این طرح با عجله بررسی نشود، اما به 
هر حال دو فوریت آن تصویب شده و باید ببینیم کلیات 

آن تصویب خواهد شد یا خیر.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
تشکل های غیردولتی جوانان همپ�ا باملت ایران پیگیرتخلف 
صورت گرفته توسط دولت سعودی ازطریق ظرفیت سازمان 

های بین المللی وصدور بی�انیه، قطعنامه و...هستند.
محمد رضا رستمی ،معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوان��ان با دردن��اک خواندن فاجع��ه » من�ا « که 
منجر به کش��ته و زخمی ش��دن صدها نفر از مس��لمانان 
 جهان خصوصا جمعی از هموطنان عزی�ز کش��ورمان شد،

 اعالم کرد: این رخداد، قلب همه آزاداندیش��ان جهان را به 
درد آورد، انس��ان های متقی که برای نزدیکی به پ�روردگار 
مهرب�ان از سرزمین خود هجرت کردند، در سرزمین رحمت 
و بخشش به دیدار حق شنافتند؛ لکن اکنون بر همگان روشن 
 شده مسوولیت این فاجعه عظیم بر مبنای اصل مسوولیت

و  م��ال  ج��ان،  از  حفاظ��ت  در  الملل��ی  بی��ن   
س��المت میهمان��ان و زائ��ران و همچنی��ن از نظ��ر 
 حق��وق بی��ن المل��ل ب���ر عه��ده دول��ت س��عودی

 ا ست و آن کشور باید با وجود تج�ربه چندین سال ب�رگزاری 
مراس��م حج پیش بینی ش��رایط غیرمت�رقبه را می نمود.

رستمی ضمن اب�راز همدردی با خانواده های داغدار فاجعه 
من�ا تاکید کرد: س��ازمانهای غیردولت��ی جوانان به صورت 
جدی بی توجهی دولت عربستان س��عودی در حفاظت از 
 جان زائ���ران را از طریق مجامع بشردوس��تانه بین المللی

 پیگی�ری می کنند.رستمی ادامه داد: در نظام ه�ای حقوقی 
حفاظت از جان میهمانان به عن�وان یک��ی از ارکان حقوق 
اساسی بنیادی بش��ر تفسیرشده  اس��ت. لذا، تشکل های 
غیردولتی جوانان ngos همپ�ا با ملت داغدار ایران پیگیری 
تخلف صورت گرفته توسط دولت سعودی را از طریق ظرفیت 
سازمان های بین المللی و صدور بی�انیه، قطعنامه و پیگیری 
تشکیل کمیته حقیقت ی�اب بین المللی و شناسایی عاملین 
و مع�رفی آنان به نهادهای بین المللی پیگی�ر حقوق بشر و 
سایرتشکلهای حامی حقوق بش��ر در دنیا انجام می دهند. 
همانطور که این حساسیت در میان جوانان دیگر کشور هم 
وجود دارد و ما شاهد این هستیم که فضای مجازی که عمده 
فعالین آن جوانان هستند به جد پیگیری این موضوعات را 
دارند و حساس��یت ها و موضع گیری های خود را به گوش 

جهانیان می رسانند.

معاون رییس جمه��وری در امور زنان و خان��واده با اعالم 
حمایت و پش��تیبانی دولت از مراکز ایج��اد کارآفرینی و 
اش��تغال زایی برای بانوان در کش��ور گفت: این معاونت در 
چارچوب اختیارات و وظایف از هیچ کمکی دریغ نمی کند.

ش��هیندخت موالوردی روز دوش��نبه در مراس��م افتتاح 
ساختمان جدید موسسه فرهنگی اجتماعی بانوان عفیفه 
کوشک با قدردانی و تشکر از تالش کسانی که با احساس 
مس��وولیت تالش می کنند تا فضا را برای حض��ور بانوان 
در صحنه ه��ای اجتماعی و ایجاد اش��تغال آنان در جامعه 
فراهم کنند، اظهار داش��ت:  کمک به بهبود وضعیت زنان 
جامعه وظیفه همه بخش هاس��ت و ما مفتخر به همکاری 
در این عرصه هستیم.معاون رییس جمهوری در امور زنان 
و خانواده ضرورت ارتباط و تعامل جدی این موسس��ات با 
مراکز فنی و حرفه ای به منظور ارتقاکیفی و کمی تولیدات را 
خاطرنشان ساخت و گفت: همانطور که ارتباط میان پایان 
نامه های دانشگاهی و مراکز صنعتی می تواند منجر به ایجاد 
شرکت های دانش بنیان شود ارتباط این موسسات با مراکز 

فنی و حرفه ای می تواند منجر به اشتغال پایدار را در کشور 
ضمانت کند.موالوردی با اشاره به مسوولیت سخت و دشوار 
رس��یدگی به امور مردم علی الخصوص بانوان کش��ور ابراز 
امیدواری کرد: کارگزاران اجرایی با توفیق خداوند این وظیفه 
را به درس��تی انجام دهند تا پس از اتمام دوران مسوولیت 
شرمنده مردم نباشند.معاون رییس جمهوری در امور زنان 
و خانواده سپس با حضور در بخش های مختلف این موسسه 

از نزدیک در جریان نحوه کار و فعالیت بانوان قرار گرفت.
موسس��ه فرهنگی اجتماعی بانوان عفیفه کوشک از سال 
۱۳۸۰ کار خود را آغاز کرده است و با گسترش فعالیت ها و 
کمک فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر و امام جمعه 
شهرستان خمینی شهر ساختمان جدیدی برای آموزش و 
اشتغال بانوان راه اندازی کرده است.این مرکز دارای مرکز 
مشاوره، کارگاه های قلم زنی و خیاطی است و با دایر کردن 
فروشگاه، محصوالت تولیدی را مستقیم به خریداران عرضه 
می کند، قابل ذکر است تنها در کارگاه سنگ این موسسه 

بیش از ۸۰ نفر مشغول کار هستند.

خیابان های شهر پر از جنب و جوش است، جنب و جوش هایی 
از جنس خریدن کفش، لباس و کتاب، خریدهایی برای شروع 
سال تحصیلی جدید بچه ها، بچه هایی که حتما باید همراه با پدر 
و مادرهایش��ان برای خرید به بازار بروند؛ بچه هایی که دوست 
دارند خودشان لوازم خودشان را انتخاب کنند؛ پدر و مادرهایی 
که برخی در جست و جوی کاالی ارزان قیمت تر هستند و برخی 
درگیر نوستالژی، نوستالژی هایی با بوی دفتر و کتاب و صابون 

کاغذی و جنب و جوش های داخل مدرسه.
 اگر ذوق و ش��وق بچه ها که برای بار اول یا دوباره قرار اس��ت به 
مدرسه بروند را کنار بگذاریم، ذوق و شوق پدر و مادرها نیز جالب 
توجه است. ش��اید زمان خرید وسایل مدرس��ه برای فرزندان، 
یاد دوران مدرس��ه خود می افتند. ش��اید یاد کالس اولی شدن 
 خودش��ان، ش��اید یاد خرید دفتر و مدادهای��ی می افتند که با 
چه دردسری به دست شان می رسید، شاید یاد این می افتند که 
چه قندی توی دلشان آب می شد که از مدرسه به خانه برسند و 
کلمات جدیدی را که یاد گرفته اند، با مداد قرمز بنویسند. شاید 
یاد آن دورانی می افتند که س��ِر نقاش��ی کردن با مداد شمعی 
چه دعوایی با خواهر و برادر هم س��ن و س��ال خود در خانه به پا 

می کردند.
حاال اما تنوع محصول و البته تک فرزند بودن، آن قضایا را فقط 
 به یک خاطره و نوستالژی تبدیل کرده اس��ت. حاال انواع مداد، 
پاک کن، تراش، دفتر و دفترچه در ش��کل ها و ابعاد مختلف به 
بازار آمده و باعث سخت شدن انتخاب برای خرید شده است.اگر 
می خواهید این جنب و جوش، و شوق و ذوق را از نزدیک لمس 
کنید کافی است به بازارهای شهر سری بزنید؛ یکی از این بازارها، 
بازار لوازم التحریر کوچه مسجد سرخی اصفهان )کنار کنسولگری 
روسیه در اصفهان( است. در ابتدای ورود به این کوچه، حرکت 
چرخ دستی ها توجه ها را به خود جلب می کند، چرخ دستی هایی 
که بارش��ان کاغذ، دفتر، کتاب و نوشت افزار است.در این راسته 
بازار، مردمی دیده می شوند که یا با دست پر از دفتر، کتاب، مداد 
و خودکار در حال ترک بازار هستند و یا تازه وارد بازار شده اند و 
فعال در حال رصد کیفیت و قیمت محصوالت هس��تند. بچه ها 
همراه پدر و مادرشان آمده اند، بچه هایی که چشمان شان برق 
می زند و دل توی دلشان نیست تا همه وسایل موجود در مغازه ها 
را مال خود کنند.حمید قادری، فروشنده ای که با خنده و شوخی 
در حال راه انداختن مش��تری هایش است، در مورد قیمت ها به 
خبرنگار ایسنا می گوید: قیمت ها نسبت به سال گذشته، افزایش 
یا کاهش محسوسی نداشته است. به عنوان نمونه قیمت یک نوع 
پاک کن نسبت به سال گذشته ۵۰۰ تومان افزایش یافته و یک 
نوع چسب دو سانتی نسبت به سال گذشته 6۰۰ تومان کاهش 
قیمت داش��ته اس��ت و تقریبا بقیه لوازم التحریر تغییر قیمتی 
نداش��ته اند.او ادامه می دهد: با توجه به وضعیت اقتصادی مردم 
متاسفانه امسال نسبت به سال گذشته مشتری کمتری داریم و 
فروشمان کمتر شده است. ما به صورت عمده ای، لوازم التحریر 
را به فروش می رسانیم و معموال خانواده ها با وضعیت اقتصادی 
پایین، ح��دود ۳۰ ت��ا 4۰ هزار توم��ان و خانواده ه��ای مرفه تر 
 حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ل��وازم التحریر خرید می کنند.

نگار نیکخواه که تازه قرار اس��ت به کالس اول ب��رود، دفتری را 
انتخاب کرده که مانند رنگ چش��مهای زیبایش آبی اس��ت. او 
می گوید: دوس��ت دارم همه وس��ایل مدرس��ه ام آبی باشد و در 
حالی که کیفش را نش��ان می دهد، می گوید کیفم هم به رنگ 
آبی خریده ام.وقتی خبرنگار ایسنا از نگار می پرسد که آیا قیمت 
کیف و دفتر و جامدادی برایت مهم است یا نه، او پاسخ می دهد: 
»بابام پولش را می دهد و برای من مهم ش��کل و قیافه وس��ایل 

مدرسه ام است.«
پدر و مادر نگار نیز لیس��تی بلند باال از وسایل مدرسه در دست 
دارند و هر زمان که وس��یله ای را انتخاب می کنند با یکدیگر و با 
نگار برای خریدن یا نخریدن آن مشورت می کنند.سجاد نیکخواه، 
پدر نگار که مرد خوش برخوردی است، از قیمت ها راضی است 
و می گوید: قیمت ها با توجه به کیفیت محصوالت مناسب است 
و هر کسی با توجه به کیفیت و قیمتی که در نظر دارد، می تواند 

خرید خود را انجام دهد.او که حدود ۳۵ س��ال سن دارد، ادامه 
می دهد: زمان ما که این گونه نبود. ما ۱۰ خواهر و برادر بودیم و 
در روستا زندگی می کردیم. مادرمان هر سال از شهر به صورت 
جینی دفتر کاهی و مداد و خودکار برایمان می خرید، همیش��ه 
من و خواهر کوچکترم که اختالف سن کمی داشتیم، سر دفترها 
با هم دعوا می کردیم و به واسطه پدرم که طرفدار خواهرم بود، 

دفترهای خوب نصیب خواهرم می شد.
آرمین رضاییان نیز که فروش��نده یکی از مراکز پخش و فروش 
نوش��ت افزار اصفهان اس��ت با بیان اینکه قیمت نوشت افزار در 
مقایسه با سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، پیرامون 
کیفیت محصوالت می گوید: همه نوع کیفیتی وجود دارد. هر چه 
کیفیت باالتر باشد، قیمت نیز افزایش می یابد، اما در این روزها، 
بیشتر برای دفترهای دولتی با قیمت به نسبت پایین تر و با کیفیت 
تقریبا خوب متقاضی وجود دارد. اما هستند معدود افرادی که 

محصوالت خارجی با کیفیت باالتر مانن��د دفترهای فانتزی را 
خریداری می کنند.این فروشنده ادامه می دهد: طرح های داخلی 
و خارجی وج��ود دارد، اما خریداران هم��واره از کیفیت ضعیف 
طرح های ایرانی صحبت می کنند، اما با توجه به اینکه این طرح ها 
قیمت ارزانتری دارند، آن را خری��داری می کنند. خانواده های 
پولدارتر نیز طرح های خارجی را خریداری می کنند.کوروش که 
کالس سوم است در حالی که به مادرش تاکید می کند که حتما 
باید دفتر و جامدادی اش، طرح »بن تن« داشته باشد، می گوید: 

باید مدادهایم سرمدادی داشته باشند.
مادر کوروش می گوید: از مدرس��ه به ما اعالم کرده اند که روی 
جلد دفترها و جامدادی ها و کیف بچه ها نباید از طرح های غربی 
و خارجی استفاده شده باشد در حالی که طرح های غربی مانند 
»بن تن« و »اسپایدرمن« و ... برای بچه ها جذاب تر است. حتی از 
مدرسه گفته اند نمره انضباط را کم خواهند کرد، به نظرم این راه 

درستی نیست؛ پسرم می گوید وقتی از دفترهایی با این طرح ها 
اس��تفاده می کنم، بهتر می توانم درس بخوان��م و درس را بهتر 
متوجه می ش��وم.او اضافه می کند: طرح های ایرانی مانند طرح 
کارتون شکرستان و دارا و سارا، خیلی ساده هستند و جذابیتی 
برای بچه ها ندارند. اگر کیفیت کارها )هم کارتون ها و هم طرح 
نوشت افزارها( باالتر رود، حتما بچه ها خودشان به این طرح ها 

عالقه پیدا می کنند.
مادر کوروش پیرامون تاثیر وس��ایل تزیینی مانند س��رمدادی، 
مدادهای با چندی��ن رنگ، جلدهای چس��بان رنگ��ی بر روند 
تحصیلی ک��وروش، می گوی��د: زمانی که به مدرس��ه می رفتم، 
همکالسی داشتم که شاگرد زرنگ کالس بود و دفتری با طرح 
رنگی و مقوایی داشت، اما دفتر من ساده بود و همیشه آرزوی این 
را داشتم که چنین دفتری داشته باشم. آن زمان ها همیشه خیال 
می کردم که چون دفتر او طرح و رنگ قشنگ دارد، درس او خوب 
است!او می گوید: به طور قطع استفاده از طرح و رنگ زیبا و جذاب 
و هم چنین وسایل تزیینی در تحصیل و درس خواندن پسرم بی 
تاثیر نیست و حتما این نوع تجهیزات از نظر روانی می تواند تاثیر 
به سزایی در آموزش او داشته باش��د و عالقه فرزندم را به درس 

خواندن بیشتر خواهد کرد.
خانم میانس��الی نیز مایحتاج نوش��ت افزاری خود را از حفظ به 
فروشنده می گوید و فروشنده یکی یکی در اختیار او قرار می دهد. 
او می گوید: وضعیت مالی ما ضعیف است و همواره باید حواسمان 
به حقوق اندکی که همسرم دریافت می کند، باشد به خصوص 
در این زمان که سال تحصیلی ش��روع شده و باید بچه هایمان با 
وسایل نو به مدرسه بروند.او در حالی که از گرانی لوازم التحریر 
گالیه می کند؛ و در حال چانه زدن با فروشنده برای تخفیف است، 
می گوید: به تنهایی برای خرید آمده ام چون بچه هایم چیزهایی 
می خواهند که گران قیمت هستند و ما قدرت خرید آن را نداریم.

این مادر ابتدا از ممتاز بودن بچه هایش در مدرس��ه می گوید و 
ادامه می دهد: پس��رم کالس ششم اس��ت و هر دفتری برای او 
خریداری کنم، هیچ صحبتی نمی کند و برایش فرقی ندارد. اما 
دخترم که کالس پنجم است، با اینکه از همین دفترها استفاده 
می کند اما بعضی وقت ها زمانی که به خانه می آید از کیف و تراش 
و نوشت افزار همکالس��ی هایش حرف هایی می زند که نشان از 
نارضایتی اش از نوش��ت افزار خود دارد. من هم دوست دارم که 
لوازم التحریر گران قیمت و با کیفیت برای آنها بخرم اما چه کنم  

وسعم در همین حد است.
رضا یوسفیان، یکی دیگر از فروشندگان نوشت افزار در اصفهان، 
پیرامون طرح های غربی و ایرانی روی محصوالت نوش��ت افزار 
می گوید: بیش��تر خریداران لوازم تحری��ر، محصول با نمادهای 
س��ینمای خارجی را می خواهند و راغب به خرید آن هستند و 
کمتر فردی پیدا می شود که به خرید نوشت افزار با نماد ایرانی 
تمایل داشته باشد.او ادامه می دهد: به عنوان نمونه زمانی که یک 
دفتر با نماد برنامه های خارجی مانند »بن تن«، »مرد عنکبوتی«، 
 »باربی«، »س��یندرال« یا برنامه های ایرانی مانند »شکرستان«، 
»دارا و س��ارا«، »کاله قرمزی« قرار داده می شود، بیشتر نوشت 

افزار با طرح ها و تصاویر خارجی برای خرید انتخاب می شود.

مطالبات زنان از سامانه۱۰۱
یک میلیون ایرانی بی شناسنامه 
حاصل ازدواج بامردان خارجی

رستمی اعالم کرد:

سمن های جوانان، پیگیر واقعه تلخ منا هستند
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:

دولت ازمراکزایجادکارآفرینی برای بانوان حمایت می کند

مبارزه نفس گیر »بن تن« و »شکرس�تان« در بازار نوش�ت افزار
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ــازمان ميراث فرهنگى گفت:زنان قهرمان ايرانى،  رييس س
به خاطر وقوع فاجعه منا در انتظار اوليس ها(شوهران) خود 
ــفانه تعدادى از اين پنه لوپه ها بايد از پيكر  ــتند. متاس هس

بى جان آنها استقبال كنند.
به گزارش مهر، آيين گشايش نمايشگاه مجسمه هاى پنه لوپه  
ــته به ايران آمدند و  ــفرى  چهار ماهه هفته گذش پس از س
ــگاه آنها در محوطه باز ورودى موزه  ــم افتتاح نمايش مراس
ــان ميراث فرهنگى، ملى ايران با حضور جمعى از كارشناس
ــگ ايتاليا  ــر فرهن ــوزه داران و وزي ــان و م ــتان شناس باس
ــلطانى فر رييس ــعود س ــه مس ــد. در اين برنام ــزار ش برگ
 سازمان ميراث فرهنگى گفت: در ساعاتى كه ما در خدمت 
ــتيم، پنه لوپه هاى زيادى ــما و مهمانان اين مراسم هس ش
ــه خاطر وقوع  ــان زنان قهرمان ايرانى، ب  در ايران يعنى هم
ــوهران)  ــه در انتظار اوليس ها (ش فاجعه منا در مكه مكرم
خودشان هستند؛ اما متاسفانه تعدادى از اين پنه لوپه ها بايد 
از پيكر بى جان آنها استقبال كنند و يا بايد در انتظار بازگشت 
همسران خود بمانند. وى گفت: در سراسر تاريخ اين كشور 
ــال هاى پس از پيروزى انقالب  در همه مقاطع به ويژه در س
ــاهد به وجود آمدن حماسه هاى بزرگ در جهت  اسالمى ش
حفظ و حراست از كيان نظام، حاكميت ملى و تماميت ارضى 
كشور بوديم. در اين حماسه هاى بزرگ از جمله حماسه هشت 
سال دفاع مقدس، پنه لوپه ها و زنان قهرمان، شريف و متدين 

ايرانى، سال هاست در انتظار اوليس هاى خودشان هستند.
رييس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــعار جهان عارى افزود: با توجه به اينكه دولت فعلى ايران ش
ــونت، ايجاد ارتباط دوستانه و تعامالت فرهنگى بين   از خش
ــت، اميدوارم اين  ــورها را مطرح كرده اس ايران و ساير كش
ــگاه مقدمه اى براى برگزارى همايش ها، نمايشگاه ها  نمايش
و تالش هاى مشترك بين ايران و ساير كشورهاى جهان در 

اين حوزه باشد.
معاون رييس جمهور اضافه كرد: اميدوارم در شرايط پس از 
لغو تحريم هاى ناعادالنه و ظالمانه كه در سال هاى اخير به 
كشور ما تحميل شده بود، بتوانيم در همه زمينه هاى كارى 
با تمامى كشورها تعامل داشته باشيم، در همين راستا ايتاليا 
مى تواند جايگاه خوبى در بازار گردشگرى ايران داشته باشد.
سلطانى فر با اشاره به ديدار خود با وزير ميراث و فعاليت هاى 
فرهنگى و گردشگرى ايتالياگفت: در اين مذاكرات مقرر شد 
كه يك چارچوب مشخص همكارى در ابعاد مختلف ميراث 
فرهنگى، امور پژوهشى، همكارى بين موزه ها و گردشگرى 
تعيين و سند همكارى در سفر قريب الوقوع رييس جمهور به 

ايتاليا به امضاء برسد.
ــيد محمد بهشتى رييس پژوهشگاه  در ادامه اين مراسم  س
ــگرى در سخنانى  ــتى و گردش ميراث فرهنگى، صنايع دس
كوتاه گفت: اگر قرار بود بين ما و تمدن هاى مهمى كه در اروپا
 وجود دارد يك چيز بهانه قرار گيرد، آن پنه لوپه بود و از اين 
خوش سليقگى كه پنه لوپه ميزبان است، خوشحال هستم. 
اگر به آثار تاريخى خود در اين سه حوزه فرهنگى دقت كنيم 

ــود دارد و من  ــادى  براى مالقاتهاى آينده وج بهانه هاى زي
ــگاه به خوبى برگزار شود تا در آينده  اميدوارم كه اين نمايش
شاهد برگزارى نمايشگاه هاى مختلف در ايران و ايتاليا باشيم.

برگزارى نشسـت هاى تخصصى در كنار نمايش 
پنه لوپه

ــت موزه ملى ايران  در ادامه برنامه جبرييل نوكنده سرپرس
ــورهاى  ــتى كش گفت: اكنون موجبات تجديد پيمان دوس
واتيكان، ايران و ايتاليا فراهم شده است. نمايشگاه پنه لوپه، 
پيكره اى براى صلح بخشى از نمايشگاه بزرگى است كه در 
سال 2015 تحت عنوان مجسمه هاى كالسيك از سوى بنياد 
پرادا در ميالن برپا شده بود و پس از چهار ماه،  اكنون شاهد 
افتتاح نمايشگاه اين مجسمه ها در موزه ملى ايران هستيم. 
ــگاه تا 10 دى ماه برپا خواهد بود.وى افزود: اين  اين نمايش
نمايشگاه در ايتاليا با استقبال فراوانى از سوى مردم روبه رو 
شد. پيش بينى مى شود در ايران نيز با استقبال روبرو شود. 
در كنار اين نمايشگاه موزه ملى ايران برنامه هاى جانبى مانند 

نشست هاى تخصصى  مرتبط با موضوع نمايشگاه را دارد.
ــورهاى دوست دعوت  نوكنده گفت: از همه موزه هاى كش
ــگاه مشترك و تعامالت دو سويه  مى شود با برگزارى نمايش
باعث آشنايى عالقه مندان با پيشينه تاريخى كشورها شوند. 
ــكينى وزير ميراث و فعاليت هاى فرهنگى و  داريو فرانچس
ــم افتتاح نمايشگاه پيكره اى  گردشگرى ايتاليا  نيز در مراس
ــيد تا رم و  ــاى پنه لوپه از تخت جمش براى صلح؛ تنديس ه
پس از بازديد از موزه دوران اسالمى، گفت: اين آثار از اهميت 
ــگاه ها نه فقط  ــژه اى برخوردارند؛ چراكه برخى از نمايش وي
به دليل غناى فرهنگى، بلكه به خاطر پيامى كه دارند مورد 

ــاره به اينكه از ايده برگزارى  توجه قرار مى گيرند. وى با اش
ــت، گفت: ما امروز در اين  ــتقبال كرده اس اين نمايشگاه اس
برهه تاريخى حساس شاهد تخريب ميراث فرهنگى هستيم 
فقط به اين دليل كه اين آثار نمادهاى فرهنگى هستند، من 
ــكر مى  از ايران به دليل توجه به حفاظت از آثار تاريخى تش
كنم و مايه خوشبختى است كه پيش از افتتاح اين نمايشگاه 

مالقات هايى با مسووالن ايرانى داشتيم.
ابراز تاسف سـفير ايتاليا به دليل جان باختگان 

حجاج ايرانى
ــز با ابراز  ــفير ايتاليا ني ــه، مائورو كنچاتورى س در اين برنام
ــاج ايرانى در  ــدادى از حج ــف به دليل جان باختن تع تاس
ــت وزير ايتاليا و رييس جمهور ايران  شهر مكه گفت: نخس
با يكديگر مالقات داشته اند و درباره روابط نزديك دو كشور
ــس جمهور ايران،   صحبت كرده اند و در آينده نزديك ريي
ــت. وى گفت: آقاى روحانى در  سفرى به ايتاليا خواهد داش
ديدار خود بيان كرده كه نقطه قوت روابط تاريخى بين ايران 
و ايتاليا روابط علمى و دانشگاهى بين دو كشور بوده است. در 
ــمى در سطح سياسى برگزار  طى هفته پيش دو بازديد رس
شده است كه موضوع صحبت ها درباره فرهنگ بوده است.
ــر نمادهاى فراوانى  ــمه پنه لوپه بيانگ وى گفت: چهارمجس
ــگاه درباره صلح است.  ــتند. مهم ترين نماد اين نمايش هس
ــال ها به دريا نگاه مى كرد تا همسرش از جنگ  پنه لوپه س
ــت و اين نماد از يونان  برگردد. نگاه او همراه با صلح بوده اس
باستان به پادشاه هخامنشيان هديه داده شد تا پايانى براى 
جنگ باشد اما متاسفانه بعدها مقدارى از اين مجسمه تخريب 
شد و سال ها زير خاك ماند و دوباره از زير خاك بيرون آمد. 

ــان پيام صلح را در  ــمه ها با آشكار شدن مجددش اين مجس
دنياى باستان و دوران مسيحيت آشكار كردند.سفير ايتاليا 
ــاس  ــار هم در يك نقطه حس ــمه در كن افزود: چهار مجس
تاريخى و زمانى به هم رسيدند كه توافق هسته اى انجام شده 
ــت كه امروز هم احساس  اين نشانه خوبى براى بيان اين اس
مسووليت پذيرى و گفتگو مى تواند در دنيا شرايط بهترى را 

ايجاد كند و مى تواند باعث حل مشكالت شود. 
پيام صلح واتيكان به ايران

در ادامه اين برنامه  لئوبوكاردى، سفير واتيكان گفت: روابط 
دوستى ايران و واتيكان به سال هاى قبل برمى گردد آن هم 
ــال  زمانى كه ايران ارتباط خود را با واتيكان آغاز كرد در س
1976 گفتمان بين مذاهب انجام شد آن هم در سطح عالى 
ــور و روابط ديپلماتيك بين آنها  و بين رهبران ارشد دو كش
ــب به مراسم افتتاح نمايش  همچنان زنده بود تا اينكه امش
ــيديم. واتيكان گفتمان فرهنگى  مجسمه هاى پنه لوپه رس
را از طريق امانت دادن مجسمه صلح آغاز مى كند. اين پيام 
صلح واتيكان به ايران است و سالمى از سوى واتيكان به ايران 
ــورهايى مانند سوريه آثار تاريخى به  است.وى گفت: در كش
غارت مى رود ايران در اين برهه سعى مى كند بر فرهنگ خود 
ارزشگذارى كند و ميراث خود را حفظ كند و در اين راه از هنر 

به عنوان ابزار صلح استفاده مى كند.
ــخنرانى هاى پى در پى مراسم افتتاح نمايشگاه  در ميان س
ــمه هاى پنه لوپه يك پرفورمنس به مدت نيم ساعت  مجس
با موضوع شرح حال پنه لوپه برگزار شد. پس از آن حاضران 
در مراسم نمايشگاه را افتتاح كرده و به ديدن مجسمه هاى 

پنه لوپه در موره ملى رفتند.

دريچه

ــاى او خداوندگار و موالنا در  ــت. از عنوان ه نامش محمد و لقبش جاللدين اس
زمان حياتش رواج داشته و مولوى در قرن هاى بعد در مورد او به كار رفته است.
ــال 604 هجرى قمرى در شهر بلخ متولد شد. نياكانش  در ششم ربيع االول س
همه از مردم خراسان بودند. خود او نيز با اينكه عمرش در قونيه گذشت، همواره از 

خراسان ياد مى كرد و خراسانيان آن سامان را همشهرى مى خواند.
ــلطان العلما خوانده  ــته و س ــد نيز محمد نام داش ــدرش ، بهاالدين ولدبن ول پ

مى شده است. 
ــت . در ميان مردم  ــوده اس ــال و مكنتى هم نب ــته و بى م وى در بلخ مى زيس
ــوده و مجلس  ــخن ب ــت. بها ولد مردى خوش س ــهور بوده اس بلخ به ولد مش

مى گفته و مردم بلخ به وى ارادت بسيار داشته اند.
دوران كودكى در سايه پدر

بها ولد بين سال هاى 616_618 هجرى قمرى به قصد زيارت خانه خدا از بلخ 
بيرون آمد . بر سر راه در نيشابور با فرزند سيزده چهارده ساله اش ، جالل الدين 

محمد به ديدار عارف و شاعر نسوخته جان ، شيخ فريدين عطار شتافت . 
ــالگى ، در شهر الرنده ، به فرمان  جالل الدين محمد، بنا به رواياتى در هجده س

پدرش با گوهر خاتون ، دختر خواجه الالى سمرقندى ازدواج كرد.
دوران جوانى

پدرش به سال 628 در گذشت و جوان بيست و چهار ساله به خواهش مريدان 
ــاد پرداخت. ديرى  ــه كار او را گرفت و به وعظ و ارش يا بنا به وصيت پدر ، دنبال
ــال 629 ه.ق به روم آمد و ــيد برهان الدين محقق ترمذى به س نگذشت كه س
ــن ــويق همي ــد.به تش ــوردار ش ــاد او برخ ــم و ارش ــن از تعالي ــالل الدي  ج
ــل معلومات از  ــراى تكمي ــى بود كه ب ــه انگيزه درون ــا خود ب ــان الدين ي  بره
ــم از هفت  ــق روى ه ــت او در حلب و دمش ــد. اقام ــپار ش قونيه به حلب رهس
ــيد برهان الدين به ــت.پس از آن به قونيه باز گشت و به اشارت س سال نگذش
ــال به تدريس  ــن ، نزديك  پنج س ــس از مرگ برهان الدي  رياضت پرداخت.پ
علوم دينى پرداخت و چنانچه نوشته اند تا 400 شاگرد به حلقه درس او فراهم

 مى آمدند.
آثار

ــت منظومه معروف است كه از  ــيم مى شود: نخس اشعار وى به دو بخش تقس
ــت و آن را مثنوى معنوى ناميده است.  مشهورترين كتاب هاى زبان فارسى اس
اين كتاب كه معتبرترين نسخه هاى آن شامل 25632 بيت است، به شش دفتر 
تقسيم شده و آن را بعضى« صيقل االرواح» نيز ناميده اند. دفاتر شش گانه آن 
هم به يك سياق و مجموعه اى از افكار عرفانى و اخالقى است كه در ضمن آيات 
و احكام و امثال و حكايت هاى بسيار در آن آمده است و آن را به خواهش يكى 
ــام الدين چلبى (متوفاى 683 هـ ق) به نظم  ــاگردان خود معروف به حس از ش
درآورده است. از آنجا كه موالنا بسيار مجذوب سنايى و عطار بوده، هنگامى كه 
شور و وجدى داشته، به وزن و سياق منظومه هاى آنان، اشعارى را مى سروده و 

حسام الدين آنها را مى نوشته است.
ــامل نزديك صدهزار  ــيار قطورى است ش ــعار او، مجموعه بس قسمت دوم اش
ــمس الدين  ــات، نام ش ــان اغلب غزلي ــه در پاي ــات، ك ــات و رباعي بيت غزلي
ــمس ــمس تبريزى يا كليات ش ــه همين جهت به كليات ش تبريزيرا برده و ب
ــوش نيز تخلص ــات، خاموش وخم ــز در غزلي ــت. البته گاهى ني  معروف اس

 كرده است.

زنان ايرانى شاعرى كه هوش از سر دنيا برد
در انتظار بازگشت 

اوليس هاى خود
 از منا  هستند

حصر وراثت
7/67 خانم شهربانو شاهسون داراى شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به كالسه 
488 -94 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان عبداله شاهسون ماركده  بشناسنامه 429 در تاريخ 1380/4/8 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته  ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- رمضان على 
شاهسون ماركده ش.ش 1. 2- محمود شاهسون ماركده ش.ش 1. 3- بهمن شاهسون 
ش.ش 2. 4- بهــرام شاهســون ش.ش 3. 5- شــهربانو شاهســون ش.ش 1. 6- بيگم 
شاهســون ماركده ش.ش 1. 7- ليلى شاهسون ش.ش 3. 8- صغرى شاهسون ماركده 
ش.ش 1 (فرزندان متوفى) 9- حبيبه پور پيرعلى آبپونه ش.ش 6 (همسر متوفى) متوفى به 
جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در  يك نوبت يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف2896شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/68 آقاى محمد باغ محمد داراى شناسنامه شماره 662 به شرح دادخواست به كالسه 
250 -94 ش ح 14 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان فاطمه باغ محمد  بشناسنامه 571 در تاريخ 1394/2/11 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفتــه  ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر اســت به: 1- محمد باغ 
محمد ش.ش 662. 2- احمد باغ محمد ش.ش 178. 3- على باغ محمد ش.ش 168. 4- شهال 
باغ محمد ش.ش 182. 5- محترم باغ محمد 44 همگى خواهر و برادرهاى متوفى هستند) 
6- حسين قربانى ش.ش 3776522 (همسر متوفى) متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى 
ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در  يك نوبت يكمرتبه آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه  به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف2902شعبه 

14 شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/69 خانم شهناز شاه محمدى داراى شناســنامه شماره 1261 به شرح دادخواست به 
كالسه 581 -94 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان قاسمعلى رشيدى ملك آبادى  بشناسنامه 23103 در تاريخ 1394/3/21 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر اســت به: 
1- مهدى رشيدى ملك آبادى ش.ش 10123. 2- رضا رشيدى ش.ش 28095 . 3- حسن 
رشيدى ملك آبادى ش.ش 512. 4- محمد رشــيدى ملك آبادى ش.ش 722. 5- حسين 
رشيدى ملك آبادى ش.ش 1192 فرزندان متوفى 6- شهناز شاه محمدى حيدرى ش.ش 
1261 (همسر متوفى) متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در  يك نوبت يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف2893شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد

حصر وراثت
7/71 عليرضا مسجدى داراى شناسنامه شــماره 5205 به شرح دادخواست به كالسه 
580 -94 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حسن مسجدى نجف آبادى  بشناســنامه 418 در تاريخ 1394/6/12 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته  ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- عليرضا 
مســجدى نجف آبــادى ش.ش 5205. 2- اعظم مســجدى نجف آبــادى ش.ش 3345. 
(فرزندان متوفى) 3- عفت صالحى حاجى آبادى ش.ش 17 (همسر متوفى) 4- مرتضى 
مســجدى ش.ش 20 (پدر متوفى)  متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در  يك نوبت يكمرتبه آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه  به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف2883شعبه 14 شوراى 

حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/76 آقاى محمد حســن درستكار ســارى داراى شناســنامه شــماره 319 به شرح 
دادخواست به كالســه 521 -94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه غالمى قراتپه  بشناسنامه 2 در تاريخ 1390/7/20 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر اســت به: 
1- محمدحسن درستكار سارى ش.ش 319. – زهرا درستكار سارى ش.ش 2129. 3- 

ثريا غالمى قراتپه ش.ش 14428 (فرزندان متوفى)  متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى 
ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در  يك نوبت يكمرتبه آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه  به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف2905شعبه 

14 شوراى حل اختالف نجف آباد
مزايده

7/74 در پرونده كالسه 940147 اجرايى و به موجب دادنامه 829 صادره از شعبه سوم 
عمومى نجف آباد محكوم عليه اجرايى آقاى محمدرضا رحيمى فرزند مرتضى، محكوم 
است به پرداخت 114 عدد سكه تمام بهار آزادى طال و 40 مثقال طالى ساخته و غير بابت 
محكوم به و هزينه هاى دادرســى و غيره در حق محكوم له و مبلغ 1150000 ريال نيم 
عشر دولتى در حق صندوق دولت كه از طريق اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
نجف آباد اموال ذيل توقيف و توسط كارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس 
محمدعلى معين به شرح ذيل ارزيابى گرديده است يك باب واحد مسكونى داراى عرصه 
حدود 215/5 متر مربع و اعيان آن در طبقه همكف با زيربناى 176 متر مربع با ســقف 
تيرچه بلوك داراى 27/25 متر مربع زير زمين و داراى انشعابات و داراى سوابق ثبتى 
به ميزان 235 سهم مشاع از 1680 سهم ششدانگ مى باشــد كه سه دانگ از منزل فوق 
به ميزان 117/5 سهم مشاع از 1680 سهم ششــدانگ به ارزش جمعا 1/540/000/000 
ريال برآورد و تعيين گرديد كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نســبت به 
نظريه كارشناسى اموال توقيف شد از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد و در تاريخ 
94/7/28 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احكام به فروش مى رسد برنده مزايده 
شخصى است كه از قيمت كارشناســى باالترين قيمت را انتخاب كند بايستى 10 درصد 
آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزايده مجددا تكرار مى گردد ضمنا خريدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده  مى 
تواند ازمال، اموال، ملك مورد نظر بازديد بعمــل آورد. م الف 2895 مدير اجراى احكام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد
تحديد حدود اختصاصى

6/496 شماره:1394/04/100522 چون تمامى ششدانگ يكدرب باغ مشجر به مساحت 
589 متر مربع پالك ثبتى شماره 208 فرعى از شــماره 141- اصلى واقع در باغستان 
پايين طرق جزء بخش 11 ثبــت نطنز بموجب راى شــماره 139460302033000003 
-1394/1/17 هيات قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در اداره ثبت نطنز در ســهم خانم فاطمه جالليان فرزند عباس مســتقر گرديده است و 
بنامش در جريان ثبت بوده و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1394/08/27 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ 

انتشار: 1394/7/8 م الف: 186 عباسعلى عمرانى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
ابالغ

7/57 شــماره ابالغيه: 9410100352408666 شماره پرونده: 9309980352401085 
شــماره بايگانى شــعبه: 931192 پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به 
محكوم عليهم آقايان محمد حســين شــيريان و محمد صيام پور و  محمد شــيريان و 
محمد آقا حسينى كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 
94099703524000521 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در پرونده 
شماره 931192/ح 24 محكوم به پرداخت مبلغ 178/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
وجه چك به شــماره 1255388 -93/6/12 و پرداخت 6/300/000 ريال بابت خسارات 
دادسرى و مبلغ 5/472/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له تعاونى اعتبار 
ثامن االئمه به نمايندگى محمد حسين نظرى و پرداخت مبلغ 8/900/000 ريال بابت نيم 
عشر دولتى شده ايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد 
اجرائيه اقدام نماييد در غير اين صورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول 
مطالبات با هزينه اجراى اقدام خواهد نمود. م الف18563 منشى شعبه 24 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 
احضار

7/58 چون آقاى عمادپيوسته فرزند على اكبر شكايتى عليه آقاى عمادنفر مبنى بر ضرب 

و جرح عمدى با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالســه 940750ك 112 اين دادگاه 
ثبت وقت رسيدگى براى 94/8/17 ســاعت 8/30 صبح تعيين شــده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مى باشد لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم مذكور دعوت 
به عمل مى آيد جهت رســيدگى در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى اتخاد خواهد نمود. م الف18553مدير 

دفتر شعبه 112 دادگاه عمومى اصفهان
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9410460365300037 درخواســت:  شــماره   7 /56
9409980365300883 شماره بايگانى شــعبه : 940899 نظر به اينكه آقاى مصطفى 
ستارى فر به اتهام نقض ماده 16 قانون مديريت پســماند، حسب شكايت شهردارى 
منطقه 9 اصفهان از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 940899 د34 تحت تعقيب است 
و ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوســيله 
در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امر كيفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 34 داديارى 
دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. در 
ضمن هزينه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت مى گردد. م الف18539 شعبه 34 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان
فقدان سند مالكيت

7/59 فاطمه عامرى به استناد يك برگ استشهاد محلى كه هويت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شده كه سند مالكيت ششدانگ خانه پالك شماره 7384 فرعى از يك 
اصلى اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 181 دفتر 181 امالك ذيل ثبت 7881 
به نام فاطمه عامرى ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابه جايى مفقود گرديده و معامله اى 
انجام نشده چون درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى 
آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر كس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى لغايت 10 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت 
انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهى و يا وصول واخواهى بدون ارائه ســند 
مالكيت يا سند معامله صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 

746 خيراله عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
فقدان سند مالكيت

7/60  سيد محسن سراجيان اردستانى  به استناد يك برگ استشهاد محلى كه هويت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده كه ســند مالكيت ششدانگ خانه پالك 
شماره 4363 فرعى از يك اصلى گرمسير اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 
522 دفتر 257 امالك ذيل ثبت 19035 به نام ســيد محسن ســراجيان اردستانى ثبت 
و صادر گرديده و بر اثر جابه جايــى مفقود گرديده و معامله اى انجام نشــده چون 
درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود 
سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشــار اين آگهى لغايت 10 روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تســليم نمايد در صورت انقضاء مدت 
مذكور و عدم وصول واخواهى و يا وصول واخواهى بدون ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 743 خيراله 

عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
فقدان سند مالكيت

7/61  آقاى فضل اله كاشكى از ورثه زهرا فدوى  به استناد يك برگ استشهاد محلى كه 
هويت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده كه سند مالكيت يك دهم سهم مشاع 
از چهار و نيم سهم ششدانگ باغ پالك شماره 23 فرعى از يك اصلى گرمسير اردستان 
بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 100 دفتر 253 امــالك ذيل ثبت 18456 به نام زهرا 
فدوى ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابه جايى مفقود گرديده و معامله اى انجام نشده 
چون درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مزبور 
يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى لغايت 10 روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تســليم نمايد در صورت انقضاء 
مدت مذكور و عدم وصول واخواهى و يا وصول واخواهى بدون ارائه سند مالكيت يا 

سند معامله صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 741 خيراله 
عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
7/62  خانم فاطمه زارعى گونيانى  به اســتناد يك برگ استشــهاد محلى كه هويت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده كه سند مالكيت يك سهم و نيم مشاع از 432 
سهم ششدانگ مزرعه گونيان (گانيان) پالك شماره 116 اصلى عليا اردستان بخش 17  
ثبت اصفهان در صفحه 357 دفتر 30 امالك ذيل ثبت 2622 به نام فاطمه زارعى گونيانى 
ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابه جايى مفقود گرديده و معامله اى انجام نشده چون 
درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود 
سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشــار اين آگهى لغايت 10 روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تســليم نمايد در صورت انقضاء مدت 
مذكور و عدم وصول واخواهى و يا وصول واخواهى بدون ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 742 خيراله 

عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
فقدان سند مالكيت

7/63  آقاى على اكبر عامرى ومكانى  به اســتناد دو برگ استشهاد محلى كه هويت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده كه سند مالكيت يك حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  مزرعه ومكان پالك شماره 64 اصلى عليا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
در صفحــه 71 دفتر 73 امالك ذيل ثبــت 4379 به نام على اكبر عامــرى ومكانى ثبت 
و صادر گرديده و بر اثر جابه جايــى مفقود گرديده و معامله اى انجام نشــده چون 
درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود 
سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشــار اين آگهى لغايت 10 روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تســليم نمايد در صورت انقضاء مدت 
مذكور و عدم وصول واخواهى و يا وصول واخواهى بدون ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 744 خيراله 

عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
فقدان سند مالكيت

7/64  آقاى سيد حسن حسينى شيده  به اســتناد دو برگ استشهاد محلى كه هويت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــده كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از شش 
دانگ پالك 12272 واقعه در اردســتان يك اصلى دهستان گرمســير بخش 17 ثبت 
اصفهان در صفحه 181 دفتر 281 امالك ذيل ثبت 22326 به نام ســيد حسن حسينى 
شيده ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابه جايى مفقود گرديده و معامله اى انجام نشده 
چون درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مزبور 
يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى لغايت 10 روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تســليم نمايد در صورت انقضاء 
مدت مذكور و عدم وصول واخواهى و يا وصول واخواهى بدون ارائه سند مالكيت يا 
سند معامله صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 745 خيراله 

عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
فقدان سند مالكيت

7/65  خانم طاهره نظافت احدى از ورثه اسماعيل نظافت  به استناد يك برگ استشهاد 
محلى كه هويت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شــده كه سند مالكيت يك 
سهم مشاع از 1320 سهم ششدانگ قنات كوى محال پالك شماره 86 اصلى گرمسير 
اردســتان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحــه 189 دفتر 25 آب، ذيل ثبــت 29 به نام 
اســماعيل نظافت ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابه جايى مفقــود گرديده و معامله 
اى انجام نشده چون درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 
اصالحى آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر كس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى 
لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تسليم نمايد

 در صــورت انقضــاء مــدت مذكــور و عــدم وصــول واخواهــى و يــا وصــول 
واخواهى بدون ارائه ســند مالكيت يا ســند معامله صدور ســند مالكيت المثنى طبق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف 747خيراله عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 

اردستان



خبر  خبر 

مشاور رییس سازمان میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی گفت: سامانه 
تلفنی س��ه ش��ماره ای یگان حفاظت میراث فرهنگی به صورت پایلوت در استان 
راه اندازی می شود. رحمت اهلل رئوف در دومین جلسه انجمن های میراث فرهنگی 
اس��تان اظهار داش��ت: در راس��تای کمک به ی��گان حفاظتی می��راث فرهنگی و 
اطالع رسانی مردم از فعالیت های غیرمجاز س��ودجویان به این یگان، اقدامات الزم 

برای راه اندازی و تامین اعتبار سامانه تلفنی آن انجام می شود.
وی افزود: دوره های آموزشی برای میراث فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی در 
این زمینه ها برگزار و سپس نتایج این کار بررسی و در صورت موفق بآمیز بودن این 

طرح در سراسر کشور اجرا می شود.
دبیر انجمن های میراث فرهنگی کش��ور با اش��اره به اهمیت جلوگیری از حفاری 
غیرمجاز تپه های باس��تانی، بیان کرد: تپه های باس��تانی مانند صحنه وقوع جرم 
در عملیات پلیسی هستند و باید س��اختار آن ها برای انجام بررسی و پژوهش های 
باستان شناسی حفظ شود.رئوف با بیان اینکه با انجام حفاری غیرمجاز، تمام پیشینه 
تاریخی محوطه باستانی از بین می رود، خاطرنشان کرد: مردم اگر نقش این تپه ها 
و آثار را بدانند، خودشان یک عامل مقابله با انجام این کار می شوند که این امر از به 
یغما رفتن آثار تاریخی نیز جلوگیری می کند در همین راستا باید مسووالن متولی 
مردم را در زمینه حفاری های غیر مجاز توجیه کنند.وی با اش��اره به پتانسیل های 
باالی چهارمحال و بختیاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: باید 
از استعدادها و پتانسیل های استان برای جذب گردشگر اس��تفاده و در این راستا 
باید مطابق با قوانین و مقررات عمل حفاظت و نگه��داری از آثار تاریخی به خوبی 

انجام شود.

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی چهارمحال وبختیاری 
گفت: ۱۲ واحد صنفی متخلف در ۴۸ س��اعت گذش��ته در ش��هرکرد 

پلمب شد.
پیام کاویانی ،اظهار داش��ت: ماموران اداره نظارت ب��ر اماکن عمومی 
پلیس امنی��ت عمومی اس��تان با هم��کاری مس��ووالن اتحادیه های 
 صنفی در ۴۸ ساعت گذش��ته از 96 واحد تجاری و صنفی در شهرکرد

 بازدید کردند.
وی اف��زود: ای��ن طرح ب��ا ه��دف مقابله ب��ا تخلف��ات و پیش��گیری 
از آس��یب های ف��را روی اصناف انجام ش��ده و در آن ۲۸ ثوب البس��ه 
و۱0عدد مجس��مه تزیین��ی نامتع��ارف جم��ع آوری و متصدیان این 
 واحده��ای صنف��ی جهت س��یر مراح��ل قانون��ی به مرج��ع قضایی 

معرفی شدند.
رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی چهارمحال وبختیاری 
بیان کرد: در این ط��رح ۱۲واحد صنفی به علت ع��دم رعایت موازین 
شرعی و قانونی، پلمپ و از ۱7 واحد صنفی دیگر تعهدات الزم اخذ شد.

کاویانی از مش��ارکت و همکاری مردم با پلیس قدردانی و خاطر نشان 
کرد: شهروندان در صورت مش��اهده هرگونه فعالیت غیرقانونی توسط 
 افراد فرصت طل��ب و متخلف، مرات��ب را از طریق سیس��تم پیامک یا

تلفن ۱۱0 با پلیس در میان بگذارند.
وی از کشف داروهای غیرمجاز در اس��تان خبر داد و گفت: یک هزار و 
۲97 انواع قرص و کپسول غیرمجاز در عطاری های شهرکرد کشف شد.

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: در پی وصول اخباری مبنی بر توزیع داروی غیر مجاز در 
برخی از عطاری های سطح شهرکرد موضوع در دس��تور کار ماموران 
 پلی��س اطالعات و امنی��ت عموم��ی فرماندهی انتظامی اس��تان قرار 

گرفت.
کاویانی ادامه داد: مأموران پس از کسب دستور مقام قضایی در بازرسی 
 از عطاری های ش��هرکرد یک هزار و ۲97 قرص و کپس��ول غیرمجاز 
کشف کردند که در این خصوص پرونده ای تشکیل و در مراجع ذیصالح 

در حال رسیدگی است.

مشاور رییس سازمان میراث فرهنگی در شهرکرد:

سامانه تلفنی میراث فرهنگی به صورت 
پایلوت در چهارمحال و بختیاری 

راه اندازی می شود

رییس پلیس امنیت عمومی چهارمحال وبختیاری 
اعالم کرد؛

پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف

صنعت��ی ش��هرک های  ش��رکت   مدیرعام��ل 
 چهارمح��ال و بختی��اری گفت: صن��دوق ضمانت 
س��رمایه گذاری با هدف تسهیل س��رمایه گذاری از 
طریق صدور ضمانت  نامه اعتباری در اس��تان ایجاد 

شده است.
 رض��ا گنجی،اظهار داش��ت: ش��هرک های صنعتی 
اس��تان با تنوع محصوالت جدید صن��دوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک ک��ه از جمل��ه 
صندوق های توس��عه ای بخش تولید است، با هدف 
تسهیل سرمایه گذاری از طریق صدور ضمانت  نامه 

اعتباری ایجاد شده است.
وی با اش��اره به اینکه ب��ا ایجاد این صندوق س��قف 
مبلغی هر ضمانت نامه از ۱0 میلیارد به 30 میلیارد 
افزای��ش می یابد، اف��زود: ایج��اد این صن��دوق در 
واحدهای صنعتی س��بب می شود اس��تان به سمت 
توس��عه س��رمایه گذاری در بخ��ش صنایع کوچک 
 حرکت کند.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختی��اری بیان ک��رد: آمادگی جهت 
صدور ضمانت نام��ه اعتباری برای تم��ام واحدهای 
صنعتی کوچک به وی��ژه واحده��ای صنعتی عضو 
خوش��ه های کس��ب و کار از جمله اهداف راه اندازی 

این صندوق است.
گنج��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه صن��دوق ضمان��ت 
س��رمایه گذاری صنایع کوچک ب��ا بانک های عامل 
تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است، خاطر نشان 
کرد: کسری وثایق مورد نیاز واحدهای صنعتی جهت 
اخذ تسهیالت اعطایی بانک ها و مؤسسات به صنایع 

و استفاده از وجوه اداره شده و س��ایر منابع مالی در 
چارچوب سیاست های صنعتی و برنامه های توسعه 
کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی 
و س��رمایه در گردش از طریق ص��دور ضمانت نامه 
اعتباری تأمین می شود.وی گفت: این صندوق وثایق 
مورد نیاز واحدهای صنعتی جهت اخذ تس��هیالت 
بانکی را به میزان 70 درصد اصل و س��ود تسهیالت 
در مناطق توس��عه یافت��ه و ۸5 درصد اصل و س��ود 
تس��هیالت در مناطق کمتر توس��عه یافت��ه، تعهد 
 می کند.مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری تصری��ح کرد: مزیت صندوق 
 اخذ وثایق س��اده تر نس��بت ب��ه بانک می باش��د و 
صنایع کوچ��ک می توانند وثایق ارزش��مند خود را 
افزایش دهند.گنجی با اش��اره به مدت زمان صدور 
ضمانت نامه از س��وی ای��ن صندوق بی��ان کرد: این 
صن��دوق ضمانت نامه ه��ای عدم پرداخ��ت کمتر از 
س��ه میلیارد ریال را در کمتر از یک هفته و بیش��تر 
ازس��ه میلیارد ریال را ظ��رف مدت۲0 ت��ا 30 روز 
ص��ادر می کن��د.وی گف��ت: ب��رای ه��ر بهره بردار 
س��قف مجموع ضمانت ه��ای فعال ب��ه 60 میلیارد 
ری��ال فزون��ی یافته ک��ه اولوی��ت تامی��ن ضمانت  
این صن��دوق ب��رای دریافت تس��هیالت س��رمایه  
 در گ��ردش، طرح ه��ای ایج��ادی، عارضه یاب��ی 
واحدهای صنعتی، طرح های دانش بنیان و طرح های 
مستقر در شهرک های صنعتی و شهرک های فناوری 
 می باش��د.مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره ب��ه اهتمام دولت 

در حمای��ت از طرح ه��ای کارآفرین��ی ب��ه وی��ژه 
طرح ه��ای دانش بنی��ان، تصری��ح ک��رد: در ح��ال 
حاض��ر تن��وع محص��والت صن��دوق ضمان��ت 
س��رمایه گذاری صنایع کوچک افزای��ش و ضمانت 
نام��ه ش��رکت در مناقص��ه و مزایده، ضمان��ت نامه 
حس��ن انج��ام کار، ضمانت نام��ه پی��ش پرداخت، 
ضمانت نامه اس��ترداد کس��ور وجه الضم��ان، انواع 
 ضمانت ه��ای گمرکی و ان��واع ضمان��ت نامه تعهد

 صادر می شود.گنجی خاطر نشان کرد: این صندوق 
 محدودیتی برای ارائه ضمانت نام��ه برای طرح های

 تولیدی و صنعتی وابس��ته به ش��رکت های تعاونی 
تولیدی نیز ندارد.وی ادامه داد: با توجه به برخورداری 
استان از موقعیت ممتاز جغرافیایی، استقرار فراگیر 
صنایع گوناگون، غنای فرهنگ صنعتی و س��هولت 
دسترسی به انرژی های مصرفی شرکت شهرک های 
صنعتی این اس��تان تاکنون مبادرت به احداث ۲۱ 
ش��هرک صنعتی در نقاط مختلف این اس��تان کرده 
و بس��تری مناسب برای س��وق دادن س��رمایه ها به 
سمت و سوی تالش، تولید و اشتغال پویا را از سوی 
متخصص��ان و س��رمایه گذاران عالقمن��د، از طریق 
اس��تقرار واحدهای تولیدی و صنعتی ن��و بنیاد در 

شهرک های صنعتی این استان فراهم آورده است.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: متقاضیان می توانند با 
ارائه درخواست به نماینده این صندوق که در شرکت 
شهرک های صنعتی استان مستقر است از خدمات 

قابل ارائه و صدور ضمانت نامه بهره مند شوند.

7 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1692 |چهارشنبه 8 مهر 1394 | 16 ذی الحجه 1436

پیش بینی برداشت ۲۱7 هزار تن 
سیب زمینی

مدیر زراعت س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز برداش��ت 
سیب زمینی در مزارع استان و پیش بینی برداشت ۲۱7 هزار تن محصول خبر داد.

»سیروس بیک بکان« اظهار داشت: 6۲00 هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت 
سیب زمینی اختصاص یافت که پیش بینی می شود به طور متوسط از هرهکتار 35 
تن برداشت انجام شود.وی با اش��اره به افزایش ۲0 درصدی کشت در سال جاری 
نسبت به سال گذش��ته، افزود: پیش بینی می ش��ود از این میزان سطح زیر کشت 
بیش از ۲00 هزار تن سیب زمینی برداشت شود.بیک بکان خاطرنشان کرد: از این 
میزان سیب زمینی تولیدی اس��تان ۴0 هزار تن مصرف خوراکی در استان، ۲0 تا 
۲5 هزار تن مصرف بذری و بقیه به سایر استان ها صادر می شود که در سال گذشته 
عالوه بر مصرف داخل استان و استان های هم جوار، ۴000 تن سیب زمینی به کشور 

ارمنستان صادر شد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری:

صندوقضمانتسرمایهگذاری
صنایعکوچکدراستانتشکیلشد

ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
7/73 آقای قنبر احمدپور دادخواس��تی به طرفیت حس��ینعلی شجاعی به خواسته 
انتقال سند تقدیم که جهت رسیدگی به این ش��عبه ارجاع و به کالسه 456/94 ثبت 
گردیده اس��ت. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است 
مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت ش��ورا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار 
درج و از خوانده فوق دعوت می گردد که در جلس��ه رسیدگی روز دوشنبه مورخ 
94/8/25 ساعت 3/45 جهت رسیدگی حاضر شوند و اال نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم و وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد. م الف 2873دبیر شورای حل اختالف یزدانشهر 
ابالغ وقت دادرسی

7/72 نظر به اینکه آقای علی اصغر فدایی فرزند محمدرضا دادخواستی به خواسته 
مطالبه به طرفیت محمد هاتف نیا فرزند علی به ش��ورای حل اختالف گلدشت ارائه 
نموده که به کالس��ه 260/94 ثبت گردیده با توجه به اینک��ه خوانده فعال مجهول 
المکان اعالم شده است آدرسی از وی در دسترس نبوده در اجرای ماده 73 قانون 
آئین مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و آگهی شود و از خوانده وفق 
مقررات دعوت به عمل می آید برای روز ش��نبه مورخ 94/8/16 ساعت 4 عصر با 
مراجعه به ش��ورای حل اختالف گلدشت نسبت به اخذ نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم اقدام و در روز مقرر فوق جهت دادرسی حاضر شود و در غیر این صورت 
الیحه دفاعیه خود را تقدیم نموده چنانکه منبعد ابالغ الزم باش��د مجدداً آگهی می 

شود. م الف 2527 شورای حل اختالف گلدشت 
حصر وراثت

7/70 آقای اکبر عباسیان دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 
553 -94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان مهرعلی عباسیان نجف آبادی  بشناس��نامه 20395 در تاریخ 
1394/5/23 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  
منحصر است به: 1- اکبر عباسیان نجف آبادی ش.ش3 . 2- اقدس عباسیان نجف 
آبادی ش.ش 848. 3- اعظم عباس��یان نجف آبادی ش.ش 34. 4- اکرم عباسیان 
نجف آبادی ش.ش 1059 )فرزندان متوف��ی( 5- بتول عبداله نجف آبادی ش.ش 8 
)همسر متوفی( متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در  یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف 
یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف2849شعبه 14 

شورای حل اختالف نجف آبادی
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

پرون��ده:  ش��ماره   139403902135000004 آگه��ی:  ش��ماره   7 /88
9204002135000044 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 333/79/9 ششدانگ 
یک قطعه زمین به ش��ماره پ��الک ثبتی 2846 فرع��ی از 33- اصلی به مس��احت 
174/32 متر مربع واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز به آدرس 
شهرستان نطنز خیابان هفده شهریور که سند مالکیت آن در صفحه 289 دفتر 92 
امالک ذیل ثبت 11379 به نام آقای محمدآقا صفریزدی نطنزی فرزند علی شماره 
شناسنامه 65 صادره از نطنز به شماره ملی 1239484496 صادر و تسلیم گردیده 
و محدود است شماال به طول 9/5 متر پی دیواریست به کوچه 4 متری احداثی شرقًا 
به طول 17/90 متر پی دیواری است به پی دیوار زمین 2847 فرعی جنوبًا به طول 
9/5 متر پی اس��ت به زمین های 1330 و 1331 فرعی غربا به طول 18/80 متر پی 
دیواریس��ت به پی دیوار زمین ه��ای 2845 و 2844 و 2843 و 2842فرعی حقوق 
ارتفاقی و صاحبان آن ندارد و طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری پالک فوق 
عبارت است از یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 174/30 متر مربع و اعیانی 
برابر با 140 متر مربع دو طبقه همکف و زیرزمین دارای قدمتی حدود 25 سال که 
حدود 2 سال بیشتر بازس��ازی انجام گرفته که مشخصات دیوارها باربر و سقف 
طاق ضربی )تیرآهن- آجر( کف سرامیک دیوارها سفیدکاری اندود گچ بدون نقاشی 

آش��پزخانه دارای کابینت با پکیج و کولر آبی و دربهای داخلی و کمد از چوی سه 
الیی پنجره ها دو جداره و کف حیاط موزائیک و نمای بیرونی از س��نگ تراورتن 
ارجا گردیده است که ارزیابی آن برابر است با 1/899/000/000 ریال می باشد و 
طبق سند رهنی شماره 135811 مورخ 1375/12/02 دفتر اسناد رسمی 7 اصفهان 
در بانک صادرات اس��تان اصفهان میدان انقالب به آدرس استان اصفهان میدان 
انقالب می باشد از ساعت 9 الی 12 روز مورخ 1394/8/3 )روز یک شنبه( در اداره 
ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرس��تان نطنز خیابان دولت به مزایده گذارده 
می شود مزایده از مبلغ پایه 1/899/000/000 ریال شروع و به هر کسی که خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن اینکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 1394/7/8 )روز چهارش��نبه( درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف 196عباسعلی 

عمرانی- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده

7/77 شماره نامه: 9410113623300357 شماره پرونده: 9409986823200016 
شماره بایگانی شعبه: 940107 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 
در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 940107 مدنی که به موجب 
آن آقای رس��ول فالح نژاد چهار میلی فرزند جلیل محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
60725000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 3000000 ریال به عنوان هزینه 
کارشناسی در حق آقای محمدرضا امیر شفیعی فرزند اکبر و مبلغ 4000000 ریال 
به عنوان نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت و همچنین در پرونده کالسه 
940115 محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 163806148 ریال به عنوان 
اصل خواس��ته به انضمام هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه در حق محمدرضا امیر 
شفیعی و نیز در پرونده کالسه 940116 محکوم است به پرداخت مبلغ 65829459 
ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در حق محمدرضا 
امیر شفیعی و پرداخت مبلغ 10500000 ریال به عنوان نیم عشر هزینه اجرا در حق 
صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درص��دد اجرای مفاد اجرائیه 
بر نیامده است فلذا پالک ثبتی به شماره 51/1761 را به شرح ذیل از طریق مزایده 
به فروش می رساند: تمامی شش دانگ پالک ثبتی به ش��ماره 51/1761 متعلق به 
رس��ول فالح نژاد واقع در مهاباد خیابان امام کوچه شهید کامرانی پالک 37 که به 
صورت یک واحد آپارتمان در طبقه همکف دارای قدمت 9 تا 10 سال نمای ساختمان 
از نوع سرامیک و دارای اشتراک برق و گاز مجزا و انشعاب آب مشترک می باشد 
دارای کابینت از نوع ام دی اف دربهای داخلی از نوع چوبی و پنجره ها از نوع فلزی 
می باش��د با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش ششدانگ پالک فوق الذکر به مبلغ 
585000000 ریال اعالم می گردد. متقاضی��ان خرید می توانند در روز مزایده در 
جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده 
مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار می گرد که باالترین پیشنهاد را ارائه 
نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان س��پرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و 
در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1394/7/26 روز یکشنبه ساعت 10 صبح 
مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان. م الف 750 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/81 در خصوص پرونده  کالسه 94-346خواهان مجتبی زراعتی شمس آبادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حمید نصیری تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخه 94/8/9 س��اعت 16/30عصر تعیین گردی��ده با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه 
روی مدرسه نیلی پور، ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان، شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 18512 مدیر دفتر شعبه 41 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/82 در خص��وص پرون��ده  کالس��ه 94-1220 خواهان آقای مه��دی رضایی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ ش��ش میلیون ریال باضمام مطلق خسارات به 
طرفیت آقای آرش علیزاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای دوشنبه مورخه 
94/8/11 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف18514 مدیر دفتر شعبه 5 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/83 در خصوص پرونده  کالس��ه 94-1219 ش5 خواهان آقای مهدی رضایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال بانضمام مطلق خسارات 
به طرفیت آقای محمد مهدی پور تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای دوشنبه 
مورخه 94/8/11 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف 18515 مدیر دفتر شعبه 5 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/85 در خص��وص پرونده  کالس��ه 94-573 خواه��ان آقای محم��ود دادمهر 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای سعید دری دولت آبادی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/8/12 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف18495 مدیر 

دفتر شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/84 در خصوص پرونده  کالس��ه 94-517 خواهان صادق علی بزرگی ماکرانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال به طرفیت 1- محمد منتظری 
2- احمد غفاری  تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخه 94/8/11 ساعت 
4عصر تعیین گردیده با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرس��ه نیلی پور، ساختمان صبا، پالک 
57 کد پستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان، ش��عبه اول شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف 18524 مدیر دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان

احضار
ش��ماره   9410463624700005 درخواس��ت: ش��ماره   7 /78
پرونده:9309983624700672 شماره بایگانی ش��عبه: 930711نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 930711 بازپرس��ی متهمین امیر عباس قنبری فرزند غالمرضا به 
اتهام فحاش��ی و تهدید از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک و فیض اله حیدرزاده 
فرزند ارش��د به اتهام توهین لفظی از طریق تلفن همراه از طرف این دادسرا تحت 
تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبردگان بدین وسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب اردستان جهت 
پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از موعدمقرر 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 749 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان اردستان
تاسیس

7/79 شماره مکانیزه: 139430414444002067 تاس��یس موسسه غیر تجاری 
کوثر رود س��امان در تاری��خ 1394/7/1 به ش��ماره ثبت 655 به شناس��امه ملی 
14005246309 ثبت و امضا ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح 
زیر جهت اطالع عم��وم آگهی می گ��ردد. موضوع موسس��ه: داوری بین دعاوی 
ملکی، مالی، خودروی، بیمه ای، چک، س��فته، برات، حق آبه کشاورزی، تصادفات 
منجر به خس��ارت های مال��ی، داوری بین اختالفات ش��رکت ه��ا و پیمانکاران و 
تقسیم ارث مورثین. مدت موسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی 
موسسه: س��امان، خیابان ذوب آهن کدپس��تی 8851711111 سرمایه موسسه: 
مبلغ 1000000 ریال می باش��د. اولین مدیران موسس��ه: 1- خانم زهره رحمانی 
سامانی به س��مت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به ش��ماره ملی 4623061310 
ساکن سامان، خیابان خاقانی، خیابان کشاورز، سمت چپ درب چهارم کدپستی 
8851711111 دارنده 250000 ریال س��هم الشرکه. 2- آقای س��لیمان رحمانی 
سامانی به س��مت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 4623023427 
س��اکن س��امان انتهای خ خاقانی، خیابان کش��اورز، س��مت چپ، درب چهارم، 
کدپس��تی 8851711111 دارنده 500/000 ریال سهم الشرکه. 3- آقای سید احمد 
علوی اشکفتکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش��ماره ملی 4622029235 
ساکن شهرکرد بلوار رهبر- خیابان اندیش��ه دارنده 250000 ریال سهم الشرکه. 
دارن��دگان حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعهدآور موسس��ه از قبیل 
 چک، س��فته، بروات قراردادها عقود اسالمی با امضا س��لیمان رحمانی سامانی 
 ب��ه س��مت مدی��ر عام��ل هم��راه ب��ا مه��ر موسس��ه معتب��ر م��ی باش��د. 
 اختی��ارات مدی��ر عام��ل: طب��ق اساس��نامه. اداره کل ثب��ت اس��ناد و ام��الک 
اس��تان چهارمحال و بختیاری مرجع ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیر تجاری 

شهرکرد
حصر وراثت

7/66 آقای ناصر محمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 1627 به شرح دادخواست 
به کالسه 578 -94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان هرمز محم��دی جوزدانی  بشناس��نامه 10 در تاریخ 
1394/5/30 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  
منحصر اس��ت به: 1- علی محم��دی جوزدان��ی ش.ش 2579. 2- عباس محمدی 
جوزدان��ی ش.ش 2. 3- محمد محم��دی جوزدان��ی ش.ش 71. 4- ناصر محمدی 
جوزدانی ش.ش 1627. 5- حسین محمدی جوزدانی ش.ش 139. 6- زینب محمدی 
جوزدان��ی ش.ش 1. 7- عزت محم��دی جوزدان��ی ش.ش 1628. 8- لیال محمدی 
جوزدانی ش.ش 125 )فرزندان متوفی( 9- ش��وکت محم��دی جوزدانی ش.ش 3 
)همسر متوفی( متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در  یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه  به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف2877 شعبه 14 شورای 

حل اختالف نجف آباد
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 دانشمندان ناسا با اطمینان از وجود آب در مریخ خبر دادند. اهمیت این موضوع 
تا آن حد اس��ت که از آن به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ فعالیت های حوزه 

اکتشافات فضایی یاد می شود.
دانشمندان آژانس فضانوردی آمریکا )ناسا( با استفاده از داده های به دست آمده از 
مدارگرد شناسایی کننده مریخ اعالم کردند که در برخی فصول این سیاره مرموز 
آب جاری وجود دارد، ه��ر چند این آب خالص نبوده و ب��ه میزان قابل توجهی 

ترکیبات نمکی در خود دارد.
دانشمندان ناسا رگه هایی را در سطح این سیاره به ویژه سطوح شیب دار منتهی 
به دره ها یافته اند که در کمال حیرت آنها تنها در تابس��تان وجود داش��ته و در 

زمستان ها محو می شوند.
مدارگرد شناسایی کننده مریخ قابلیت آنالیز دقیق عوارض جغرافیایی با عرض 
کمتر از ۱۸ متر را ندارد اما دانشمندان ناسا با استفاده از روشی منحصربفرد موفق 

به تجزیه و تحلیل دقیق رگه هایی در مریخ شدند که تنها پنج متر پهنا دارند.
آنها اکنون مطمئن هستند که این رگه ها متشکل از ساختارهای نمکی هستند 
که در فصول گرم س��ال مریخ به مولکول های آب چسبیده و جاری می شوند و 

اکنون که آب آنها تبخیر شده تنها به شکل ردی رگه شکل باقیمانده اند.
اینکه آب موجود در این سیاره از چه منبعی جاری می شود هنوز برای دانشمندان 

مشخص نیست زیرا کاندیدادهای زیادی از جمله ذوب شدن یخ های مریخ و یا 
ذرات آب موجود در فضای اطراف این سیاره مطرح هستند.

این کشف تاریخی نه تنها خبر خوشحال کننده ای برای آن دسته از دانشمندان و 
مردم عالقه مند به جستجوی حیات میکروبی در مریخ است بلکه راه را برای اعزام 

نخستین گروه از انسان ها به سیاره مرموز هموار می سازد.

  یک ش��رکت دانش بنی��ان موفق به ج��وان س��ازی تیغه های پ��ره های 
توربین گازی شد تا از این طریق میزان ارزبری از کشور کاهش پیدا کند.

علی یزدانیان، مدیر عامل ش��رکت دانش بنیان »نوپویان« گفت: با توجه به 
اینکه کارکرد پره های توربین گازی بعد از مدتی کاهش پیدا می کند، موفق 
ش��دیم تا با اس��تفاده از عملیات مخصوص حرارتی، تیغه های داغ پره های 

توربین گازی را جوان سازی کنیم.
 وی با بی��ان اینک��ه ب��ا اس��تفاده از ای��ن روش دوره کارک��رد این پ��ره ها 
 افزایش می یابد، خاطرنش��ان ک��رد: در ش��رایط تحریم نیاز داش��تیم که 
تجهیزاتی مانند توربین های گازی دوباره مورد استفاده قرار بگیرند، از این 
 رو  اقداماتی انجام دادیم تا دوره کارکرد این تجهیزات را تا ۷۰ درصد بیشتر 

کنیم.
وی عنوان کرد: م��ی توانیم کارکرد پ��ره های تورببین گازی را با پوش��ش 
 خاص، جوان سازی و آزمایش��ات مختلف بر روی قطعا افزایش دهیم. البته 
 می ت��وان گفت کارکرد پ��ره های توربین ها به  ۱۵ الی ۲۰ س��ال گذش��ته

 باز می شود.
یزدانیان با بیان اینکه افزایش کارکرد توربین ها باعث کاهش هزینه ها و مانع 
ارزبری از کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: پره های توربین با دمای باالیی 

کار می کنند و عظیم الجثه هس��تند از این رو افزایش کارکردشان می تواند 
خیلی موثر واقع شود.

 وی با بیان اینکه تا کنون دو پروژه جوان س��ازی توربی��ن گازی را به نتیجه 
رسانده ایم، افزود: در حال حاضر بر روی پروژه سوم فعالیت می کنیم. اغلب، 

شرکت نفت مخاطب اصلی برای جوان سازی پره های توربین ها است.

جاروبرقی های Irobot همیشه به گونه ای است که حتی کسانی که از تکنولوژی 
متنفر هستند را نیز به اس��تفاده از خود ترغیب می کند. ش��ما می توانید با فشار 
دادن یک دکمه بزرگ روی آن، به تمیز کردن خانه بپردازید. همس��ر من عاشق 

این ویژگی Irobot است.
 از ۱۵ س��ال پیش تاکنون که اولین مدل رومبا س��اخته ش��ده، شکل آن همیشه

 دایره ای بوده و قد آن نیز بیشتر از چند اینچ نبوده است. این ربات دارای یک برس 
جارو اس��ت که کمی از خود ربات جلوتر قرار دارد و برای تمیزکردن گوشه های 

اتاق کاربرد دارد.
همچنین یک محفظه تقریبا بزرگ برای جمع آوری خاک ها و همچنین یک فیلتر 
برای ذرات ریزتر در آن وجود دارد. رومبا همچنین دارای دیوارهای مجازی است. 
منظور از دیوارهای مجازی یک مرز نامریی است که توس��ط خود شما می تواند 

تنظیم شود تا از برخورد رومبا به وسایل حساس جلوگیری به عمل آید.
طی سال های گذشته، کاربران برای استفاده از رومبا از یک ریموت برای کنترل 
کردن و تنظیم ساعت های تمیزکاری این وسیله استفاده می کردند اما با پیشرفت 
تکنولوژی و تحت الشعاع قرار گرفتن همه چیز توسط شبکه های اینترنتی و وای 
فای دیگر اس��تفاده  از یک ریموت قدیمی شده است. خوشبختانه رومبا مجهز به 

سیستم اتصاف به وای فای و یک اپلیکیشن مخصوص گوشی های iOS است.
این ربات به هنگام تمیزکاری کدام جهت را انتخاب می کند؟

این ربات هیچ گونه حرک��ت تصادفی و غیرمنظم ندارد و مجهز به سنس��ورهای 
بامپر )Bumper( در طرفین خود و همچنین سیس��تم VSLAM است که به 
 آن امکان می دهد تا یک ات��اق را به همراه تمامی وس��ایل آن ببیند. من به رومبا

اجازه دادم تا کف کل یک طبقه را به طور کامل تمیز کند که تقریبا دو س��اعت به 
طول انجامید و برعکس یک انس��ان، این ربات بدون هی��چ گونه اعتراضی به طور 

مداوم به تمیزکاری می پردازد. شما با استفاده از اپلیکیشن این ربات بر روی گوشی 
خود می توانید یک برنامه هفتگی و یک ساعت مشخص را برای آن تنظیم کنید 

تا به تمیزکاری بپردازد. 
استفاده از اپلیکیشن

همان طور که پیش از این نیز گفتم استفاده کردن از اپلیکیشن رومبا بسیار ساده 
است و شما با فش��اردادن یک دکمه می توانید این دس��تگاه را روشن یا خاموش 
نمایید. وقتی که من دکمه خاموش��ی رومبا 9۸۰ را فش��ار دادم به طور خودکار 

تمیزکردن را متوقف و به سراغ ایستگاه شارژ خود رفت.
قیمت این دستگاه ۸۸9 دالر و یکی از گران ترین جاروبرقی های حال حاضر بازار 
است. البته این قیمت به خاطر هوش مصنوعی و اس��تفاده راحت از این دستگاه 
است. این دستگاه هم مجهز به یک جاروبرقی و هم مجهز به یک هوش مصنوعی 

است که به شما کمک می کند بدون هیچ زحمتی خانه خود را تمیز نگاه دارید. 
همچنین از سایر ویژگی های آن اتصال به ش��بکه وای فای و همچنین دارابودن 
یک اپلیکیشن مختص گوشی هوشمند ش��ما است که به عقیده شخصی من این 

خصوصیات را سال ها پیش باید در چنین وسیله ای می گنجاندند.
وقتی که به مشاهده تمیزکاری این دستگاه بپردازید متوجه خواهید شد که این 
دستگاه بهتر از هر انس��انی می تواند خانه را تمیز کند. بهترین مزیت این دستگاه 
همان طور که پیش از این ذکر شد، کم کردن مسوولیت های شما است. شما می 
توانید تمیزکردن خانه را به رومبا9۸۰ سپرده و با خیالی آسوده به کارهای دیگر 

خود بپردازید.
تنها مواردی که رومبا ممکن اس��ت برای آنها نیاز به کمک داش��ته باشد، حرکت 
کردن از یک س��طح کوتاه به س��طح بلند یا بالعکس، و پیدا کردن ایستگاه شارژ 

خود است.

در مریخ آب وجود دارد؛

 تالش برای کشف حیات میکروبی
توسط یک شرکت دانش بنیان؛

پره های داغ توربین های گازی جوان سازی می شوند
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اخبار خبر

کشف ابرماده ای به سبکی بادکنک 
و سختی فوالد

دست رباتیکی که از اشتباهاتش 
درس می گیرد

توسط پژوهشگاه فضایی ایران؛
مدل فضایی ماهواره مخابراتی 

در تله کام رونمایی شد
دانش��مندان چینی یک ابرماده را کش��ف کرده اند که به سبکی یک 

بادکنک اما به استحکام فلز است.
محققان موسسه سرامیک شانگ های آکادمی علوم چین اظهار کردند 
که این ماده کف مانند با ش��کل دهی لوله های کوچک گرافن به شکل 

یک ساختار سلولی ساخته شده که به استواری الماس است.
این ماده ۲۰۷ برابر محکم تر از فوالد بوده و می تواند وزن 4۰ هزار برابر 

خود را بدون خم شدن تحمل کند.
انعطاف پذیری باال همچنین به ماده مذکور اجازه می دهد تا به اندازه 
پنج درصد اندازه اصلی اش فش��رده ش��ده و همچنان بتواند به شکل 
اصلی اش ب��از گردد. به گفت��ه محققان، این م��اده می تواند به عنوان 
کوسنی در زیر جلیقه ضدگلوله یا حتی سپر جاذب شوک برای تانک ها 

مورد استفاده قرار بگیرد.

خوزه میالن، محقق مرکز پروتز عصبی موسس��ه پلی تکنیک فدرال 
لوزان سوییس، نوعی سیستم اندام هوشمند مصنوعی ارائه داده که از 

اشتباهاتش درس می گیرد.
فناوری رابط مغز و ماشین )بی ام آی( امکان استفاده از اندام مصنوعی 

را از طریق الکترودهای متصل به مغز فراهم می کند.
پروتزهای عصبی موجود نیاز دارند که کاربر فعالیت های موج مغزی 
ویژه ای را برای حرکات خاص )به طور مث��ال درازکردن بازوی چپ( 
انجام دهد و فعالیت مغزی س��پس از طریق یک الکتروانس��فالوگرام 
شکار شده و به دستوراتی برای اندام پروتزی تبدیل می شود. چنانچه 
ایجاد فعالیت عصب��ی به طور دقیق درس��ت نباش��د، عمل مطلوب 
شکست خورده و مغز سیگنال الکتریکی مخابره می کند و این ناکامی 

را گزارش می دهد.
میالن شیوه ای را برای اس��تفاده از این سیگنال های اشتباه ارائه داده 

و در واقع به خود ماشین یاد می دهد که از اشتباهاتش درس بگیرد.
زمانی که سیستم پروتز عصبی پیغام خطا را از مغز شکار می کند، آگاه 
می شود که عملکرد ناموفق بوده و بر اس��اس آن حرکاتش را سازگار 
می کند. به طور مثال، چنانچه یک بیمار بخواهد جس��می را بگیرد، 
پروتز هوش��مند تنظیماتی انجام می دهد و دقت خ��ود را باال می برد 

تا زمانی که پیغام  خطایی تولید نشود و کاربر به هدفش دست یابد.
این رویکرد جدید می تواند نویددهنده نسل جدیدی از پروتز هوشمند 
باشد و قادر است طیف وسیعی از حرکات را یاد بگیرد. با استفاده از این 
شیوه امکان یادگیری و غلبه سریع بر حرکات پیچیده نیز وجود دارد.

  مدل فضایی ماه��واره مخابراتی SRISAT در ش��انزدهمین تلکام 
توسط پژوهشگاه فضایی ایران به نمایش گذاشته شد.

مدل فضای��ی ماه��واره مخابرات��ی تحقیقاتی SRI در پژوهش��کده 
س��امانه های ماهواره ای پژوهش��گاه فضایی ایران طراحی، ساخت و 
تجمیع شده است که این ماهواره پس از پرتاب و قرارگیری در مدار، 
قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه در ایس��تگاه زمینی و هندست را 

نیز خواهد داشت.
در نمایشگاه تله کام امسال پژوهش��گاه فضایی ایران به عنوان یکی از 
سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، در س��الن این وزارتخانه 
حض��ور دارد و مدل مهندس��ی ماه��واره ناهید، شبیه س��از ماهواره 
مخابراتی )نرم افزار در حلقه( و ایس��تگاه های زمینی ناهید و SRI را 

ارائه کرده است.
در همین حال پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه 
فضایی نیز س��امانه گیرنده ام��واج الکترومغناطیس��ی )ELF( را در 
نمایش��گاه تله کام عرضه کرده است که این س��امانه قادر به دریافت 
هر سیگنالی در باند فرکانسی ۰/۳ تا ۱۰۰ هرتز و ذخیره سازی آن در 
کامپیوتر است؛ هم اکنون سه ایستگاه از این سامانه در کشور نصب و 

راه اندازی شده است.
طرح  هایی چون مدل مهندسی ماژول خورش��یدی ماهواره مکعبی، 
پانل س��اندویچی النه زنبوری، پانل خورش��یدی گالیوم آرس��ناید، 
اس��تک پیل س��وختی پلیمری، صفحات دوقطبی پیل های سوختی 
پلیمری توسط پژوهشکده مواد و انرژی این پژوهشگاه نیز در تله کام 
 عرضه ش��ده است.س��اختارهای س��اندویچی النه زنب��وری در بدنه 
 و پای��ه س��لول های خورش��یدی ب��رای سبک س��ازی ماهواره  ه��ا 

به کار می  رود. 
صفحات دو قطبی با قابلیت ایجاد حجم و وزن کمتر برای استک پیل 
سوختی، هدایت الکتریکی و شکل پذیری بهتر و نفوذناپذیری طراحی 

و ساخته شده و دارای گواهی نامه ثبت اختراع است.
در همین حال پژوهشکده رانشگرهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران 
نیز با پروژه هایی چون چرخ عکس العملی، پین پولر، رانش��گر یونی و 
پالس پالسمایی در نمایشگاه تله کام شرکت کرده است که پین پولر از 
جمله سخت افزارهای پرکاربرد در حوزه مکانیزم های فضایی است که 
از عمده کاربردهای کلیدی آن می توان به مکانیزم رهایش آرایه  های 
خورش��یدی، آنتن های ارتباطی، جدایش طبقات ماه��واره و اتصال 

مخزن ذخیره سوخت و کالهک ماهواره اشاره کرد.
چرخ عکس العملی زیرسیستمی از ماهواره است که در تغییر وضعیت 
ماهواره نسبت به زمین یا خورشید و تثبیت وضعیت ماهواره و پایداری 
آن در برابر گشتاورهای اغتشاشی کاربرد دارد؛ رانشگر یونی و پالس 
پالس��مایی به عنوان موتور پیش��ران برای تغییر وضعی��ت و کنترل 

موقعیت سیستم  های فضایی استفاده می شود.

جاروکش خونسرد، عشق خانم های خانه دار

سال های زیادی است که پزشکان در مورد علت زنگ زدن گوش و 
درمان آن اختالف نظر دارند، اما نتایج تحقیق جدید همه چیز را در 

این مورد آشکار می کند.
محققان دانشگاه جورج تاون آمریکا کشف کردند زنگ زدن گوش و 
تحمل دردهای مزمن هر دو، واکنش بدن به آسیب های وارده است.
 این واکنش  تنها زمانی رخ می دهد که مغز قادر نیس��ت به درد و

 سرو صدا واکنش مناسب نش��ان دهد، مانند دردهای مزمن که 
احس��اس دردهای موهوم تلقی می ش��ود. افراد صدای زنگ را در 

گوش خود بدون صدای واقعی زنگ می شنوند.
بعد از بررس��ی های انجام ش��ده بر روی ماده خاکستری مغز، این 
گروه دریافتند کمب��ود این ماده در قس��مت های خ��اص به نام 
gatekeeping موجب دردهای مزمن و زنگ زدن گوش می شود. 
این فرآیند تحت تاثیر دوپامین و س��روتونین که هر دو مربوط به 

احساس انرژی، خلق و خوی و کسالت است قرار دارد.
این منطقه به عنوان قسمت اصلی درک احساسات بوده و محرک 

حس داخلی و بیرونی و مخابره اطالعات به مغز است.
احساسات با دردهای مزمن و زنگ گوش مرتبط بوده و به عبارتی 

از یک کانال عصبی وارد می شود.
محققان معتقدند آسیب به gatekeeping بر اطالعات منتقل 
 ش��ده به مغز تاثی��ر دارد و موج��ب دائمی ش��دن وزوز در گوش 

می شود.

ش��کار برخی حیوانات از جمله فیل در آفریقا از قرنها پیش رواج داشته ولی با 
ظهور سالح های پیشرفته که امکان ش��کار حیوانات را افزایش می دهد، نسل 
برخی از جانوران در معرض خطر قرار گرفته و به همین علت گوگل به منظور 

حمایت از این حیوانات وارد عرصه محیط زیست شده است.
کارشناسان گوگل به این منظور دشت های وسیع س��امبورا در شمال کنیا را 
انتخاب کرده اند که مامن گل��ه های بزرگ فیل اس��ت. در این طرح به گردن 
هریک از فیل ها یک وس��یله الکترونیکی وصل ش��ده که امکان ردیابی آنها را 
 از طریق ماه��واره فراهم می کند. به این ترتیب کارشناس��ان محیط زیس��ت

 می توانند از طریق ماهواره و با تهیه نقش��ه های س��ه بع��دی در هر لحظه از 
جابجایی گله های فیل مطلع ش��وند. داگالس همیلتون سرپرست یک گروه 
از طرفداران محیط زیس��ت که در کنیا فعالیت دارد در این خصوص گفت: با 
این روش ما می توانیم هر لحظه فیل ها را به صورت نقاط متحرک بر روی یک 
صفحه بزرگ تلویزیونی مشاهده کنیم و به این ترتیب از چگونگی جابجایی آنها 
و مسیر حرکت شان مطلع ش��ویم. وی افزود: این روش همچنین به ما کمک 
می کند که اگر فیل ها توسط شکارچی ها هدف قرار گیرند بالفاصله از محل 
آن آگاهی یابیم. همیلتون با اش��اره به وسیله الکترونیکی که به هر یک از فیل 
ها متصل است، گفت: چنانچه یک فیل بر روی صفحه مانیتور برای مدتی بی 
حرکت بماند به معنای آن است که مورد هدف قرار گرفته است. در این حالت 
 فعاالن محیط زیست بالفاصله به محل اعزام می شوند و از ادامه کار شکارچی ها 
جلوگیری می کنند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرانسوی زبان مترو هر کیلو 

عاج فیل در بازارهای جهانی چند هزار دالر خرید و فروش می شود و به همین 
دلیل شکارچی ها عطش فراوانی برای شکار فیل ها دارند و همین مساله نسل 
فیل ها را با خطر انقراض مواجه کرده است. هم اکنون دهها فیل در شمال کنیا، 
 جمهوری دمکراتیک کنگو ، آفریقای جنوبی و زیمبابوه ب��ا این روش ردیابی

 می شوند. برآوردهای آماری حاکی از آن است که در کنیا حدود ۳۰ هزار راس 
فیل باقی مانده است و فاجعه آمیزتر اینکه فقط یک هزار راس کرگدن در این 
کشور وجود دارد. این در حالی است که عالوه بر شکارچی ها ، پدیده خشکسالی 

و بی آبی نیز این حیوانات را تهدید می کند.

مهندسان ش��رکت امریکایی Lumenus واقع در لس آنجلس، 
جلیقه ای به همین نام را ارائه داده اند که تغییر مسیر موتورسواران 

را با نور به آن ها و وسایط نقلیه دیگر اطالع می دهد.
 نواره��ای تعبیه ش��ده ال ای دی در داخ��ل جلیق��ه کام��ال

  به ص��ورت خودکار فع��ال می ش��وند و این امر ب��ا جفت کردن 
 جلیقه با گوش��ی هوش��مند کاربر از طریق بلوت��وث امکان پذیر

 است.
بلوت��وث همچنین به یک برنام��ه نرم افزاری هم��راه جلیقه این 
امکان را می دهد که مکان دوچرخه سوار را از طریق جی پی اس 

رهگیری کند.
زمانی که موتورسوار در مس��یر از پیش انتخاب شده به یک پیچ 
می رسد، ال ای دی های موجود در سرآستین های چپ یا راست 
جلیقه جرقه می زنند و به کاربر اع��الم می کنند که کجا و در چه 

جهتی باید بچرخد.
ال ای دی های موجود بر روی جلو و عق��ب جلیقه نیز این تغییر 
مس��یر را به کاربران وس��ایط نقلیه پشت س��ر اطالع می دهند. 
همچنین زمان��ی که شتاب س��نج تلفن همراه کاهش س��رعت 
ناگهانی را شناسایی کند، ال ای دی ها روشن می شوند تا فرآیند 

ترمزکردن را نشان دهند.
این جلیقه ضدآب و قابل شستشو است و باتری  آن در هر بار شارژ 

تا ۳۰ ساعت کار می کند.

دانشمندان علت زنگ زدن گوش 
را دریافتند

جلیقه  راهنما برای موتورسوارانفناوری گوگل در خدمت فیل های آفریقا



قاليشويان يكى از رسوم سنتى مذهبى كهن ايران است كه ساليان 
متمادى در منطقه مشهداردهال كاشان در نزديكترين جمعه به روز 

17 مهرماه (دومين جمعه مهرماه هرسال) انجام مى شود.
ــد كه به تاريخ هجرى  ــايد تنها مراسم مذهبى باش قاليشويان ش
شمسى برگزار مى شود، زيرا تمامى مناسبت هاى والدت و شهادت 
ائمه اطهار (ع) و امامزادگان به تاريخ هجرى قمرى محاسبه شده 
ــم در دومين جمعه مهرماه  و هرسال گردش دارد، ولى اين مراس
هرسال در اردهال برگزار مى شود.اين آيين سنتى كهن به منظور 
بزرگداشت حضرت سلطانعلى فرزند بالفصل امام محمدباقر (ع) 
ــان كه به دليل  ــهداردهال كاش در محل بارگاه آن حضرت در مش
ــود، برگزار ــهد قالى هم گفته مى ش برگزارى اين آيين كهن مش
 مى شود.مشهد اردهال يا مشهد قالى در فاصله 49 كيلومترى غرب 
ــان- نراق قرار دارد، دراين مسير شهرهاى  كاشان و در مسير كاش
ــده كه به نوبه خود از طبيعت زيبا و  ــلج نيز واقع ش ــر و نش نياس
جاذبه هاى قشنگى برخوردار است.اردهال سرزمينى كوهستانى 
ــتر مردمان آن قاليبافى  است در دامنه كوه اردهال كه شغل بيش
ــلطانعلى و شاهزاده حسين (ع) در  و زراعت است، مزار امامزاده س
ــرار گرفته و زيارتگاه حضرت  كنار هم و با فاصله اى 800 مترى ق

سلطانعلى از زيارتگاههاى واجب التعظيم است.
حضور حضرت سلطانعلى (ع) در مشهد اردهال

مى گويند مردم فين كاشان قاصدى را به نام عامر بن ناصر فينى به 
مدينه نزد امام محمد باقر (ع) فرستاده و از او درخواست مى كنند 
پيشوايى براى آنان جهت تعليم شرايع اسالم به منطقه رهسپار كند 
ــفير، راهى منطقه كرد. و آن حضرت فرزندش على را به عنوان س
وقتى حضرت على ابن باقر (ع) به سه منزلى كاشان رسيد، متوجه 
ــف در آنجا، حضرت  ــد پس از چند روزى توق ــب» ش قريه «جاس
ــاد و  ــد و مدت يك ماه در آن قريه به ارش متوجه قريه «خاوه» ش

هدايت مردم پرداخت.
ــتاد و مردم  ــان فرس عامربن ناصر قاصدى را به منطقه فين و كاش
ــش هزار  ــاص امام پنجم آگاه كرد، حدود ش را از ورود نماينده خ
ــود را آماده  ــواره خ ــزرگ، پياده و س ــرد، كوچك و ب ــر زن و م نف
ــب را در بيرون قريه باريكرسف استقبال از آن حضرت كردند و ش
ــد. ــوده خوابيدن ــد و آس ــزل كردن ــى) من ــهداردهال فعل  (مش
ــب و  حضرت على ابن باقر (ع) پس از چند روز توقف در قريه جاس
ــزت و جالل وارد منطقه  يك ماه توقف در قريه خاوه با يك دنيا ع
ــده كه حضرت در مسجد جامع كاشان اقامه  كاشان شد.روايت ش
ــته دسته به ديدارش نماز جماعت و جمعه مى نموده و مردم دس

 مى شتافتند و از آموختن مسائل شرعى بهره مند مى شدند.
نحوه شهادت

حضرت على بن محمدباقر (ع)، مدت سه سال در منطقه ماموريت 
ــكالت مردم آن سامان پرداخت. خود، به ارشاد و تبليغ و حل مش
صاحب كتاب كشف الكواكب مى گويد: «گروه زيادى آن حضرت 
را به اردهال كاشان دعوت كردند وگفتند عده اى عاجز و زمين گير 
هستند و نمى توانند به حضور شما مشرف شوند،در هرحال حضرت 
وارد منطقه (اردهال) شد».والى اردهال شخصى به نام «زرين نعل» 
(كفش) بود كه پس از مشاهده گرويدن مردم به حضرت و سستى 
حكومت خود، نامه اى به ازرق ابرح كه فرماندار اياالت قزوين يا قم 

بود، نوشت.

وقتى فرماندار ايالت قزوين از محتويات نامه مطلع مى شود، 
نامه اى مى نويسد و ارقم شامى را فرمانده لشكر 

600 نفرى قرار مى دهد و از طرف ديگر 
والى نراق را با نامه اى جداگانه 

ــامى ــك ارقم ش ــه كم ب
ــتد و زرين   مى فرس

ــى  وال ــش  كف
ــال را از  ارده

ت  تصميما
ــه  فت گر
ه  ــد ش
ــع  مطل
ميسازد 

و 
باالخره 
ــتور  دس

كشتن 
ــى  عل
ــن  ب

محمد 
باقر (ع) 
ــادر را ص

ــى كند.  م
ــكر  لش

ــبانه و  كفر ش
وارد  ــه  مخفيان

ــال  ارده ــه  منطق
ــدند و طبق آنچه در  ش

ــت:  تذكره حضرت آمده اس
ــب جمعه بود.گفته  آن شب، ش

ــكر كفر و  ــگ ميان لش ــود جن مى ش
حضرت ده روز به طول كشيد و حضرت نامه 

اى به مردم كاشان و فين نوشت تا از اوضاع شيعيان 
ــوند و از طرف ديگر فرمان داد تا زرين كفش بيايد و با  مطلع ش

او صحبت شود، به نظر مى رسد نامه حضرت زمانى به دست مردم 
ــلطان على به شهادت رسيده  كاشان و فين رسيد كه حضرت س
بودند.پس از احضار، زرين كفش خود را به حضرت رسانيد و سالم 
ــازم؟ در اين هنگام  ــا برآورده س ــت: چه حاجت دارى ت كرد و گف
عامربن ناصر فينى سفير مردم كاشان و فين خدمت حضرت عرض 
ــم كنيم، حضرت  ــن كفش را راهى جهن كرد: اجازه فرماييد زري
ــه نبوده ايم.آنگاه فرمود:  فرمود: ما خانواده هرگز اهل مكر و خدع
ايها الحارث، مى دانى من خود به اين منطقه نيامده ام بلكه با اصرار 
آورده اند...البته شنيده اى آن جماعت كه در صحراى كربال پرچم 
ظلم برافراخته و با تيغ ستم جدم حسين (ع) و اصحابش را شهيد 

كردند، 
عاقبت كارشان به كجا رسيد!... راضى نشويد به واسطه ريختن خون 
ــوند و آشوب كربال تازه گردد. من جماعتى در اين صحرا كشته ش
وقتى حضرت با جواب رد آن ملعون روبرو شد فرمود: خدا مى داند 
كه مرا از كشته شدن اصال بيم نيست؛ چه، شربت شهادت نوشيدن 
كار آباء و اجداد من است.در آخزين روز، جنگ به مرحله حساسى 
رسيده و پيروزى نهايى لشكراسالم نزديك بود، در اين حال يكى 
از افراد لشكر كفر حيله اى انديشيد و ناجوانمردانه جمعى سواره و 
پياده را آماده كرد و از شعبه كوهى كه در پشت سر لشكر اسالم بود، 
ــالم حمله ور شد و قريب 100 تن از  گذشت و از عقب به لشكر اس

رزمندگان شجاع اسالم را به شهادت رسانيد.
ــن وضعيت  ــى اي ــلطانعلى (ع) وقت ــرت س حض
ــوار شد و بر  ــاهده كرد بر مركب س را مش
ــرد، جراحتهاى  ــكركفر حمله ك لش
زيادى بر بدن نازنين او وارد آمده 
و خون از بدنش جارى شده 
بود و ضعف بر او مستولى 
ــت بنابراين زرين  گش
كفش ملعون تيرى به 
سوى حضرت پرتاب 
كرد كه بر پيشانى او 
ــت و خون  نشس
ــورت آن  بر ص
بزرگوار جارى 
شد.حضرت 
ر  ــا فس ا
ــب را  اس
به سوى 
مكانى 

ــه  ك
ز  و ــر م ا
ــوم  موس
ــه قتلگاه  ب
 ، ــت س ا
و  ــد  گرداني
ــه آنجا  ــون ب چ
ــدت  ــيد، از ش رس
ــب فرو  ــف از اس ضع
ــامى به  ــد، ارقم ش غلتي
ــا خنجر  ــد و ب ــك ش او نزدي
ــرمقدس حضرت را از بدن جدا  س

كرد.
برگزارى مراسم قاليشويان

ــنتى مذهبى در واقع از روز قبل از جمعه  اين آيين س
دوم مهرماه با اعزام كاروان پياده فينى ها به سمت مشهداردهال 
آغاز مى شود، اغلب خانواده هاى فينى و خاوه اى كه بر اساس سنت 
ــركت مى كنند، شب جمعه قالى به  ديرينه هر سال در مراسم ش
اردهال مى آيند و در منازل باريكرسف، زايرسراها، دامنه ها و حوالى 

صحن هاى بقعه امام زاده به سر مى برند.
از اوايل صبح جمعه، هزاران نفر از فينى ها اغلب با پوشش پيراهن 
مشكى، چوب و چماق هاى تراشيده و مخصوص خود را كه از قبل 
ــت مى گيرند.گفته مى شود  مى تراشند و آماده مى كنند، به دس
در گذشته به جاى چوب، شمشير، قمه و نيزه به نشانه رزمجويى 
ــت مى گرفته اند.چوب به دستان در كنار  و جنگ با قاتالن به دس
ــين (ع) جارى است،  ــاهزاده حس جوى آبى كه در صحن بقعه ش

جمع مى شوند و با شروع مراسم، يا حسين گويان و با شور و هيجان 
با پايين و باالبردن چوب هايشان براى گرفتن قالى به سمت مرقد 
سلطانعلى كه در فاصله 800 مترى واقع است، به راه مى افتند.در 
صحن صفا و صحن هاى جانبى، مراسم نوحه خوانى و سينه زنى و 
سخنرانى برگزار مى شود، پس از پايان سخنرانى و سوگوارى، يكى 
از ريش سفيدان فينى، كمك هاى نقدى و نذورات جمع آورى شده 
را به عنوان هديه به متولى يا سرپرست خادمان آستانه مى دهد و 

درخواست قالى مخصوص امام زاده شهيد شده را مى كند.
خادمان، يك تخته قالى لوله شده را با پارچه مشكى مى پوشانند و به 
ريش سفيدان فينى مى سپارند، چوب به دستان فينى، با ديدن قالى 
با شور و هيجان مضاعف و فرياد يا حسين يا حسين به سوى قالى 
ــتابند، قالى را در اختيار خود مى آورند و در حالى كه انبوه  مى ش
ــى كنند، قالى  ــه و همراهى م ــى آن ها را احاط جمعيت غير فين
لوله شده را به نشانه جسد امام زاده كه در فرش پيچيده شده با ذكر
 يا حسين و هياهوى زياد بر دوش نهاده با گام هاى تند و شتايان از 

صحن صفا خارج مى شوند.
ــدن  در اين ميان، جمعيت انبوه آبادى هاى ديگر، حق نزديك ش
ــه خوانى و عزادارى آن ها  به قالى را ندارند و تنها مى توانند با نوح
ــته حامالن قالى، يكى از اهالى  را حمايت كنند، در پيشاپيش دس
ــينه خود آويخته و قرآنى به  ــان، در حالى كه جانمازى به س كاش
ــوار بر اسب حركت  ــت دارد، س ــت گرفته و تسبيحى در دس دس
مى كند.مى گويند اين نماد جانماز امام زاده است، كه يكى از اهالى 
ــت، همچنين  چهل حصاران آن را براى امام زاده مى انداخته اس
ــا را همراهى  ــته عزادار خاوه اى با حمل علم و كتل، فينى ه دس
مى كنند.دسته هيجان زده، چوب و چماق هاى خود را در آسمان 
ــپاهى خشمگين به دنبال  تكان مى دهند، مى رقصانند و مانند س
ــوند، گروهى جلوتر، خود را  ــرازير مى ش علم به سوى چشمه س
ــمه كنار زده فضا  ــانند و جمعيت را از لب چش به چشمه مى رس
ــى آورند و بر  ــد، قالى را يه كنار نهر م ــاده ورود قالى مى كنن را آم
ــانى كه امام زاده را يارى  روى زمين مى گذارند.در اين هنگام كس
ــر روى زمين مى  ــى كنند، قالى را در كنار نه نكرده اند را لعنت م
گذارند و دور آن حلقه مى زنند و چوب هايشان را پياپى در هوا تكان 
ــى كنند و بيرون  ــود را در آب نهر فرو م مى دهند و چوب هاى خ
مى آورند و قطرات آب چوبها را روى قالى مى پاشند به اين شيوه 
قالى را كه نمادى از شهيداردهال است بصورت تمثيلى مى شويند 

و غسل مى دهند.
ــپس به همان ترتيب قالى را بر دوش گرفته از طريق گذرگاهى  س
كه به در شرقى بقعه منتهى مى شود وارد صحن سردار يا فينى ها 
مى شوند و چند دور قالى را در حياط مى چرخانند و بعد به ايوان 

بقعه مى برند.
در اينجا شور و هيجان به اوج مى رسد، چند نفر از بزرگان خاوه و 
فين پيش مى روند تا قالى را بگيرند ولى چوب به دستان كه دوست 
ندارند قالى را تحويل دهند، با تكان دادن چوب هايشان آن ها را دور 
مى كنند، تا اين كه با كشمكش هاى زياد و فريادهاى مكرر حسين، 
حسين و اهللا اكبر بزرگان فينى قالى را گرفته به بزرگان خاوه تحويل 
ــريفات خاص تحويل خدام مى دهند.خاوه اى ها نيز قالى را با تش
 امام زاده مى دهند، بدين ترتيب حدود ظهر مراسم تمام مى شود و 

دسته براى زيارت به مرقد امام زاده مى روند.

Society,Cultural  Newspaper No.1692 |  September 30،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Golipour.zayanderoud@gmail.com

9 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1692 |چهارشنبه 8 مهر 1394 | 16 ذى الحجه 1436

ــت آباد و ــهر دول ــهيدان گمنام در ش ــت روز از دفن ش ــى و هش صد و س
 چهل و پنج روز از تدفين شهداى گمنام در شهر دستگرد مى گذرد و هنوز 

خبرى از ساخت يادمان براى اين عزيزان عزتمند نيست.
چهارماه و هجده روز از دفن شهيدان گمنام در شهر دولت آباد و يك ماه و 
پانزده روز از تدفين شهداى گمنام در شهر دستگرد مى گذرد و هنوز خبرى 
از ساخت يادمان براى اين شهيدان كه مايه عزت و شرف براى ما هستند و 

بايد چون پرچمى برافراشته باشند نيست.
ــد چرا كه آن ها سال ها زير  ساخت يادمان نه اين كه احتياج شهيدان باش
خاك هاى گرم جنوب و البته غرب آرميده بودند، اما ساخت بنا براى كسانى 
كه با خون خود بناى انقالب را ثابت و مستحكم كرده اند كار كوچكى است و 
البته وظيفه ماست.مردم دولت آباد و دستگرد در مراسم تشييع پيكر مطهر 
اين شهيدان گمنام، رسم مهمان نوازى را با حضور باشكوه خود خوب به جا 
ــت كه سهم خود را ادا كنند، چون به طور  آوردند و حال نوبت مسووالن اس
ــت؛ از اين بى نامان و گمنامان است و اگر گذشته  حتم اگر نام و رسمى اس
ــخت در انتظار خواهد بود.حال وظيفه تك تك  فراموش شود آينده اى س
ــيم غربت 29 و 33 ساله اين  ــت كه مراقب باش ــووالن اين اس مردم و مس
شهيدان تكرار نشود و با توجه به اين كه خدمت به اين عرشيان گمنام توفيق 
مى خواهد، اميدواريم اين توفيق نصيب يكايك مردم شهيدپرور دولت آباد و 
دستگرد بشود.در پايان بيان اين نكته ضرورت دارد كه نمى توان از مشكالت 
ــهر وجود دارد چشم پوشى كرده و عديده اى كه در شهرستان و اين دو ش

 آن ها را ناديده گرفت، اما اهميت دادن به يك موضوع و در اولويت قرار دادن 
آن نيز مطلبى است كه در شرايط خاص بايد مورد توجه قرار بگيرد.

ــمى به مناسبت روز جهانى  آتش نشانان شهردارى نايين طى مراس
آتش نشانى تجليل شدند.

ــانى را به جنگيدن يك  شهردار نايين در اين مراسم كار در آتش نش
ــبيه كرد و گفت : در جبهه و جنگ با دشمن  رزمنده و ايثارگرى تش
انسانى طرفيم اما در اين عرصه دشمن، آتش و آهن و تصادف و ... است 

كه همت و تالش وااليى را مى طلبد.
ــكرى با تاكيد بر اينكه خدمت در اين عرصه دلبستگى  ــير عس اردش
خاصى را مى طلبد گفت: آتش نشان يك عاشق واقعى است و عشق 
به كار و مردم موجب مى شود از جان خود گذشته و جهت رفاه حال 

ديگران و كمك رسانى به آسيب ديدگان از هيچ تالشى دريغ نورزد.
شهردار با تاكيد بر ضرورت آموزش و در پيشبرد اهداف آتش نشانى 
ــق وهمچنين بروز  ــارزه با حري ــرفت علم مب گفت: با توجه به پيش
ــتيم، كالسها و  ــاهد فزونى آن هس حادثه هاى متعدد كه هر روز ش

دوره هاى آموزشى را براى آتش نشانان در نظر گرفتيم.
ــانى بر كسى پوشيده نيست، چنانچه  وى افزود: سختى كار آتش نش
قانونگذار نيز براى اين قشر پرتالش و ايثارگر طول خدمت كمترى را 

نسبت به ديگر مشاغل در نظر گرفته است.
در اين مراسم رژه خودرويى سازمان آتش نشانى نايين برگزار شد.

شهرستان نايين در140كيلومترى شرق اصفهان قراردارد.

صد و سى و هشت روز گذشت...
نكند «شهيد» يادمان رفت 
كه يادمان شهدا از ياد رفت!

آتش نشانان نايين تجليل شدند
حضور معاون رييس جمهور در عمارت كوهستانى ماريكو زواره؛

توسعه گردشگرى راه نجات اقتصاد كشور
رييس ستاد معاينه فنى شهرضا:

برخورد با خودروهاى بدون معاينه فنى
 در شهرضا تشديد مى شود

ــفر  ــور در امور زنان و خانواده در س معاون رييس جمه
خود به شهرستان اردستان از نمايشگاه توانمدى زنان، 
ــوزه،كارگاه آهنگرى و  ــينيه كوچ و بزرگ زواره، م حس

سفال زواره نيز ديدن كرد.
ــم جشنواره صداى زواره  شهيندخت مالوردى در مراس
در عمارت كوهستانى ماريكو با تبريك عيد غدير و امام 
هادى(ع) گفت: قلب ما ناراحت از حادثه جانگداز مكه و 

منا است كه به خانواده آنان تسليت مى گوييم.
وى با اشاره به روز گردشگرى افزود: با توجه به گام هايى 
ــور برداشته شده،  ــگرى در كش كه براى توسعه گردش
منطقه اردستان از نظر توسعه گردشگرى مغفول مانده 
ــه اين ظرفيت ها  ــت در صورتى كه مى توان به اتكا ب اس
اميدوار بود.معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده 
ــدف دولت يازدهم  ــعه متوازن ه با تاكيد بر اينكه توس
ــم توسعه  ــت، اظهاركرد: اين كار مطابق برنامه شش اس
ــه يكى از موضاعاتى  اتفاق خواهد افتاد.وى با بيان اينك
كه دولت پيگير آن است توسعه گردشگرى است تصريح 

كرد: امروزه يكى از راه هايى كه مى تواند اقتصاد كشور را 
نجات دهد توسعه گردشگرى است و اين كار كشور سبب 

رونق اقتصادى و ايجاد اشتغال مى شود.
ــكل  ــتغال مش مالوردى  باتوجه به اينكه بيكارى و اش
كشور است، يادآورشد: هرقدمى كه از بخش خصوصى 
ــغال و دولت كمك  و غيردولتى برداشته شود كه به اش
ــس جمهور درامور  ــت. معاون ريي كند مورد احترام اس
زنان و خانواده با تاكيد بر مشاركت و جلب حمايت همه 
ظرفيت هاى جامعه براى تحقق سياست اقتصاد مقاومتى 
ــود و  اظهار كرد: بايد اقتصاد ما درون زا و دانش محور ش
تمام سرمايه انسانى را در كشوردر اختيار بگيريم و هيچ 
نيرويى از زن و مرد نبايد حذف شود، همه ظرفيت هاى 
ــتفاده قرار داد تا به هدف  موجود كشور را بايد مورد اس
ــتان  ــفر خود به شهرس ــم.وى در س ــت يابي نهايى دس
ــگاه توانمندى زنان ،حسينيه كوچ  ــتان از نمايش اردس
ــفال زواره نيز  و بزرگ زواره، موزه، كارگاه آهنگرى و س

ديدن كرد.

ــهرضا با تأكيد  ــتاد معاينه فنى شهردارى ش رييس س
ــطح  ــدون معاينه فنى در س ــا خودروهاى ب ــه ب براينك
ــود، گفت: رانندگان  شهرستان بايد به شدت برخورد ش
ــهر رانندگى  ــطح ش اگر بدون معاينه فنى خودرو در س

كنند پليس راهور با آن ها برخورد جدى مى كند.
ــتاد معاينه فنى  ــروه س ــه كارگ ــو در جلس ــر بهارل اكب
شهرستان، با تاكيد بر اينكه با مراكز معاينه فنى غيرمجاز 
و مراكزى كه بدون معاينه برگه مى دهند، بايد برخورد 
ــت: كنترل معاينه فنى معتبر در  جدى شود، اظهار داش

تردد خودروها دغدغه اصلى اين كارگروه است.
ــت مراكز معاينه فنى،  وى افزود: نظارت جدى بر فعالي
ــى و دقت در صدور تاييديه  انجام بازديدهاى كارشناس
سالمت فنى خودروها نقش اساسى در صحت عملكرد 
ــايل نقليه  ــودرو، آاليندگى وس و تجهيزات و ايمنى خ

موتورى با شاخص هاى مصوب زيست محيطى دارد.
رييس ستاد معاينه فنى شهردارى شهرضا با بيان اينكه 

ــازه تردد دارد،  ــه معاينه نبايد اج خودروهاى فاقد برگ
بيان كرد: كاهش شدت سوانح رانندگى، تلفات انسانى، 
ــردد و افزايش كيفيت  ــارت مالى، افزايش ايمنى ت خس

زيست محيطى از فوايد معاينه فنى خودرو است.
وى تصريح كرد: با توجه به اهميت معاينه فنى خودروها 
در راستاى كاهش آلودگى هوا و حفظ سالمت و ايمنى 
ــتمر و دقيق بر عملكرد مراكز  ــهروندان، نظارت مس ش
ــت به صورت جدى در دستور كار  معاينه فنى مى بايس

دستگاه هاى ذى ربط باشد.
ــوند بهتر از اين  بهارلو افزود: اگر مراكز متخلف پلمپ ش
است كه ايمنى و سالمت مردم به خطر بيفتد و در نتيجه 

بايد كليه موارد فنى در اين مراكز اجرا شود.
وى با تاكيد بر اينكه با خودروهاى بدون معاينه فنى در 
سطح شهرستان بايد به شدت برخورد شود، اظهار داشت: 
ــطح شهر  رانندگان اگر بدون معاينه فنى خودرو در س
رانندگى كنند پليس راهور با آنها برخورد جدى مى كند.

از گوشه كنار استان

ايستگاه آتش نشانى حبيب آباد عالوه بر پايين بودن 
سطح امكانات، وظيفه خدمت رسانى به چند شهر و 

روستا را بر عهده دارد.
ــاه و روز  ــم به هفتم مهر م ــرى بزني اگر به تقويم س
ــيم. روزى كه به نام آتش نشان  آتش نشانى مى رس
ــژه و با اخالصى ــى وي هاى جان بر كف كه با تالش

ــهر  ــه مى پردازند.ش ــه انجام وظيف ــال زدنى ب  مث
ــاله حدود سه سال  ــابقه اى 50 س حبيب آباد با س
ــتگاه آتش نشانى 24 ساعته  است كه مجهز به ايس
شده و در سه شيفت و در هر شيفت تنها با يك نفر 
ــانى و ايمنى را انجام  آتش نشان خدمات آتش نش

مى دهند.
گستردگى بخش حبيب آباد با توجه به بخش شدن 
آن بسيار زياد مى باشد، وسعت آن از نزديكى هاى 
ــاپورآباد  ــده و شهر هايى چون ش زينبيه شروع ش
ــش از جمله  ــاى بخ ــتا ه ــچه و روس و حتى كمش
ــتاى على آباد چى و پروانه و  على آبادمالعلى و روس
ــود و اين درحالى است  مرغ و دنبى را شامل مى ش
ــانى حبيب آباد مى بايست به  كه ايستگاه آتش نش

همه ى اين مناطق خدمت رسانى بنمايد.

ــتگاه ــخت افزارى به ايس ــاظ امكانات س اگر از لح
ــانى حبيب آباد بنگريم اين ايستگاه تنها   آتش نش
يك دستگاه خودروى آتش نشانى(بادسان) دارد كه 
در بقيه شهر ها از اين خودرو ها براى امور عملياتى 

استفاده نمى شود. 
از لحاظ امكانات و تجهيزات اطفاء حريق نيز تنها از 
آب و كپسول co2 و پودر گاز جهت خاموش كردن 
آتش استفاده مى كنند و از لحاظ وسايل و امكانات 
امدادى در مواجهه با خطرات و حوادث رانندگى نيز 

از وسايل امدادى مورد نياز بى بهره مى باشند.
مقايسه اجمالى مراكز آتش نشانى دولت آباد 

با مركز آتش نشانى حبيب آباد
بخش دولت آباد جمعيت حدود 000/40 نفر تعداد 
ايستگاه 2، تعداد آتش نشان 10 نفر ،تعداد عمليات 

در سال حدود 160عمليات.
بخش حبيب آباد جمعيت حدود 000/15 نفر تعداد 
ايستگاه 1 ، تعداد آتش نشان 3 نفر ،تعداد عمليات در 

سال حدود 120عمليات.
اميد است مسووالن با دقت نظر و اهتمام، نسبت به 
رفع مشكالت اين مركز اقدامات الزم را انجام دهند.

به بهانه روز ملى آتش نشانى؛

ايستگاه آتش نشانى حبيب آباد، يك ايستگاه
 براى چند شهر و روستا!

                                                                      قالى شويى، رسمى كهن در آينه تاريخ
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دریچه

خبر

 ما هميش��ه براي انجام کارهاي مان از رانندگي گرفته ت��ا خواندن خبرها، 
 نياز به قدرت بينايي داريم. برخي از عادت ها بدون اين که متوجه باش��يد، 

به چشم آسيب مي رساند.
استعمال دخانيات

 در هر ن��خ س��يگار، بي��ش از هفت ه��زار م��اده ش��يميايي وج��ود دارد، 
برخي از اين مواد مانن��د منواکس��يدکربن و نيکوتين ب��ه رگ هاي خوني 
 آس��يب مي رس��اند و مانع از گردش مناس��ب خون در چش��م مي ش��ود. 
دود سيگار مش��کالت بينايي مانند آب مرواريد و تباهي لکه زرد را تشديد 

مي کند.
تماشاي فيلم از لپ تاپ يا تبلت

 تماش��ا کردن فيلم يا برنامه از فاصله نزديک فش��ار زيادي روي چشم وارد 
مي کند. افرادي که عادت دارند از اين وسايل براي تماشاي برنامه هاي خود 

استفاده کنند، بايد به طور مرتب به چشم ها استراحت دهند.
استفاده نکردن از عينک آفتابي

همه م��ا مي دانيم که اش��عه ماوراي بنفش خورش��يد، باعث تس��ريع روند 
پيري پوس��ت، از جمله اطراف چش��م ه��ا مي ش��ود. اما آيا مي دانس��تيد 
که اين اش��عه م��ي تواند ب��ه بينايي آس��يب برس��اند و باعث مش��کالتي 
 مانن��د آس��يب ديدگ��ي ش��بکيه چش��م، آب مرواري��د و ناخنک ش��ود؟ 

در هواي آفتابي يا ابري، حتما از عينک آفتابي استفاده کنيد.
مصرف کم ميوه هاي رنگي

ميوه ه��اي رنگارن��گ، سرش��ار از ويتامي��ن و آنتي اکس��يدان اس��ت که 
 براي چش��م مفيد اس��ت. ميوه هايي چ��ون پرتق��ال، توت قرم��ز، هويج، 
 گوج��ه فرنگ��ي، فلف��ل دلم��ه اي، کدوحلواي��ي و کل��م بروکل��ي حاوي 
 م��واد مغ��ذي اس��ت ک��ه بيناي��ي را تقويت م��ي کن��د و پيش��رفت روند 
بيماري هاي مربوط به سن مانند آب مرواريد، آب سياه و ماکوالدژنراسيون 

را به تاخير مي اندازد.
خواندن در وسيله نقليه در حال حرکت

 مس��افرت ه��اي طوالني م��ي تواند خس��ته کننده باش��د؛ اما بهتر اس��ت 
در اين سفرها به جاي خواندن کتاب، سرگرمي ديگري براي خود پيدا کنيد. 
 هنگام کتاب خواندن در وس��يله نقليه در حال حرکت، چش��م مجبور است 
به طور مداوم روي چيزي که مي خوانيد، تمرکز کند. اين فشار روي چشم، 

اغلب با سردرد و تاري بينايي همراه است.
نگاه کردن از گوشه چشم

اين حالت مي تواند دو دليل داش��ته باش��د، يا اين که آن چه س��عي داريد 
بخوانيد، خيلي نزديک است يا اين که خيلي ريز است. بنابراين از گوشه چشم 

نگاه مي کنيد و اين حالت وضعيت چشم را از حالت طبيعي خارج مي کند.
کم خوابي

 شکي نيس��ت که کم خوابي باعث سياهي و پف زير چش��م مي شود؛ اما آيا 
مي دانس��تيد که کم خوابي به سالمت چشم آسيب مي رس��اند. اسپاسم و 

خشکي چشم، مي تواند به علت کم خوابي بروز کند.
تماشاي برنامه تلويزيوني هنگام دراز کشيدن

 ب��ه گ��زارش س��ايت »Prevention«،يک��ي از مش��کالتي ک��ه ب��ر اثر 
بي تحرکي به وجود مي آيد، وارد شدن فشار روي چشم و بدتر شدن وضعيت 

بينايي است؛ درنتيجه به صورت درازکش تلويزيون نبينيد.

مدير کل بازرسی، ارزيابی عملکرد سازمان غذا و دارو، تاکيد کرد: شرکت 
آب معدنی دماوند ملزم است که تمامی محصوالتش در سطح عرضه را 

جمع آوری کند.
 دکتر به��روز جن��ت، اظهارداش��ت: به مديري��ت ش��رکت آب معدنی 
 نام��ه زده اي��م ک��ه آب ه��ای بس��ته بن��دی عرضه ش��ده در س��طح 

سوپرمارکت ها و مغازه ها را جمع آوری کند.
 وی در پاس��خ به اين س��وال که با توجه ب��ه توزيع گس��ترده آب های 
بسته بندی دماوند در سطح مغازه ها و سوپرمارکت های سطح کشور، 
چگونه امکان جم��ع آوری آنها وجود دارد، گف��ت: قطعا انتظار می رود 
که مغازه داران، آب های دماوند را به ش��رکت پخش که مسوول توزيع 

هستند، مرجوع شوند.
 جنت با تاکيد بر اينکه ش��رکت آب معدنی دماوند نمی بايس��ت بعد از 
نامه نگاری های ما محصوالت خود را توزيع می کرد، افزود: به ماموران 
 بهداش��ت محيط نيز گفته ايم در صورت مش��اهده محصوالت دماوند 

در سطح عرضه، نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند.
 مدير کل  بازرس��ی، ارزيابی عملکرد  س��ازمان غذا و دارو، در خصوص 
علت اينکه چرا تنها اسم ش��رکت دماوند از بين چند شرکت توليد آب 
معدنی و آش��اميدنی، معرفی ش��ده اس��ت، گفت: چون اين شرکت از 
دستور توقف توليد که سازمان غذا و دارو ابالغ کرده بود، تمکين نکرد و 

همچنان به توليد ادامه داد.
جنت با اعالم اينکه چش��مه آب معدنی دماوند از يک سال قبل پلمب 
 ش��ده بود، افزود: متاس��فانه اين ش��رکت همچنان به توليد خود ادامه 
می داد؛ درحالی که س��اير ش��رکت های متخلف، توليد خود را متوقف 
کرده بودند، وی تاکيد کرد: ساير شرکت های توليد آب های بسته بندی 
که تخلف آنها محرز ش��ده است، می بايست نس��بت به اصالح وضعيت 
 توليدات خود اق��دام کنند. در غير اين صورت، اس��امی آنه��ا نيز اعالم 

می شود.
به گفته مسووالن سازمان غذا و دارو، آلودگی ميکروبی علت توقف توليد 

آب دماوند بوده است.

 به خاطر چشم هاي تان هشت عادت 
را کنار بگذاريد

سرنوشت آب های بسته بندی 
»دماوند« در بازار

نکته ها

خبر
ريي��س دفت��ر بهب��ود تغذي��ه جامع��ه وزارت 
 بهداشت به برنامه حمايت تغذيه ای از کودکانی 
 که ب��ه علت فق��ر، دچار س��وء تغذيه هس��تند، 
اش��اره کرد و در عين حال از انتظ��ار 200 هزار 
 ک��ودک ب��رای دريافت س��بدغذايی ب��ه علت 

تامين نشدن منابع مالی خبر داد.
دکتر زه��را عبدالله��ی، درباره برنام��ه حمايت 
تغذيه ای کودکان نيازمند و مبتال به سوء تغذيه 
گفت: يک��ی از برنامه ه��ای دفتر بهب��ود تغذيه 
جامع��ه، برنامه کش��وری بهبود تغذيه و رش��د 
کودکان زير پنج سال اس��ت. در قالب اين برنامه 
که از طري��ق ش��بکه های بهداش��تی - درمانی 
کشور اجرا می ش��ود، کودکانی که تحت پوشش 
 ش��بکه بهداش��تی - درمانی کش��ور هس��تند، 
 با مراجعه ب��ه واحده��ای بهداش��تی - درمانی 
 در ش��هرها از خدمات و مراقبت ه��ای تغذيه ای 
در قال��ب برنام��ه س��المت ک��ودکان بهره مند 
می ش��وند. به طور کلی بحث آموزش و مشاوره 
 م��ادر ب��رای تروي��ج برنام��ه تغذيه ک��ودک با 
شير مادر به مدت دو سال به علت تاثير در رشد 
و پيشگيری از سوء تغذيه و اطالع رسانی درباره 

غذای کمکی به کودک باالی دوس��ال، از جمله 
اين برنامه ها هستند.

کودکان کارت رشد می گيرند 
وی اف��زود: در کنار آن خدمات پايش رش��د نيز 
انجام می شود و همه کودکان کارت رشدمی گيرند 
که يک نس��خه درواحدبهداشتی درمانی است و 
يک نس��خه دراختيارمادرقرارمی گيرد. براساس 
يک برنامه منظ��م مراقبتی،مادر ک��ودک را به 
 مراکز بهداشتی - درمانی آورده و قد و وزن آنها 
اندازه گرفته می شود وبا منحنی های استاندارد 
 انطباق داده می ش��ود. اگرکودک دچار اختالل 
در رشد باشد به سرعت می توان وی را شناسايی 

کرد ومداخالت الزم را انجام داد.
عبداللهی ادامه داد: برخی از اين اقدامات در مورد 
تغذيه کودک شايد مربوط به ضعف آگاهی های 
مادر باش��د که در اين صورت به او مشاوره داده 
 می ش��ود، يا اينکه ممکن اس��ت اي��ن کودکان 
 ب��ه دلي��ل فق��ر و نيازمن��دی خان��وار دچ��ار 
 سوء تغذيه باشند. بنابراين بر اساس دستورالعمل 
 وزارت بهداش��ت، اگ��ر مش��خص ش��ود ک��ه 
س��وء تغذي��ه و اختالل رش��د کودک زي��ر پنج 

س��ال به علت نيازمن��دی و فقر خانواده اس��ت، 
 ليستی توسط مرکز بهداشت اس��تان تهيه و به 
کميته امداد ارس��ال می ش��ود. کميته امداد نيز 
 آنها را تحت پوش��ش تغذيه ای ق��رار می دهد و 
س��بد غذايی رايگان در اختيار خان��واده قرارداه 
می شود. ترکيب آن را نيز کارشناسان تغذيه در 

معاونت بهداشت مشخص می کنند.
 عبداللهی با اش��اره ب��ه همکاری کميت��ه امداد 
ام��ام )ره( و وزارت بهداش��ت در خص��وص 
 تهيه س��بد غذايی ب��رای اين ک��ودکان، گفت: 
چند س��ال اس��ت وزارت بهداش��ت با همکاری 
کميته امداد در ح��ال انجام اين برنامه اس��ت و 
قيمت اين س��بد س��ال تغيير می کند. االن اين 
سبد با قيمت 70 هزار تومان برای کودکان آماده 
می شود. عالوه بر آن، برای مادران هم کالس های 
ويژه مش��اوره تغذيه کودک توس��ط بهورزان و 
 کارکنان بهداشتی برگزار می شود. در حال حاضر 
 ب��ه دلي��ل محدوديت ه��ای اعتب��اری ک��ه

 وجود دارد تمام کودکانی که شناسايی شده اند، 
 تحت پوش��ش اي��ن برنامه نيس��تند و بخش��ی 

پشت نوبتی هستند.

 مهم ترين عامل بروز پوس��يدگی دندان ها در کودکان مصرف زياد خوراکی های 
شيرين است که در مورد بزرگس��االن می توان به رعايت نکردن صحيح بهداشت 
دهان و دندان اشاره کرد. در اين نوشتار سعی داريم ش��ما را با اصلی ترين اصول 

حفظ سالمت دندان ها و پيشگيری از پوسيدگی آنها آشنا کنيم:
چرا دندان ها پوسيده می شوند؟

در دهان ما ذراتی وجود دارند که در صورت تماس با بزاق دهان و ديگر ترکيبات 
 اسيدی و ش��يرينی که می خوريم به شکل پوس��يدگی دندان تبديل می شوند. 
اين پوس��يدگی ها به مينای دندان آسيب می رسانند، پوش��ش دندان را ضعيف 
 می کنند و س��بب ايجاد حفره می ش��وند. حفره ها به ش��کل لک��ه های کوچک 
س��ياه رنگی به وجود می آيند که با چش��م غير مس��لح نيز به خوبی قابل ديدن 
است. چنين مش��کالت دندانی با مصرف دارو درمان نمی ش��وند و گذر زمان هم 

آنها را تش��ديد می کند. بهترين روش در اين زمان مراجعه 
به دندانپزشک اس��ت تا با ترميم دندان و جايگزينی پوشش 
مصنوعی مانع از آسيب باکتری ها به بافت آسيب ديده شود.

پيشگيری از شدت پوسيدگی های دندان
توصيه هايی که در ادامه ارايه می شود، می تواند مانع ايجاد 
پوسيدگی های دندان در کودکان شود. در وهله نخست بايد 
به رعايت بهداش��ت صحيح دهان و دندان بچه ها از س��نين 
بسيار پايين توجه داشت تا به مراجعه مکرر به دندانپزشک 
و ترميم دندان ها نياز نباش��د. در اين صورت افزون بر اينکه 
 س��المت کودک حفظ می ش��ود، در هزينه ه��ا و زمان نيز 

صرفه جويی می شود.
پرهيز از مصرف شيرينی جات

از جمله خوراکی هايی که تاثير س��وء بس��ياری بر دندان ها 
دارن��د، می توان به کيک ها، ش��کالت، نوش��ابه های گازدار 
 و هم��ه خوراکی هايی که مقدار بس��يار زيادی ش��کر دارند 
 اش��اره کرد که به نح��و قابل توجه��ی به دندان ها آس��يب 
می رسانند. به فرزندان خود بياموزيد کمتر شکالت بخورند، 

به ج��ای آن ميوه ميل کنن��د و خوراکی های س��المی را همراه خود به مدرس��ه 
 ببرند؛ در اين صورت تمايل به خوراکی های ش��يرين کمتر می ش��ود. همچنين 
 مسواک زدن دندان ها و استفاده از نخ دندان پس از خوردن مواد غذايی شيرين نيز 
 بس��يار مهم اس��ت. به آنها يادآور ش��ويد حتی اگر در منزل نيس��تند دست کم 

دندان ها را به خوبی با آب بشويند.
چهار وعده غذايی در روز

اگر ع��ادت داريد در تمام س��اعات روز چيزی بخوريد، نه تنه��ا زمينه اضافه وزن 
 خود را ايجاد کرده ايد، بلکه احتمال پوس��يدگی های دندان نيز تشديد می شود. 
طوری برنامه ريزی کنيد که در ساعات معينی غذا بخوريد و اين وعده ها بيشتر از 
چهار وعده صبحانه، ناهار، عصرانه و شام نباشد. بين وعده های غذا چيزی نخوريد 

و پس از هر وعده نيز مسواک بزنيد.
مسواک زدن صحيح دندان ها

به خاطر داش��ته باش��يد بايد روزانه حداقل دو بار مس��واک بزنيد؛ پيش از خواب 
 و صبح پس از بيدار ش��دن. اگر می توانيد حتما پس از ناهار نيز مس��واک بزنيد، 
زيرا بهداش��ت دهان از اين قاعده ساده شروع می ش��ود. هميشه مسواک خود را 

همراه داشته باشيد تا بتوانيد پس از صرف غذا دندان ها را تميز کنيد.
استفاده از نخ دندان

 اس��تفاده از نخ دندان کمک بزرگ��ی به از بين رفت��ن باقی مان��ده خوراکی های 
 بين دندان ها م��ی کند، زيرا مس��واک نمی تواند هم��ه اي��ن ذرات را تميز کند. 
يک بار در روز و به ويژه درشب دندان ها را با نخ دندان تميز کنيد. جعبه نخ دندان 

را نيز به خوبی ببنديد تا نخ با آب و رطوبت تماس نداش��ته باش��د. پس از خوردن 
 غذاهای خميری، کيک و غالت شيرين حتما از نخ دندان استفاده کنيد؛ زيرا اين 

خوراکی ها به دندان ها آسيب می رسانند و زمينه ساز پوسيدگی می شوند.
جويدن کامل مواد غذايی

 اگر غذاها را به خوبی بجويد مانع از جايگيری ذرات غذا بين دندان ها می ش��ود. 
 اين توصيه را ب��ه خصوص زمانی ک��ه در منزل نيس��تيد و نخ دندان و مس��واک 

در اختيار نداريد رعايت کنيد.
خنک کردن دهان

ليمو يک راهکار س��اده برای جلوگيری از پوسيدگی های دندان است. کافی است 
چند قطره آب ليمو را در يک ليوان آب بريزيد و پس از مسواک زدن، اين محلول 
 را غرغره کنيد. Ph اس��يدی ليمو به مقابله با عوامل آس��يب رس��ان به دندان ها 

کمک می کند.
ماساژ لثه ها

 به کمک ح��رکات آرام چرخش��ی يا از باال ب��ه پايين، لث��ه ها را ماس��اژ دهيد تا 
 خون رس��انی بهتر به لث��ه ها صورت گي��رد. بدي��ن ترتيب دندان ه��ا محکم تر 
خواهند بود و از ناراحتی های دندان از جمله پوسيدگی ها پيشگيری می شود. به 

خاطر داشته باشيد اگر دندان ها سالم نباشند، باکتری ها تکثير می يابند.
شست و شوی دهان

 تاکنون فکر ک��رده ايد چرا همراه ب��ا قهوه، آب نيز س��رو می ش��ود؟ زيرا بعضی 
 خوراکی ها از جمل��ه قهوه می توانند زمينه س��از پوس��يدگی دندان ها ش��وند. 

 پس از مصرف بعضی از خوراکی ها و نوش��يدنی ها الزم اس��ت دهان را بش��وييد. 
اين نکته به خصوص در مورد ميوه های ترش اهميت بيشتری پيدا می کند.

خوابيدن بدون مسواک زدن؛ هرگز
 مس��واک زدن دندانها پي��ش از خواب عادتی اس��ت که ک��ودکان از والدين خود 
 می آموزند. توجه داش��ته باش��يد در مدت خواب باکتری ها ب��ا ذرات باقی مانده 
در دهان جش��ن می گيرند. حتی اگر از ش��دت خس��تگی نمی توانيد بايس��تيد 
 باز هم اي��ن کار را فراموش نکني��د و در زمانی چند دقيقه ای دن��دان ها را کامال 

مسواک بزنيد.
مصرف خوراکی های سرشار از کلسيم

 لبنيات مانند شير و ماس��ت تنها منابع غذايی کلسيم نيس��تند. اين ماده معدنی 
در سبزيجات سبز مانند اسفناج و کلم بروکلی نيز وجود دارد. بادام نيز منبع غنی 
از کلسيم محسوب می شود. اگر نس��بت به الکتوز حساس��يت داريد، شير بادام 

جايگزين مناسب شير است.
گنجاندن ميوه ها و سبزی های خام در برنامه غذايی

کرفس و هوي��ج، س��بزيجات عالی ب��رای تميز کردن دن��دان ها هس��تند، زيرا 
فيبره��ای موج��ود در آنه��ا مانن��د س��دی در برابر آلودگ��ی های ده��ان عمل 
می کنند. همچنين پوس��ت س��يب م��ی تواند دندان ه��ا را تقويت کند، س��بب 
س��فيدی آنها ش��ود و باقی مان��ده غذاهای بي��ن دندان ه��ا را نيز از بي��ن ببرد. 
 افزون بر اين، س��يب دس��ری بی مانند اس��ت که مانع از تمايل به شيرينی جات 

می شود.

محققان آمريکايی بر اين باورند که يک ابزار تشخيصی دو تراشه ای می تواند 
به مهار ابوال در آفريقا کمک کند.

رويکرد نوينی که توس��ط محققان دانش��گاه های کاليفرنيا در سانتاکروز و 
 برکلی توسعه يافته، می تواند شيوه تشخيص ابوال را متحول کرده و پزشکان را 
 قادر س��ازد تا به جای ارس��ال نمونه ب��ه آزمايش��گاه، بيم��اری را در محل 

شناسايی کنند.
اين امر می تواند مهار اين ويروس را که به دليل س��ختی تش��خيص يکی از 
بدترين بيماری های همه گير اين دهه شناخته شده، در غرب آفريقا سرعت 
 بخشد. اين سيس��تم بر دو تراشه متکی است: تراش��ه ميکروسيالی که برای 
 »optofluidic« قرار دادن و آماده سازی نمونه استفاده می شود و تراشه 

که می تواند مولکول های منفرد حاوی ويروس را تشخيص دهد. 
آزمايش های اوليه نشان می دهد که اين روش به عنوان يک آزمايش معمولی 

موثر است.
 از زمان ش��يوع ابوال در گين��ه نو در س��ال 2013، اين بيم��اری باعث مرگ 
بيش از 11 هزار نفر در غرب آفريقا ش��د و موارد جدي��د همچنان در گينه و 
سيرالئون افزوده می شوند. مهار اين بيماری کار دش��واری است؛ عالئم آن 
 اغلب برای روزهای متمادی بروز نمی کنند و حتی ممکن است مدت زيادی 

طول بکشد که وجود ويروس در آزمايشات تشخيصی، تاييد شود.
 سازمان بهداشت جهانی طی يک بيانيه ارزيابی ش��رايط پس از شيوع اوليه 
اين بيماری، اعالم کرد: ظرفيت تشخيصی به طور خاصی حائز اهميت هستند؛ 
چرا که نش��انه های اوليه بيماری وي��روس ابوال از بيماری ه��ای ديگری که 
 معموال در اين منطقه ديده می شود، از جمله ماالريا، تب حصبه و تب السا، 

تبعيت می کنند.

سازمان بهداشت جهانی در ارزيابی ش��رايط گفت که اينها نشانه های شيوع 
اوليه اين بيماری است.

تش��خيص ابوال معموال مبتنی ب��ر آزمايش »PCR« )واکن��ش زنجيره ای 
پليمراز( اس��ت که شامل ارس��ال نمونه ويروس ها به آزمايش��گاه به منظور 

 بررسی مواد ژنتيکی آن هاست. اين يک فرآيند پيچيده است، زيرا بر بررسی 
مولکول های »دی .ان .ای« تکيه دارد. متاسفانه ويروس ابوال از »دی .ان .ای« 

ساخته نشده است، بلکه از »آر .ان .ای« تشکيل شده است.
اگرچه شباهت هايی ميان اين دو وجود دارد، اما »آر.ان .ای« ساختار متفاوتی 
 داش��ته و هدف ديگری را در بدن دنبال می کند. نسخه های »دی .ان .ای« 
 که از »آر.ان .ای« کپی ش��ده اند بايد قبل از اين که آزمايش ش��روع ش��ود، 

ساخته شوند.
هولگر اشميت، نويسنده ارشد اين تحقيق از دانشگاه کاليفرنيا در سانتاکروز 
گفت: روش »PCR« در مقايسه با سيستم ما پيچيده تر است و نياز به يک 
محيط آزمايش��گاهی دارد. ما به طور مس��تقيم در حال تشخيص اسيدهای 
 »PCR« نوکلئيک هستيم و توانستيم به حدود قابل مقايسه ای از تشخيص

دست يابيم.
 محققان در مقاله خ��ود اظهار کردند که روش ارائه ش��ده توس��ط محققان 
نسبتا ساده است، که آن را يک فناوری کاربرپسند برای تشخيص های سريع 

به ويژه در محيط های با منابع محدود تبديل کرده است.
سيستم شامل بررسی تک تک مولکول ها در يک زمان با عبور آن ها از ميان 

يک کانال کوچک پر از مايع بر روی تراشه است.
آزمايش های اوليه بر روی نمونه های ويروسی انجام شده است، اما گام بعدی 
شامل آزمايش بر روی نمونه های خونی خام است که بايد در يک مرکز با سطح 

ايمنی زيستی باالتر انجام شود.
اين محققان اکنون در حال بررسی برای اس��تفاده از اين سيستم به منظور 

تشخيص بيماری های ديگر هستند.
اين يافته ها در مجله »Scientific Reports« منتشر شده است.
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گردشگری داستان تاریخی

معبد آناهیتا از بناهای مشهور شهر باستانی بیشاپور در شهرستان کازرون 
است.

این بنا به صورت مکعبی اسللت که هللر یک از اضللاع آن نزدیک ۱۴ متر 
اسللت و از سللنگ های تراشللیده شللده با ابعاد مختلف و بللدون مات به 
صورت دو جداره ساخته شده اسللت. این بنا با الهام از سبک معماری دوره 
هخامنشی سللاخته شده اسللت که به وسیله بسللت های آهنی به یکدیگر 
قفل و بند شللده اند. معبد آناهیتا فاقد سقف مسللطح بوده است. این معبد 
را در عمللق ۶ متری از زمین های اطراف خود سللاخته اند تللا آب رودخانه 
شاپور به درون آن سللرازیر شللود. معبد بیشاپور سللمبل یک پرستشگاه 
آب اسللت. نماد جانوری این ایزدبانو به شکل گاو می باشللد که در اطراف 
معبد، به صورت قرینه یکدیگر قرار گرفته اسللت. ایللن معبد نه تنها از نظر 
 معماری، بلکه از نظر رعایت دستگاه های تنظیم و تقسیم و کنترل آب نیز 

فوق العاده است.
آناهیتللا در زبان اوسللتایی، نام یک پیکللر کیهانی هندوایرانی اسللت، که 
ایزدبانوی آب ها ) آبان ( پنداشته و سللتوده می شود و از این رو با نمادهایی 

چون باروری، شفا و خرد نیز همراه است.
آناهیتا )ایللزد آب( در ایران باسللتان، یکی از بزرگ تریللن و محبوب ترین 
ایزدان آریایی و آیین زرتشت بوده است. در باور ایرانیان باستان االهه ی آب، 
فرشته نگهبان چشمه ها و باران و نماد باروری، عشق و دوستی بوده است.

آناهیتا، آناهید یا ناهید نام ایزدبانوی آب و باران و باروری در مذاهب ایران 
باستان است.

آناهیتللا ظاهرا با جنللگاوری نیللز مربوط بوده اسللت و باور بر ایللن بود که 
 پهلوانانللی کلله بلله پیشللگاه او قربانللی کننللد را، در جنللگ با دشللمن 

یاری می  رساند. 
در دوران ساسانیان این الهه یکی از الهه های مورد پرستش ایرانیان شد.

کریمخان زنللد پادشللاه ایللران پللس از شللکار در نزدیکی تخت 
جمشللید اردو زد . از دور عظمللت تخت جمشللید دیده می شللد، 
 یکی از فرماندهان گفت آیا شللکوه ایران زمین در تخت جمشللید 

پایان می یابد ؟
 کریللم خللان پرسللید : در زمللان پادشللاهی نادرشللاه افشللار 
 کجا بودی ؟ گفللت در تمام آن دوران در روسللتای مللان به پدرم 

در کشاورزی کمک  می کردم . 
کریمخان خندیللد و گفللت آن زمان هماننللد امروز تللو از دور به 
پادشللاه ایران زمین نادرشللاه افشللار نگاه می کردم و می گفتم آیا 
تمام شللکوه ایران زمین در نادر شاه افشللار پایان می یابد؟ و امروز 
 به تو می گویم دیگللر آن بزرگی و عظمت را من در کسللی و جایی 

ندیدم .
ارد بزرگ اندیشمند برجسته کشللورمان می گوید : نادرشاه افشار 
توانست از خراب آبادی که دشمنان برایمان ساخته بودند کشوری 
باشکوه بسازد؛ نام او همیشلله برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی 

خواهد بود .
نادر شاه افشار در جمع ارتشللیان ایران می گوید : وقتی پا در رکاب 
اسب می نهی بر بال تاریخ سوار شده ای شمشیر و عمل تو ماندگار 
می شود چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادی شان 
را از بازوان و اندیشه ما می خواهند . پس با عمل خود می آموزانیم که 

پدران شان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبوده اند .
و آنان خواهنللد آموخت آزادی شللان را بلله هیچ قیمللت و بهایی 

نفروشند .

معبد آناهیتا شکوه ایران زمین
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دریچه

روحانیـون
در معابد مصری عده  زیادی از روحانیون به کارهای مذهبی اشتغال 
 داشللتند و از دو طبقه تشللکیل می شدند. یک دسللته روحانیونی 
 که فقط کارهللای مادی را انجللام می دادنللد که به آنهللا )پاکان( 
گفته می شد و دسللته دیگر که به )غامان خدا( شهرت داشتند و 
وظیفه آنها انجام اعمال مقدس بود و شعائر و آداب مذهبی به وسیله 
این عده انجام می گرفت، بدون آنکه اعمال شان برای آنها جایگاهی 

ایجاد کند.
 کاهنان از بین خانللواده های محترم مصری برگزیده می شللدند و 
در کارهای خود استقال داشللتند، یکی از مامورین دربار با عنوان 
مدیر غامان شللمال و جنللوب خدا که اغلللب از بیللن روحانیون 
 برگزیللده مللی شللد مسللوول اداره عوایللد و موقوفللات معابللد 

بود.
 هر روز که بللرای خللدای ویللژه معابد خوراکللی آماده می شللد ،

کاهن بزرگ خوراک را نزد خداوند می برد و پس از آن برای هر کدام 
 از مجسللمه های موجود در معبد نیز سللهمی اختصاص می یافت، 
 بقیلله را میللان اشللخاصی کلله در معبللد سللاکن بودنللد، 

تقسیم می کردند. 
باوجود وظایف شللخصی کاهنان و انجام فرایللض دینی در برخی 
 از مللوارد آنللان در کار حکومللت نیز دخالت مسللتقیم داشللتند، 
چنان کلله حتللی در دوره ای گروهللی از روحانیون در شللهر تلب 

حکومت روحانیون تلب را بنیان نهادند. 
خدایان مصـری

شللبیه بیشللتر جاهای جهان باسللتان، در مصر نیز چنللد خدایی 
و پرسللتش خدایان متعللدد )بت پرسللتی( رواج داشللت. درجه و 
 اهمیت یک خدا بستگی به اندازه پرستش کنندگان و وجود معابد 

در شهرهای گوناگون داشت.
 این خدایان که به شکل حیوانات، پرندگان، گیاهان و گاه به صورت 
ترکیبی از این ها نشان داده می شدند، بعضی مواقع ویژگی محلی 
 و در برخللی جهات خللدای ملی و جهانی به حسللاب مللی آمدند. 
 هر شهر و روستا برای خود خدای ویژه ای داشت که مورد پرستش 

همگان بود.
انتظللارات مللردم از ایللن خدایان هللم بی شللمار و هم غیللر قابل 
تصور بوده اسللت. مللردم همه سللختی هللای زندگللی، بیماری، 
 قحطی، بللا، شللکوفایی، تاریکللی، روشللنایی و…، را از خدایان 

درخواست می کردند.
 برخللی از ایللن خدایللان ماننللد »آمللون« خللدای خورشللید، 
بلله قللدری نیرومنللد بللود کلله در بیشللتر شللهرها معابللدی 
 بللرای او سللاخته بودنللد و حتللی بیگانللگان نیللز او را پرسللتش 

می کردند. 
 »تات« خللدای نللگارش و کتابت بود، »سللخمت« الهلله جنگ و 
 »ابونت« الهه درو بللود. این خدایللان در معابد ویللژه خود زندگی 
می کردند و مردم روزانه و ماهانه برای آنللان نذر و هدیه می بردند. 
 »هانور« همسللر ملکه و مادر بهشللت و زمین بللود، او فراعنه نوزاد 
 را پرسللتاری می کللرد و همیشلله بلله شللکل گاوی نشللان داده 

شده است. 

روحانیـون و خدایان مصـر

در چنین روزی 

 رحلت فقیه جلیل 
 آیت اهلل سید محمد صادق لواساني

 )1369 ش(

 وقوع پرتلفات  ترین كودتاي 
 قرن بیستم در كشور اندونزي 

)1965م(

پایان كنفرانس تاریخي مونیخ در آلمان 
 قبل از جنگ جهاني دوم 

)1938م(
 آیت اهلل سللید محمد صادق لواساني در حدود سللال ۱285 ش )۱32۴ ق( 
 در خانداني عالم در نجف اشللرف به دنیا آمللد. وي در نوجواني به همراه پدر 
به همدان رفت و پس از مدتللي براي ادامه دروس حوزوي راهي اراک شللد. 
آیت اهلل لواساني در هفده سالگي پس از تاسیس حوزه علمیه قم به این شهر 
هجرت کرد و پس از مدتي بللا حضرت امام خمیني، هللم حجره و هم بحث 
شد. ایشان در قم از محضر استادان بزرگواري همچون حاج شیخ عبدالکریم 
حائري، سللید محمد تقي خوانساري، سللید محمد حجت، محمدعلي شاه 
آبادي و میرزاجواد آقا ملکي تبریزي دروس خارج فقه و اصول، عرفان، سیر و 
سلوک و حکمت و فلسفه را فراگرفت و سپس در نجف در پاي درس بزرگاني 
 چون آقاضیاءالدین عراقي و میرزا ابوالحسللن مشکیني به شاگردي نشست. 
آیت اهلل لواساني در سال ۱3۱۴ش از طرف مراجع بزرگ قم به تولیت مدارس 
 فیضیه و دارالشللفا منصوب شللد و این دو حوزه علمیه را به مدت شش سال 
 به بهترین وجلله اداره کللرد. این عالم مجاهللد پس از آغاز نهضت اسللامي 
 به رهبري امللام خمیني، بارها حمایللت قاطع خود را از امللام عنوان کرده و 
پس از تبعید ایشان به ترکیه، به نمایندگي تام االختیار آن حضرت در تهران 
منصوب شد. فعالیت هاي آیت اهلل لواساني پس از مدتي براي رژیم گران آمد و 

ایشان را به مدت سه سال به منطقه هشت پر در تالش تبعید کردند. 
وي بعد از پیروزي انقاب اسامي، بي هیچ نام و عنواني در کنار امام قرار گرفت 
و تا آخرین لحظه پشتیبان آن حضرت بود. این مرد الهي سرانجام در 8 مهر 
۱3۶9 ش برابر با نهم ربیع االول ۱۴۱۱ ق، در 8۴ سالگي دارفاني را وداع گفت 

و در حرم مطهر حضرت معصومه به خاک سپرده شد.

پس از استقال اندونزي در سال ۱950م، دکتر احمد سوکارنو به عنوان اولین 
رییس جمهور این کشللور برگزیده شد و طي سللال هاي بعد، شهرتي فراوان 
یافت. اما در فاصله سال هاي ۱955 تا ۱9۶5م، وي با گرایش به چپ و وابستگي 
روزافزون به بلوک شللرق، موقعیت خود را در میان گروه هاي دسللت راستي و 
اسامي از دست داد. در این مدت، حزب کمونیست اندونزي نیز به نیرومندترین 
تشکیات سیاسي کشور مبدل شللد. در این میان، دکتر سوکارنو در طي یک 
ماجراي اسللرارآمیز که کودتاي حزب کمونیسللت اندونزي محسوب مي شد 
وضعیتي نامعلوم یافت. پس از آن، در 30 سللپتامبر ۱9۶5م، یک ضد کودتاي 
 وابسللته به غرب به رهبري یک ژنرال ارتشي به نام سللوهارتو صورت گرفت. 
به این ترتیب که در این روز، ارتش اندونزي به بهانه خنثي کردن توطئه کودتا 
از طرف حزب کمونیست، دست به یک ضد کودتا زد و صدها هزار نفر از اعضاي 

حزب کمونیست اندونزي را قتل عام کرد. 
ضد کودتاي سوهارتو، یکي از کشتارهاي بي سابقه را در تاریخ به نمایش گذاشت 
و بنابر اخبار منتشر شده، در جریان آن، ظرف چند روز اول، بین ۴00 تا 700 
 هزار نفر از مردم اندونزي به بهانه کمونیسللت بودن، قتل عام شللدند. نظامیان 
پس از به دست گرفتن قدرت،سوکارنو را در مقام ریاست جمهوري نگاه داشتند، 
ولي یک سال بعد، از این مقام تشریفاتي نیز مستعفي شد و ژنرال سوهارتو قدرت 

را در دست گرفت. 
 سللوهارتو سللرانجام در حالي که ابتللداي هفتمین دوره ریاسللت جمهوري 
 خللود را مي گذراند، بر اثر شللورش هاي گسللترده و تظاهللرات اعتراض آمیز، 

در ماه مه ۱998م از قدرت کناره گیري کرد.

پللس از انضمام اتریش بلله آلمللان در دوازدهم مارس سللال ۱938م، چون 
کشورهاي عمده اروپا یعني انگلیس و فرانسه در برابر هیتلر، دیکتاتور آلمان 
عکس العملي نشان ندادند، لذا هیتلر مصمم شد همان با را بر سر چکسلواکي 
هم بیاورد. ازاین رو پللس از به راه انداختن تبلیغاتي سللازمان یافته در ایالت 
 سللودت چکسلللواکي، قرار بر این شللد که این منطقه به آلمان الحاق شود؛

در این میان نوویل ِچمِبرلَن نخست وزیر محافظه کار انگلیس که حاضر بود 
 صلح را به هر قیمتي حفظ کند، در سللپتامبر ۱938م بلله مونیخ پرواز کرد 
تا در کنفرانسي که آدولف هیتلر و بنیتو موسللولیني رهبران آلمان و ایتالیا 

و ادوارد داالدیه نخست وزیر فرانسه نیز در آن شرکت داشتند، حضور یابد. 
هدف از برگزاري ایللن کنفرانس، یافتللن راه حلي براي اختافللات آلمان و 
چکسلواکي و حل و فصل مسائل اروپا بود که در نهایت به الحاق ایالت سودت 

چکسلواکي به آلمان منجر شد. 
این پیمللان بر رویدادهللاي بعدي اروپا تاثیللر گذاشللت و هم چنین ماهیت 
اسللتعمارگرانه دول غربللي را آشللکار سللاخت. در کنفرانللس مونیللخ، 
هیتلللر دریافت که سللران کشللورهاي اروپایللی در برابللر زیاده طلبي هاي 
وي مقاومللت چندانللي نشللان نمي دهنللد؛ بللا ایللن حللال در اول اکتبللر 
۱938م، هیتلللر بللا حمللله علني بلله چکسلللواکي، تمللام آن سللرزمین 
 را ضمیملله آلمللان کللرد و پللس از مدتي بلله دیگللر کشللورهاي اروپایي 

اعان جنگ داد.
سللرانجام پس از خاتمه جنگ جهاني دوم در سللال ۱9۴5، چکسلللواکي، 

سرزمین هاي خود را باز پس گرفت. 

در سرزمین ایران از دیرباز استفاده از دارو های گیاهی جهت بهبود بیماری ها امری شایع بود، 
اما با تاسیس دارالفنون و سفرهای پیاپی ناصرالدین شاه به اروپا به یک باره و در اندک زمانی 

داروخانه هایی با سبک وسیاق اروپایی در گوشه وکنار ایران بر پا شد.
لفنللون، داروسللازی بلله وسللیله ی  را در ایللران عهللد قاجاریلله تللا تشللکیل دا
عطللاران انجللام مللی گرفللت و ایللن عطللاری هللا اکثللرا در حوالللی سللبزه میللدان 
مشللغول بلله کار بودنللد؛ امللا بللا آغللاز کار مدرسلله دارالفنللون نخسللتین آزمایشللگاه 
 شللیمی بلله شللکل امللروزی در آن دایللر شللد؛ بلله نحللوی کلله بهللزاد قاسللمی

در این باره می نویسد: ناصرالدین شاه پس از مراجعت از فرنگ در سال ۱290ه.ق دستور داد 
به سبک فرنگ و بر اساس علوم جدید، بیمارستانی بنا نهادند و ناظم االطبا را مامور تاسیس 
 این مرکز درمانی کرد. وی پس از تاسللیس مریضخانه ی دولتی، هشت سللال ریاست آن را 
بر عهده داشت و داروهای داروخانه  آن را نیز غالبا داروهای جدید تشکیل می دادند و به عطار 
خانه ی بیمارستان شهرت داشت. در درالفنون قسمتی به نام طب و داروسازی وجود داشت.

در این مدرسلله دروس به سه قسمت تقسیم شللده بود: طب ایرانی، طبیعیات و داروسازی و 
طب اروپایی، طبیعیات به وسللیله ی دکتر فوکتی درس داده می شد. بعد از فوکتی، شورین 
)Scharin( آلمانی و مولیون )Maulion( فرانسوی از سوی دولت استخدام و مامور تدریس 
طبیعیات و داروسازی شللدند و هر یک داروخانه ای نیز طبق اصول و ضوابط جدید در تهران 
 دایر کردند؛ بعد از آن که قرار داد اسللتخدامی دکتر فوکتی خاتمه یافت، یکی از شاگردانش 
به نام میللرزا کاظم خان محاتی که در همین سللال از اروپا مراجعت کللرده بود به جای وی 
مشغول به کار شد. وی تا سال ۱3۱3 ه.ق که سال فوت اوسللت به این شغل اشتغال داشت، 
 پس از او مسللیو رکبرون با معرفی دکتر طلوزان، معلم طبیعیات و داروسللازی شد و شورین 

بعد از مسیو رکبرون به تدریس پرداخت.
 از طرف دیگر عده ای از داروسازان تحصیل کرده خارجی نیز به ایران آمدند و به این فن اشتغال 
ورزیدند؛ از آن جمله دکتر گارینک ))Garnic )از ترکیلله(، بناطی )Benati( )از الزاس(، 
پطروسیان)Petrotion(  )از سویس( و پاپاریان )Paparian( )از ترکیه( را می توان نام برد.

 در سال ۱32۱ ه ق یک داروساز فرانسوی به نام گوسللتالو کنت که سرگرد ارتش فرانسه بود 
به عنوان رییس آزمایشللگاه و داروساز شللاه قاجار به اسللتخدام ایران در آمد و آزمایشگاهی 
 شللیمی دایر کرد. پس از چندی این آزمایشگاه تعطیل شد. در سللال ۱3۴۱ ه.ق)۱922 م(  

نخستین مدرسه داروسازی به عنوان شعبه ای از مدرسه طب تاسیس شد و این در حالی بود 
که ۶9 سال از تاسیس دارالفنون می گذشت و تنها استاد مدرسه دکتر پاپاریان اهل ترکیه بود.

 طبق پیشللنهاد دکتر پاپاریان برای ورود دارو به ایران موافقت اداره کل صحیه و سندیکای 
 داروسللازان اجباری شللد. در سللال ۱3۴3ه.ق، شعبه مدرسلله طب و داروسللازی به محل 
 آموزش و پرورش در نزدیک بهارسللتان منتقل شد و دو سللال بعد، دوره مدرسه داروسازی 
 سه سال و شرط ورود به آن مدرک سه سللاله متوسطه شللد؛ با این حال نخستین داروخانه 
 به سبک مدرن توسللط شللورین آلمانی، معلم دارو سللازی دارالفنون و دارو ساز مخصوص 
ناصر الدین شاه در خیابان ناصر خسرو تاسیس شد و آغاز به کار کرد. سپس داروخانه دیگری 
 در زمان مظفرالدین شاه توسللط مولیون فرانسللوی معلم طبیعیات و داروسازی دارالفنون 
 دایر شد. سپس داروسللازان ایرانی به تقلید از اسللتادان خود در تهران و شهرستان ها اقدام 

به تاسیس دارو خانه کردند؛ و با افزایش جمعیت، تعداد آنها نیز رو به تزاید گذاشت.
 از نخسللتین داروسللازان ایرانللی که به تقلیللد از اسللتادان خود اقللدام به داروسللازی کرد 
 میرزا محمد کاظللم محاتی بود که وی در سللال ۱250ه.ق در محات تهللران به دنیا آمد. 
لفنللون را در رشللته علللوم طبیعللی و داروسللازی و درس فرانسلله  را  دوره اول دا
در اوایل سللال ۱257ه.ق به اتمام رسانده و رهسپار فرانسه شللده در رشته علوم طبیعی که 
عبارت از شیمی، فیزیک، گیاهشناسی، جانور شناسللی و غیره بود مشغول شد و این دوره را 
با موفقیت به پایان رساند و سللپس به ایران برگشللت و به جای معلم خود فوکتی منصوب و 

داروسازی جدید را در ایران بنیانگذاری کرد و در حقیقت پدر داروسازی جدید ایران شد.
داروخانه هایی که تا سللال ۱3۴0 ه.ق )۱92۱م( در تهران و شهرسللتان ها تاسللیس شدند 
 بدین قرار بودند: دارو خانه پاستور، دارو خانه سللیروس، دارو خانه روسی،  داروخانه آلمانی، 
 داروخانلله نظامللی، داروخانلله شللفاء، داروخانلله آقللا رضللا، دارو خانلله مهللدی خللان و 

دارو خانه ماشاءاهلل خان.
دارو خانه رشللت یکللی از دارو خانه ها در شهرسللتان بود کلله برای محصلیللن بی بضاعت 
رشت تاسللیس شللده بود و دیگری دارو خانه عمومی مشللهد بود که تمام دواهای ایرانی و 
فرنگی و اسللباب و آالت متعلقه به فن طبابت و جراحللی را برای فللروش در آن جا حاضر و 
 مهیا کرده، هللر دوایی را از مایع و جامد در پاکت، جعبه یا شیشلله مخصللوص با مهر وامضاء 

به فروش می رساند.

نخستین داروخانه ی ایران چه زمانی تاسیس شد؟

شکل گیری 
 زمیـــن 

 و 
آسمــان

اسللطوره نائوران از آرئوپ ل اناپ، و شللکل گیری آسللمان 
 و زمین از پوسللته صدف، نمونلله خوبی اسللت از درونمایه 
»برفرازنده آسللمان«، که در پولینزی و شللرق میکرونزی 
 مشللترک اسللت. در آغاز فقللط، هللوا و اوقیانللوس و تنها 
 یک موجللود با نللام آرئوپ ل انللاپ، یعنی عنکبللوت کهن، 

وجود داشت که در فضای بی کرانه سرگردان بود.
 روزی شللیء بللزرگ و مللدور، یعنی یللک صللدف یافت؛ 
آن را برداشت و از همه جهات بررسی کرد که ببیند آیا در آن، 
سوراخی یا جایی برای ورود می تواند بیابد، اما راهی نیافت. 
آرئوپ ل اناپ، بر صدف ضربه زد. از درون صدف صدایی بلند 
شد که از خالی بودن آن، نشان داشت. عنکبوت سعی کرد 
روزنه ای در آن، باز کند، ولی میسر نبود. سپس وردی خواند 
و بار دیگر امتحان کرد و موفق شد سللوراخی در آن صدف 
ایجاد کند تا بتواند به درون آن، راه یابد، ولی نمی توانسللت 
 چیزی ببینللد. همه جللا تاریکی بللود. ماه و خورشللیدی 
در کار نبود. حتی فضای داخل صللدف به آن اندازه نبود که 

بتواند بایستد و مجبور بود، چهار دست و پا بخزد.
آرئوپ ل اناپ، همه جا را گشت، به امید آن که چیزی بیابد. 
 سللرانجام، شللیپور صدفی تریتون را یافت. آن را برداشت، 
 زیللر دسللت خللود قللرار داد و بلله مللدت سلله روز، 
 روی آن خوابیللد، تللا نیروهللای جادویللی خللود را به آن، 

القا کند. 
سللپس آن را به کناری گذاشللت، تا به دنبال چیز دیگری 
 بگللردد. بعللد، یللک شللیپور تریتللون بزرگ تللری یافت، 
 و با آن نیللز همان کار را کرد. سللپس، شللیپور صدفی اول 
را برداشللت و به آن گفت: »آیا می توانی سللقف این صدف 
را اندکی باالتر ببری تا بتوانم در آن، بنشللینم یا بایستم؟« 
 شللیپور تریتون گفت »آری« و نیمه رویی صللدف را کمی 
باال برد. بعللد آرئوپ ل انللاپ، موجود درون شللیپور صدفی 
تریتون را بیرون آورد و در نیمه غربی صدف قرار داد تا آن که 

ماه، ساخته شود و آن را مارامن نامید.
 اکنون از خال روشللنی اندکی که در صدف حاصل شللده 

 بود، آرئوپ ل اناپ، پروانه کرم بزرگللی را دید که ریجی بود. 
به وی گفت »می توانی سللقف صدف را کمی باالتر ببری؟« 
 کرم با سللخن گفتن آرئوپ زنده شد و پاسللخ داد: »آری«. 
او با تقای بسللیار، صللدف را، اندکللی بارزتر کللرد و عرق 
نمک آلودی از بدنش فروچکید کلله در نیمه پایینی صدف 
جمع شللد، و دریا را تشللکیل داد. کرم پروانلله ای وقتی که 
 نیمه باالیی صدف را باال می کشللید، به آسللمان بدل شد، 

از پا افتاد و مرد.
اکنون آرئللوپ، موجود نهان در شللیپور تریتللون بزرگ تر 
 را بیللرون آورد و آن را در منطقه شللرقی آسللمان قرار داد، 
تا خورشید یعنی اکوآن بشود. نیمه پایینی صدف، زمین را 
تشکیل داد و بدین گونه بود که آسمان و زمین شکل گرفت.

نزدیک ترین روایت به این اسطوره، داستانی از جزایر ژیلبرت 
 اسللت که در آن، موجود نخسللتین نارآئو، زمین و آسمان 
را از هم، جدا ساخت و آسللمان که برفراز زمین جای دارد، 

توسط ری ایکی )اِل( برافراشته شد.



خبر  خبر 

ش��هردار اصفهان با بی��ان اینکه موتورهای توس��عه ای ش��هر 
اصفهان در حال طراحی است گفت: اکثر پروژه های شهری در 
جنوب شهر اصفهان صورت پذیرفته و الزم است تا پروژه های 
 جدید در شمال شهر انجام شود تا به توازنی در توسعه شهری

 دس��ت یابیم.  مهدی جمالی نژاد در حاشیه افتتاح مدرن ترین 
ایستگاه آتش نش��انی ش��هر اصفهان با بیان اینکه ما قول داده 
بودیم که هر هفته یک طرح در اصفهان به بهره برداری برسد، 
اظهار داش��ت: بهره برداری هفتگی از طرح ها موجب می شود 
تا مردم احس��اس کنند به ازای عوارضی که پرداخت می کنند 

خدماتی را دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه موتورهای توس��عه ای ش��هر اصفهان در حال 
طراحی اس��ت افزود: اکثر پروژه های ش��هری در جنوب شهر 
اصفه��ان ص��ورت پذیرفته و الزم اس��ت تا پروژه ه��ای جدید 
 در ش��مال ش��هر انجام ش��ود تا به توازنی در توس��عه شهری

 دست یابیم.
ش��هردار اصفهان گفت: ب��ا انج��ام آمایش ش��هری و اجرای 
پروژه های هم چون پروژه اس��تقالل و توسعه حرم زینبیه)س( 
در شمال اصفهان از افزایش حجم تردد و نابسامانی در جنوب 

شهر جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه آتش نش��انان مظلوم ترین و فداکارترین قشر 
جامعه هس��تند، افزود: ایس��تگاه های آتش نش��انی شهرداری 

اصفهان به شکلی متوازن در شهر پخش  شده اند.
جمالی نژاد با اشاره به ارتفاع بلند ساختمان های شهرک شهید 
کش��وری بیان کرد: نردب��ان 56 متری یک��ی از ضروری ترین 
تجهی��زات این ش��هرک به ش��مار م��ی رود که ش��هرداری و 
آتش نش��انی پس از 12 س��ال این نردبان ا در اختیار ایستگاه  
23 قرار داد. وی تصریح کرد: ایس��تگاه 23 آتش نشانی در این 
شهرک، مدرن ترین و ارزشمندترین ایس��تگاه آتش نشانی در 

اصفهان است. در اختیار ایستگاه 23 قرار داد.
وی تصریح کرد: ایس��تگاه 23 آتش نش��انی در این ش��هرک، 
مدرن ترین و ارزشمندترین ایس��تگاه آتش نشانی در اصفهان  

است.

 مهدی جمالی نژاد در حاشیه افتتاح مدرن ترین ایستگاه 
آتش نشانی شهر اصفهان

 توسعه شهری در اصفهان
 به صورت متوازن دنبال می شود

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1692 |چهار شنبه8مهر 1394 |16 ذی الحجه1436 12

رییس ش��هرک علم��ی تحقیقاتی اصفه��ان گفت: در 
بخش موضوعات خاص برنامه ششم توسعه خأل موضوع 

مهمی همچون علم و فناوری احساس می شود.
مهدی کشمیری ر نشستی با ش��هین دخت مالوردی 
معاون امور زنان ریاس��ت جمهوری اظهار داش��ت: در 
برنامه ششم توسعه بخشی به عنوان »موضوع خاص« 
شامل مواردی همچون پرداختن به مقوله آب در نظر 
گرفته ش��ده اما جایگاه علم و فن��اوری در این برنامه 
نادیده گرفته ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه باید مقام 
حرف به عمل تبدیل ش��ود، افزود: مهم ترین چالش��ی 
که من با وزیر علوم نیز در میان گذاش��تم این است که 
مقام حرف باید به عمل تبدیل ش��ود؛ چ��را که جایگاه 
بخش های دانش بنیان در مقام حرف همیشه در صدر 
و  در مقام عمل در ذیل مابقی سازمان ها قرار دارد و این 
دوگانگی شرایط توصیفی و عملی ما را با مشکل مواجه 
 ساخته است.رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

 تصریح کرد: بودج��ه مراکز رش��د و پارک های علم و 
فناوری به عنوان حوزه فناوری وزارت علوم یک درصد 
بودجه این وزارتخانه و بودج��ه وزارت علوم دو درصد 

بودجه کشور است.
بودجه ش�هرک علمی تحقیقای�ت اصفهان یک 

پنجم مراکز پژوهشی رده متوسط است
وی ادامه داد: بودجه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
به عن��وان مجموعه ای دارای دس��تاوردهای توس��عه 
فناوری، توسعه و اش��تغال یک سوم تا یک پنجم یکی 
از مراکز پژوهشی رده متوسط وزارت علوم است و این 
موضوع نش��انه این اس��ت که این حوزه باید به شدت 
مورد تقویت ق��رار گیرد.کش��میری در بخش دیگری 
از س��خنان خود گفت: »رس��الت« ماموریت و اولویت 
نخست بانوان است؛  اما تصور می کنم محدود کردن این 
رسالت به مراکز تک جنسیتی مانند مراکز رشد بانوان 
صحیح نیس��ت و توصیه می کنم تا شما از شرکت ها و 
کارآفرینان بانوان، مستقل از اینکه در پارک اختصاصی 

خود یا در مراکزی دیگر باشند، حمایت کنید.
وی با بیان اینکه تعامل و هم نش��ینی و همکاری رکن 
اصلی رشد و توسعه است، تاکید کرد: بر این اساس اگر 
فعالیت بانوان محدود به پارک هایی با مدیریت بانوان 
ش��ود،  از نظر عملیاتی این کار صحیح نیست چراکه 

مدیر یک شرکت در هر برهه زمانی امکان تغییر از آقا به 
خانم یا برعکس را دارد.رییس شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان تاکید کرد: بنابراین باید به س��متی برویم که 
بانوان کارآفرین و کارآفرینان خانم مورد حمایت ویژه 
قرار گیرند و اگر این امر در اولویت باشد، قابل حصول 

تر است.
تفاهم نامه ه�ای ام�ور بان�وان ب�رای حمایت از 

اشتغالزایی فارغ التحصیالن خانم است
ش��هین دخت مالوردی نیز در ادام��ه در ارتباط با این 
سخنان کشمیری اظهار داشت: ما به هیچ عنوان قصد 
تفکیک جنس��یتی نداریم و سیاس��ت های شکس��ت 
خورده در جامع��ه را زنده نمی کنی��م.وی تاکید کرد: 
تفاهم نامه ما خاص حمایت و تس��هیل ش��رایط برای 
بان��وان و دخت��ران فارغ التحصل دانش��گاهی اس��ت 
تا خالقیت خ��ود را در زمینه تش��کیل ش��رکت های 
 دانش بنیان ب��ه کار بگیرند و مرکزی ب��رای آغاز این

 فعالیت های بانوان باشد و البته برای آقایان نیز هر جا 
مورد نیاز بوده در جامعه توجه��ات الزم در این زمینه 

مبذول شده است.
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زاینده رود مس��وول نهاد رهبری دانشگاه پیام 
ن��ور اس��تان اصفه��ان از برگزاری 
پنجمین همایش کشوری شعر آیینی 72 خط اشک به 
میزبانی اس��تان اصفه��ان و بخش ویژه با عن��وان قیام 
 عاش��ورا و حفظ روحی��ه انقالبی گ��ری و نفوذناپذیری

 خبر داد.
 حجت االس��الم جعفر عمادی در نشس��ت خبری خود 
با اصحاب رس��انه به تش��ریح و توضیح اهم برنامه های 
پنجمین همایش کشوری ش��عر آیینی 72 خط اشک 
پرداخت و گفت: همایش کش��ور ش��عر آیین��ی، برای 
پنجمین سال متوالی به میزبانی اصفهان در تاریخ های 
30 آبان و یکم آذرماه سال جاری مصادف با نهم و دهم 
ماه صفر در دانشگاه اصفهان و با حضور اساتید و شاعران 

برجسته در زمینه شعر آیینی برگزار خواهد شد.
دبیر اجرایی پنجمین همایش کشوری شعر آیینی 72 
خط اش��ک با بیان اینکه این همایش کشوری با هدف 
ارتقای س��طح ش��عر آیینی و ادبیات آیینی با توجه به 
تاکیدات رهبر معظم انقالب برگزار می شود، عنوان کرد: 
نهاد رهبری بر این اساس وظیفه خود دانست که در این 

زمینه برنامه ریزی ویژه ای انجام دهد.
وی اف��زود: تربیت ش��اعران متخصص و متدی��ن را از 
اولویت های نخس��ت خ��ود می دانیم و بر ای��ن مبنا در 
س��ال های اخی��ر تصمیم گرفتی��م جوانان مس��تعد و 
عالقه مند در این زمینه را در لوای برگزاری این همایش 

شناسایی کنیم که در نهایت موفق به شناسایی بیش از 
600 شاعر آیینی در سطح کشور شدیم.

عمادی افزود: بر این اساس شناسایی شاعران مستعد در 
زمینه شعر آیینی و تشویق و ترغیب جوانان عالقه مند 
به این سمت و سو از جمله اهداف برگزاری این همایش 

در سال های متمادی است.
وی تاکی��د ک��رد: تنظیم س��رفصل های آموزش��ی به 
منظور تقویت و ارتقای سطح ش��اعران جوان در زمینه 
س��رودن مضامین و ش��عرهای آیینی فاخ��ر، از دیگر 
 اقدامات برنامه ریزی ش��ده در حاش��یه برگ��زاری این

 همایش اس��ت که به این منظور یک برنامه چهار ساله 
آموزشی طرح ریزی شده است.

مس��وول نهاد رهبری در دانش��گاه های پیام نور استان 
اصفهان اضافه کرد: نخستین دوره کارگاه های آموزشی 
همزمان با اعیاد سعید عید غدیر خم در روزهای 8،9 و 
10 مهرماه در دانش��گاه اصفهان با سرفصل هایی چون 
ش��ناخت نقش جایگاه بش��ر در کیفیت مضامین شعر 

آیینی، کارگاه نقد ش��عر آیینی، مرجع شناسی و کتب 
آیینی با حضور دکتر اژه ای و بررسی ساختارهای شعر 
آیینی با حضور شاعران برجسته کشور برگزار می شود.

وی یادآور شد: داوری آثار ارسالی به این همایش در سه 
مرحله  صورت می گیرد، که درنهایت با داوری شاعران 
برجسته کش��ور همچون علیرضا قزوه، بیابانکی و رضا 

جعفری 72 اثر برتر انتخاب می شود
دبیر اجرایی پنجمین همایش کش��وری ش��عر آیینی 
72 خط اشک از بخش ویژه امس��ال همایش با عنوان  
قیام عاشورا و حفظ روحیه انقالبی گری و نفوذناپذیری 
خبر داد و افزود: بنا بر تأکیدات آیت اهلل مهدوی، بخش 
بین المللی این همایش با هم��کاری روحانیون جامعه 

المصطفی العالمیه، برگزار می شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: محورهای اصل��ی این همایش 
تحت عناوینی همچون ش��عر عاش��ورایی و حماس��ه 
حسینی، مضمون هایی چون عاشورا و ترویج فرهنگ ها و 
ارزش های اسالمی، شیوه های تبلیغ و ارشاد در فرهنگ 

عاشورا است.
 مسوول نهاد رهبری در دانش��گاه های پیام نور استان 
اصفهان اضافه کرد: نخستین دوره کارگاه های آموزشی 
همزمان با اعیاد سعید عید غدیر خم در روزهای 8،9 و 
10 مهرماه در دانش��گاه اصفهان با سرفصل هایی چون 
ش��ناخت نقش جایگاه بش��ر در کیفیت مضامین شعر 
آیینی، کارگاه نقد ش��عر آیینی، مرجع شناسی و کتب 
آیینی با حضور دکتر اژه ای و بررسی ساختارهای شعر 
آیینی با حضور شاعران برجسته کشور برگزار می شود.

وی یادآور شد: داوری آثار ارسالی به این همایش در سه 
مرحله صورت می گیرد، که درنهایت با داوری شاعران 
برجسته کش��ور همچون علیرضا قزوه، بیابانکی و رضا 

جعفری 72 اثر برتر انتخاب می شود.
دبیر اجرایی پنجمین همایش کشوری شعر آیینی 72 
خط اشک از بخش ویژه امس��ال همایش تحت عنوان  
قیام عاشورا و حفظ روحیه انقالبی گری و نفوذناپذیری 
خب��ر داد و اف��زود: بنا ب��ر تأکیدات آی��ت اهلل مهدوی، 
 بخش بین المللی  این همایش با هم��کاری روحانیون

 جامعه المصطفی العالمیه، برگزار می شود.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: محوره��ای اصلی این 
همایش تح��ت عناوینی همچون ش��عر عاش��ورایی و 
حماسه حس��ینی، مضمون هایی چون عاشورا و ترویج 
فرهنگ ها و ارزش های اسالمی، شیوه های تبلیغ و ارشاد 

در فرهنگ عاشورا است

مدی��ر عام��ل ش��رکت تعاون��ی صنای��ع لبنی 
 و پاس��توریزه اس��تان اصفه��ان گف��ت: ب��رای

 نخس��تین بار در کش��ور طرح تولید ش��یرهای 
پاس��توریزه پنج کیلویی برای مصرف بس��تنی 

فروشی ها در اصفهان اجرا می شود.
هومان امیری ، در خصوص اج��رای طرح تولید 
ش��یرهای پنج کیلویی برای بس��تنی فروشی ها 
برای نخس��تین بار در اصفهان اظهار کرد: تولید 
شیر پاس��توریزه برای بستنی فروشی ها، طرحی 
مدرن و الگوی مناسبی اس��ت که امیدواریم در 

تمام کشور اجرا شود.
وی با بیان اینکه اس��تفاده بس��تنی فروشی ها از 

شیرهای پاس��توریزه س��المت و بهداشت مردم 
 را تضمی��ن می کند اف��زود: این طرح ب��ا اعتبار

 س��ه میلیارد ریال در اصفهان اجرا شد، با اجرای 
این طرح و اس��تفاده بس��تنی فروش��ی ها از این 
 شیرهای پاستوریزه پنج کیلیویی، با شیر فله ای

 با بار میکروبی باال مبارزه می شود .
مدیر عام��ل ش��رکت تعاون��ی صنای��ع لبنی و 
پاستوریزه استان اصفهان ادامه داد: طرح تولید 
شیرهای پاس��توریزه در بس��تنی فروشی ها در 
جلس��ه متش��کل از اس��تاندار، معاون بهداشت 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان، معاون غذا و 
داروی علوم پزش��کی اصفهان ب��رای جلوگیری 

از استفاده شیرهای برگش��تی در تولید بستنی 
تصویب ش��د. امیری اضافه کرد: بر اس��اس این 
مصوبه، بستنی فروش��ی ها موظف به استفاده از 
شیرهای پاستوریزه ش��دند، اما در پی ابالغ این 
طرح، بس��تنی فروشی ها مدعی ش��دند اجرای 
این طرح مشکل خواهد بود که تصمیم به تولید 

شیرهای پاستوریزه پنج کیلویی گرفته شد.
وی با اش��اره به اس��تفاده بس��تنی فروشی ها از 
شیرهای پاستوریزه خاطر نشان کرد: تعدادی از 
کارخانه ها تولید شیرهای پنج کیلویی و تعدادی 
تولید ش��یرهای یک لیتری را برای اس��تفاده در 
بس��تنی ها در دس��تور کار خود ق��رار دادند؛ اما 
در نهایت آنها موظف به اس��تفاده از ش��یرهای 
پاس��توریزه هس��تند که این امر نظارت مستمر 
دس��تگاه های نظارتی را می طلب��د. مدیر عامل 
ش��رکت تعاونی صنایع لبنی و پاستوریزه استان 
اصفهان ادامه داد: ضرورت اج��رای این طرح به 

دلیل استفاده از شیرهای فله ای با بار میکروبی 
باال و رعایت نکردن استانداردهای الزم در تولید 
بس��تنی بود. وزارت بهداش��ت با پیگی��ری این 
موضوع، سه کارخانه لبنیات در اصفهان را موظف 
به تولید شیرهای پاستوریزه به صورت نایلونی در 
بسته های پنج کیلویی و یک کیلویی کرد.امیری 
با اشاره به ثابت ماندن قیمت انواع بستنی با وجود 
اجرای این طرح افزود: قیمت شیر مورد استفاده 
در بستنی فروشی ها افزایشی نداشته که به تبع 
آن قیمت انواع بستنی ها نیز ثابت باقی می ماند 
مگر شیر مورد نیاز خود را از کارخانه هایی تهیه 
کنند که از عضویت ما خارج باشد.وی خاطر نشان 
کرد: شیرهای تولید ش��ده در این طرح کیفیت 
باالیی دارن��د و می توان��د در صورت نی��از مورد 
استفاده خانواد ه ها قرار گیرد؛ اما افراد در هنگام 
استفاده به تاریخ تولید و مصرف شیرها که روی 

پاکت درج شده است توجه داشته باشند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در چند سال گذش��ته گردش مالی خیریه های 
اس��تان اصفهان بیش از ه��زار میلیارد تومان بوده اس��ت گفت: بای��د فعالیت 
این مراکز در چارچوب مش��خصی صورت بگیرد. رس��ول زرگرپور در جلس��ه 
 شورای مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی استان بر ساماندهی خیریه ها

 اظهار داشت: خوشبختانه حدود 600 خیریه در استان اصفهان به صورت رسمی 
فعالیت می کنند و بخشی از فعالیت های دولت را انجام می دهند؛ ولی در برخی 

موارد موازی کاری بین آن ها مشاهده می شود.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته گردش مالی خیریه های استان اصفهان 
بیش از هزار میلیارد تومان بوده است افزود: باید فعالیت این مراکز در چارچوب 

مشخصی صورت گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ورود دولت به بخش های مردمی مطلوب نخواهد 
بود گفت: خیریه ها باید توسط خود مردم ساماندهی شوند و باید در این راستا 

تشکل باالتری این وظیفه را بر عهده بگیرد.
 وی افزود: درآمد بیش��تر و هزینه بهتر باید در این ش��ورا برنامه ریزی ش��ود و 
 با نظارتی که در این زمینه صورت می گیرد مطمئن شویم که هزینه ها به خوبی

 مصرف می ش��ود.زرگرپور با بیان اینکه اش��خاص حقیقی و حقوقی این شورا 
 مجموعه ای هس��تندکه می توانند این اقدام��ات را به خوبی به انجام برس��انند 
اظهار داشت:  در جلسه آتی بهزیستی باید دو طرح درباره چگونگی کسب درآمد 
و هزینه بهتری ارائه کند.وی تصریح کرد: در این طرح ها باید مسیرهایی که ما را 
به درآمدهای پایدار می رساند برنامه ریزی شود و ارائه شود تا فعالیت ها مدون، 
برنامه ریزی شده و هدفمند باشد. اس��تاندار اصفهان با تأکید بر اینکه باید برای 
هزینه ها چارچوب هایی تهیه ش��ود، افزود: اعتقاد دارم که بهزیستی با افرادی 
سروکار دارد که ما به آن ها مدیون هستیم و باید برای ارائه خدمات بهتر به آن ها 
تالش کنیم و خوشبختانه با ورود خیریه ها به این عرصه و ایجاد تفکر استفاده از 

مردم در بهزیستی فعالیت ها به خوبی پیش می رود.
دستگاه های پخت نان استانداردسازی شود

استاندارهمچنین بر استانداردسازی دستگاه های پخت نان تاکید کرد و گفت: 
کنترل لبنیات فله ای و س��اماندهی کارگاه های تولید ای��ن محصوالت باید از 
سوی دانشگاه علوم پزش��کی صورت گیرد. زرگرپور با تاکید بر استانداردسازی 
 و نظارت بر مصرف مصالح س��اختمانی اظهار داشت: از ابتدای آبانماه نظارت بر

 ساختمان های گروه د و برای گروه ج نیز مجری ذیصالح اجرایی می شود.
 وی با بیان اینکه هفته آینده کمیسیون 4 نفره تش��کیل و دستورالعمل نهایی 
 می ش��ود بیان کرد: درج مهر اس��تفاده از مصالح س��اختمانی اس��تاندارد در 
 پروانه های س��اختمان توس��ط ش��هرداری الزامی بوده و باید دس��تورالعمل

 ش��یوه نامه ای ب��رای تعیی��ن تکلی��ف تدوی��ن شود.اس��تاندار اصفه��ان بر 
استانداردس��ازی دس��تگاه های پخت نان تاکید و تصریح کرد: کنترل لبنیات 
فله ای و س��اماندهی کارگاه های تولید این محصوالت باید از س��وی دانشگاه 
علوم پزش��کی صورت گیرد.وی با اش��اره به لزوم استانداردسازی آسانسورها و 
دستگاه های باالبر خاطرنش��ان کرد: شارژ س��یلندرهای گاز پیک نیکی و گاز 

خودرو)CNG( ساماندهی شود.
زرگرپور خواستار بازرسی از پله های برقی مستقر در سطح شهر به ویژه پله ای 
هوایی شد و گفت: شهرداری باید نظارت و کنترل کافی بر پله های برقی بعد از 
نصب داشته باشد.وی با بیان اینکه باید وجه تمایز بین صنف و صنعت از جمله 
تولیدکنندگان بتن مشخص شود، اظهار داشت: این وجه تمایز باید مشخص و 

ابالغ و ضوابط آن تعیین شود.

مدیر فرهنگی – تفریحی ش��هرداری اصفهان گفت: 13 شهر جهان از جمله کواالالمپور، 
فرایبورگ، فلورا نس، ی��اش ، رومانی، کویت ، س��ن پترزبورگ، داکار،بارس��لون، ایروان، 

هاوانا،بعلبک و الهور خواهر خوانده اصفهان هستند.
منصور س��لطاني زاده با اعالم این خبر افزود: ش��هرهاي تاریخي جهان بعضاً به واس��طه 
زمینه هاي تاریخي فرهنگي مشترکي که دارند، س��عي در حفظ و حراست از آنها داشته 
و در این راس��تا نس��بت به ایجاد یک رابطه غیر متمرکز از طریق انعقاد قراردادي موسوم 
به خواهرخواندگي اقدام کرده و سعي مي کنند با اعزام گروه هاي کارشناسي از تجربیات 
یکدیگر اس��تفاده  کنند. وی تاکید کرد: باید اطالع رس��انی های بیش��تری انجام شود تا 
شهروندان ما خواهرخوانده های شهر خود را بشناسند و با ویژگی های آن شهرها آشنایی 
بیشتری پیدا کنند، البته در پرتال شهرداری اصفهان نام این شهرها همراه با پتانسیل های 

آنها قرار داده شده است.
مدیر فرهنگی - تفریحی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عمده سرمایه گذاری شهرداری 
اصفهان بر روی مباحث گردشگری اس��ت ادامه داد: در این شهر کارگروههای فرهنگی ، 
اجتماعی ، دانش بنیان و اقتصادی تشکیل شده تا دستگاه ها ی مختلف ظرفیت های شهر 
را شناخته و بسترهای الزم برای ورود هر چه بیشتر ش��هروندان شهرهای خواهرخوانده 
فراهم کنند. وی با اشاره به اینکه در سال 1982 میالدی نخستین پیمان خواهر خواندگی 
 با اصفهان بسته ش��د گفت: تا کنون س��یزده ش��هر در رابطه خواهر خواندگی با اصفهان

 پیمان بسته اند.
سلطان زاده در ادامه سخنان خود به معرفی جاذبه ها و قابلیت های شهر اصفهان پرداخت 
 و بیان داشت: اصفهان در سه دوره تاریخی آل بویه، سلجوقیان و صفویه پایتختی ایران را

 بر عهده داشته است چنانچه بس��یاری از آثار تاریخی برجای مانده و افتخار آمیز این دیار 
کهن مربوط به همان دوران است.  وی یادآور شد: اصفهان در سال 2006 میالدی اصفهان 
پس از مکه از جانب سازمان کنفرانس اس��المی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم 
انتخاب شد و در س��ال 2010 میالدی نیز از جانب دولت جمهوری اسالمی ایران عنوان 

پایتختی فرهنگ و تمدن ایران اسالمی را نیز کسب کرد.

رییس هیات مدیره شرکت بندر خشک اصفهان گفت: تا پایان سال جاری مرحله یک بندر 
خشک اصفهان به بهره برداری می رسد. سید عبدالوهاب سهل آبادی، با اشاره به پیگیری این 
شرکت در صدور مجوز های سازمان های دولتی مورد نیاز جهت احداث این بندر گفت:پس 
ازچند ماه پیگیری این شرکت ،نامه ای در مورخ 29 شهریور ازسوی استانداری به راه آهن 
استان اصفهان ارسال شد که در این نامه از مدیر کل راه آهن خواسته شده که اقدامات الزم 
جهت اخذ موافقت اصولی از ستاد مدیریت بندر خشک کشور به منظور آغاز عملیاتی پروژه 
بندر خشک اصفهان دنبال شود . وی افزود:با توجه به نامه مذکور هماهنگی صورت گرفته 
 با نهادهای ذیربط ، مصوبات هیات مدیره ش��رکت بندر خشک که مدتها معطل مانده بود
  سریع تر اجرایی می شود .س��هل آبادی از تهیه طرح توجیهی ساخت بندر خشک جهت

 پذیره نویسی سهام خبر داد و گفت: تامین مالی س��اخت این بندر خشک از طریق پذیره 
 نویس��ی س��هام و فایناس خارجی صورت می گیرد.سهل آبادی با اش��اره با باال رفتن عمر

 کامیون های حمل بار در استان اصفهان گفت:شرکت های حمل و نقل با همکاری کامیون 
 داران می توانند با خرید واگن در فعال شدن بندر خشک و توسعه حمل و نقل ریلی نقش فعال

 به سزایی داشته باشند.

استاندار اصفهان ؛

گردش مالی  هزار میلیارد تومانی 
خیریه های استان اصفهان 

مدیر فرهنگی – تفریحی شهرداری اصفهان:

اصفهان 13 خواهرخوانده در جهان دارد

 مرحله یک بندر خشک اصفهان 
به بهره برداری می رسد

مسوول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور استان اصفهان :

 پنجمین همایش کشوری شعر آیینی 72 خط اشک 
برگزار می شود

 تولید شیرهای پاستوریزه پنج کیلویی
 برای نخستین بار در اصفهان

رییس شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان:

بودجه 
شهرک علمی 

تحقیقاتی 
اصفهان  پایین 

است



روزهای 
مرگ و زندگی 

بسکتبال فرا رسید

المپیک  سه سهمیه 
دوچرخه سواری 

جاده ایران قطعی شد

سرمربی تیم ملی بس��کتبال اعتقاد دارد بعد از پیروزی مقابل فلسطین، 
تمام دیدارهای جام ملت ها، شرایط مرگ و زندگی پیدا می کند.

درک بائرم��ن، س��رمربی تی��م مل��ی بس��کتبال بع��د از پی��روزی 94 
 بر 48 مقابل فلس��طین اظهار داش��ت: فیلم دی��دار مقاب��ل فیلیپین را 
تماشا کردیم. در آن مسابقه دفاع خوبی نداشتیم و توپ را خوب حرکت 
 ندادیم. به همی��ن دلیل با بازیکنان تیم صحبت کردی��م تا این ایرادها را

 رفع کنیم.
وی افزود: فلس��طین به اندازه فیلیپین قدرتمند نبود؛ اما در دیدار مقابل 
این تیم دوباره دفاع خوبی انجام دادیم و برای بقیه مسابقات آماده شدیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: هنوز حریف مان مشخص نیست؛ 
اما احتمال رویارویی با قطر وجود دارد.

 اگر مثل تمام مس��ابقات قبلی به ج��ز نیمه دوم دیدار ب��ا فیلیپین بازی 
 کنیم، مش��کلی نداریم. از مرحله بعد شرایط مرگ و زندگی در مسابقات 

حاکم است و باید مراقب باشیم.

ای��ران در رنکینگ جدی��د اتحادیه جهانی دوچرخه س��واری همچنان در 
 صدر رده بندی تورهای آس��یایی قرار دارد و سه سهمیه المپیک ایران در 

بخش جاده قطعی شد.
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری رنکینگ رکاب زنان جاده در ماه میالدی 
س��پتامبر را اعالم کرد و در بخش تورهای آسیایی هیچ تغییری در صدر 
رده بندی ها ایجاد نشده است، به طوری که میرصمد پورسیدی همچنان 
در جایگاه نخست رده بندی رکاب زنان قرار دارد.پیش گامان در رده بندی 
تیمی اول اس��ت و ایران با اختالف امتیاز زیاد نس��بت به قزاقس��تان در 
 رده نخس��ت بخش کش��ورها قرار گرفته اس��ت. یکی از راه های کس��ب

 س��همیه المپیک در بخش جاده، رنکینگ نهایی کشورها در UCI است 
و 31 دسامبر 2015 رنکینگ نهایی اعالم خواهد شد که ایران با اختالف 
امتیاز زیادی که نس��بت به قزاقس��تان و ژاپن دارد از االن می توان گفت 
کسب سه سهمیه جاده برای ایران قطعی است.کشور اول آسیا سه سهمیه 

المپیک دریافت می کند.

بازیکنان خارجی اس��تقالل درش��رایطی در هفت هفته ابتدایی نتوانسته اند 
 کارای��ی مثبت��ی ب��رای این تیم داش��ته باش��ند ک��ه یکی پ��س ازدیگری

 خواس��تار جدایی هستند. این درحالی است که آنها 3 میلیارد برای باشگاه 
آب خورده اند. یک محاس��به آماری نش��ان می دهد که امس��ال استقالل در 
 خرید ه��ای خارجی خ��ود ناکام تری��ن تیم لیگ برت��ر بوده و البت��ه هزینه

 بس��یار زی��ادی هم ب��رای ای��ن خریدها که تاکن��ون ب��ه کارش نیامده اند 
و دردس��ر های بس��یاری هم داش��ته اند، داش��ته است.اس��تقالل برای کرار 
 جاس��م در حدود 420 هزار دالر قرارداد بس��ته اس��ت، ب��ا پروپئیچ تقریبا

 300 هزار دالر، با مگویان در حدود 220 هزار دالر و البته برای ریوالدو هم 
 ص��رف نظر از کل قرارداد چیزی حدود 80 هزار دالر پرداخت کرده که 40

  ه��زار دالر آن بالتکلیف اس��ت و با ادعای افش��ارزاده ب��ه نهادهای نظارتی 
سپرده شده است.اما عملکرد فنی این بازیکنان دقیقا چه بوده است؟

کرار جاسم:کرارجاسم تاکنون س��ه بار قهر کرده، سه جلسه محروم بوده، 
چهار بار جنجال و دعوا با مربی و مدیر و معاون داشته و با کلی اضافه وزن 
در ای��ن هفت هفته هیچ کار مفیدی برای اس��تقالل انج��ام نداده که هیچ، 
کلی هم چوب الی چرخ باشگاه گذاشته است. این بازیکن هنوز چکش نقد 
 نشده و اتومبیل بی سند باشگاه را هم برگردانده و تهدید کرده که اگر پولش

 واریز نشود به تهران برنمی گردد.
  tms پروپئیچ:این بازیکن 45 دقیقه پس از پایان مهلت قانونی در سیستم
ثبت شد و خیلی ها هنوز بر این باور هستند که در صورت شکایت و پیگیری 
رقبا استقالل ممکن است با نتیجه سه بر صفر در بازی هایی که پروپئیج را 
بازی داده مواجه ش��ود و یا اینکه جریمه بسیار سنگینی بابت آن 45 دقیقه 
بپردازد. از منظر فنی هم پروپئیچ تنها یک گل در جام حذفی و به شهرداری 

سمنان زده و مظلومی از او راضی نیست.
هرایر مگویان: این بازیکن ارمنس��تانی بازیکن کم حاش��یه و خوبی است 
ام��ا تاکنون به دلیل مصدومیت و مس��افرت هایش به کار اس��تقالل نیامده، 
 می گوین��د با ب��ازی بد حنیف عم��ران زاده مقاب��ل راه آه��ن او در صورت

 آماده ش��دن فیکس می ش��ود؛ اما تاکنون برای استقالل امسال مفید نبوده 
اس��ت. ضمن اینکه او از شرایط مالی باش��گاه ناراضی است و خواهان فسخ 

قراردادش شده است.
ریوالدو باردوس�ا: این بازیکن برزیل دوبار برای اس��تقالل به میدان رفت 
ک��ه یک ب��ار آن فیکس ب��ود، گل نزده، پ��اس گل ن��داده و خیلی بیش از 
 اینکه با اس��تقالل باشد، قهر بوده اس��ت. او 80 هزار دالر گرفته که تکلیف

 40 هزار دالر آن معلوم نیست
 نتیج�ه گی�ری: اس��تقالل در ح��دود 980 ه��زار دالر و نزدی��ک ب��ه 
ی��ک میلیون دالر پول داده؛ اما هیچ عایدی تاکنون از این یک میلیون دالر 
که تقریبا می شود چیزی حدود سه میلیارد و سیصد میلیون تومان نبرده  و 

این بسیار عجیب است و نشان دهنده دو موضوع:
اول؛ قرارداد های غیر استاندارد: قرارداد با خارجی ها در باشگاه استقالل 
بدون دقت، بدون تجربه و بدون رعایت اس��تانداردها بس��ته شده و مسوول 
آن قراردادها امروز بابت فس��خ ریوالدو و قهرهای کرار باید پاس��خگو باشد و 
دلیل بی برنامگی و تنظیم قرارداد ها بدون در نظر گرفتن بودجه و تاریخ های 

پرداخت پول را اعالم کند.
دوم؛ خال کمیته فنی:اگر اس��تقالل کمیته فنی قوی داش��ت شاید امروز 
ش��رایط بهتری داش��ت و خرید هایش از نظر فنی حداقل به کار اس��تقالل 

می آمدند. 
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سرخابی ها

 استقالل، ناکام ترین تیم 
در خرید خارجی ها

تیم س��پاهان لیگ امس��ال را با ش��رایط خاصی آغاز کرد و 
آن ه��ا پ��س از قهرمانی در فصل گذش��ته س��عی در حفظ 
 بازیکن��ان اصلی و تاثیرگذار خود بودند که در این امر هم تا 
 حد زی��ادی موفق بودند.س��پاهان که در خ��ط دفاع کمی 
مشکل داشت، حبیب گردانی را از تراکتور و لئوناردو پادووانی 
را از نفت تهران خری��داری کردند و همچنین وحید نجفی 
جوان را به جای جواهیر سوکای آوردند تا با بروز مصدومیت 
ی��ا محرومی��ت برای مثل��ث تهاجمی ش��ان از ای��ن جوان 
 آینده دار اس��تفاده کنند.همچنین سپاهان چند بازیکن را از 
 تیم ه��ای پایه اضاف��ه کرد که از جمله ی آن ه��ا می توان به 
 میالد س��رلک اش��اره کرد که بازی های قاب��ل قبولی را هم

 ارائ��ه ک��رد و یا امی��ن جهان عالی��ان که با رهای��ی از بند 
مصدومیت دوباره به ترکیب س��پاهان اضافه  شده است؛ اما 
شرایط به این خوبی برای فرکی پیش نرفت و با مشکلی که 
 برای پادووانی و ش��یمبا رخ داد وی از همان ابتدا با مشکل 
روبه رو شد که این ابتدای مشکالت وی در تیم سپاهان بود.

ادام��ه   در 
محرم نویدکیا که تا تمرینات نیم فصل هم همراه سپاهان بود از 
شرکت در تمرینات امتناع کرد تا مشکالت سپاهان دوچندان 
ش��ود و همچنین احسان حاج صفی که با آمدن گردانی یک 
خط جلوت��ر آمده بود با وجود عملک��رد خیره کننده اش در 
پس��ت هافبک چپ، با بندی که در قراردادش وجود داشت 
راهی آلمان ش��د. و یکی یکی مش��کالت فرکی بیشتر شد 
ت��ا اینکه کار به ش��عارهای نارضایتی برخ��ی هواداران پس 
 از اولین باخت س��پاهان کش��یده ش��د. با هم��ه این موارد 
 حسین فرکی که اینجای کار با این تیم دست  و پا بسته نتایج بدی 
نگرفت��ه اس��ت، باید فکری ب��رای آینده تیم��ش کند، کما 
 اینکه با اولین باخت مقابل صبای قم س��ر و صدای هواداران
 بلند شده که این موضوع باعث ناراحتی وی نیز شده است.

در همین راستا به سراغ حسین چرخابی، کارشناس فوتبال 
و مربی سابق تیم های پایه  سپاهان و سپاهان نوین رفتیم تا 

در مورد این شرایط با وی هم صحبت شویم.
نظر ش�ما در م�ورد انتق�ال حاج صفی ب�ه اروپا 

چیست؟
من نمی دانم که ش��رایط قرارداد احس��ان با باشگاه چگونه 
بوده اس��ت، اگر این قرارداد به صورتی باش��د که به باشگاه 
 سپاهان سود رسانده به قیمتی که سپاهان را از قهرمانی دور

 نگه داشته باشد، برای باشگاه مفید است، اما اگر قرارداد از 
 روی احساسات و یا اجبار صورت گرفته باشد این نوع قرارداد

 اشتباه است.
آی�ا انتقال ح�اج صفی به اروپا س�ودی هم برای 

باشگاه سپاهان دارد؟
در فوتبال حرفه ای یکی از راه های درآمدس��ازی باش��گاه ها 
ترانس��فر بازیکنان است؛ اما این در صورتی است که قرارداد 
 بازیکن��ان به صورتی بس��ته ش��ود که حتما باش��گاه از آن

 اس��تفاده ببرد. به دلیل آنکه من از شرایط قرارداد اطالعی 
ندارم، نمی توانم در مورد آن نظری بدهم اما ترانسفر بازیکن 

یکی از راه های درآمدزایی در باشگاه های اروپایی است.
به نظر ش�ما چرا احس�ان حاج صفی به دسته ی 

دوم آلمان رفت و منتظر یک پیشنهاد بهتر نماند؟
اوج فوتبال حاج صف��ی در جام جهانی بود و هیچ ویترینی 
باالتر از جام جهانی برای یک بازیکن فوتبال نیس��ت که او 
به خوبی در این سطح درخشید پس اگر تیم های سطح یک 
اروپا و آلمان او را می خواس��تند مس��لما بعد از جام جهانی 
ب��ا او ق��رارداد منعقد می کردند که این طور نش��د. بنابراین 
ح��اج صفی لی��گ دو آلم��ان را انتخاب کرد و ب��ا توجه به 
اطالع��ات کاملی که در مورد این لیگ دارم باید عرض کنم 
ک��ه جمعیتی که از لیگ دو آلمان دیدن می کنند پنج برابر 
تماش��اگران لیگ برتر ماس��ت. این یکی از دالیلی است که 
احس��ان این لیگ را انتخاب ک��رد و تیم فرانکفورت یکی از 
تیم های باس��ابقه و قدیمی این لیگ اس��ت، هدف احسان 
درخش��ش در لیگ دو است تا به لیگ یک هم راه پیدا کند 

و در بوندس لیگای یک هم توپ بزند.
وضعیت سپاهان و س�ایر رقبا در لیگ امسال را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
شانس��ی که س��پاهان و آقای فرکی آورده اند این است که 
امس��ال لیگ ما در سطح بس��یار پایین تری برگزار می شود 
کما اینکه نفت تهران، نفت پارس��ال نیس��ت، مثل فوالد و 
تراکتورسازی و  همچنین پرس��پولیس که پارسال ضعیف 
بود امس��ال هم به همان منوال اس��ت. زمانی که س��ه تیم 

پرق��درت لی��گ در ش��رایط ایده آل نیس��تند 
س��پاهان با همین از دس��ت دادن یارانش 

 می توان��د از مدعی��ان اصل��ی قهرمان��ی
 باشد.

چ�ه  را  س�پاهان  رقب�ای 
تیم هایی می دانید و نظر شما 

درباره  از دس�ت دادن چند 
مه�ره کلی�دی ای�ن تیم 

چیست؟
در ادامه س��پاهان ممکن 
اس��ت با کمب��ود بازیکن 
مواجه ش��ود و به نظر من 

رقب��ای س��پاهان تیم های 
ذوب آهن و اس��تقالل تهران 

هس��تند، البته ممکن اس��ت در 
ادامه همین پرسپولیس رشد بهتری 

نس��بت به س��پاهان داشته باش��د؛ زیرا س��پاهان در ادامه 
با کمبود بازیکن مواجه خواهد ش��د. م��ن در ابتدای فصل 
این نکته را بیان کردم که س��پاهان باید در تمامی پست ها 
دو بازیکن آماده داش��ته باش��د به جز دروازه بانی که اکنون 
برعکس شده و سپاهان فقط در این پست دو بازیکن آماده 

دارد.

س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگ��ی گفت: برای بازس��ازی و آماده س��ازی 
 تی��م ملی فقط به م��ن فرصت بدهید بعد ببینید چ��ه تیمی تحویل مردم 

خواهم داد.
محم��د بن��ا درب��اره بازگش��تش ب��ه تی��م مل��ی کش��تی فرنگ��ی گفت: 
ت��ا  کنن��د  کم��ک  بای��د  هم��ه  باقیمان��ده حس��اس  م��دت  ای��ن   در 
کش��تی فرنگی موفق باش��د. محمد بنا کس��ی نیس��ت و کش��تی را باید 
 کم��ک کنن��د.وی ادام��ه داد: زمان��ی که رفت��م گفتم س��کوت می کنم تا

 خ��دا ح��رف بزند. این همه علیه من نوش��تند؛ اما هیچ واکنش��ی نش��ان 
ندادم. من عاش��ق کشتی هستم و هیچ کس��ی را دشمن خودم نمی بینم. 
ب��ه همین خاطر در این زمان حس��اس با وجود تمام مش��کالت و اختالف 
س��لیقه ها بای��د ب��رای موفقیت کش��تی ت��الش کنیم.س��رمربی تیم ملی 
کش��تی فرنگ��ی درب��اره برنامه هایش برای س��نگین وزن و اینک��ه به نظر 
می رس��د این وزن در حال حاضر ش��رایط خوبی ندارد، گفت: فقط به من 
 2 م��اه فرص��ت بدهید و ببینید چه کار می کن��م و چه تیمی تحویل مردم

 می دهم. من با یک کلمه حرف، کشتی گیرانم را به آمادگی می رسانم. 
باباجان زاده در آن زمان هم همواره در این ش��رایط بوده اس��ت؛ اما با توجه 
ب��ه راه هایی که بلد بودم طوری عمل می کردم که او را نگه می داش��تم.بنا 
تصری��ح ک��رد: در حال حاضر هم چهار  س��نگین وزن خوب داریم و حتی 

کش��تی گیران جوانی داری��م که می توانیم به آنها می��دان بدهیم؛ اما چون 
 امس��ال فق��ط باید به فکر نتیجه باش��یم تمرک��ز خ��ود را روی باتجربه ها

از  ب��ه اس��تفاده  اعتق��اد  نی��ز  او  آی��ا  اینک��ه   می گذاری��م.وی درب��اره 
 علی��اری در س��نگین وزن دارد،  گف��ت: او ی��ک س��ال اس��ت ک��ه با من 
صحبت می کند و من به او می گویم نه؛ برخی کشتی گیران قد و قامت بلندی 
دارند؛ اما بدن شان به 130 کیلو نمی خورد. هفت وزن کشتی آزاد یک طرف و 
 سنگین وزن طرف دیگر. یک بار هم علیاری به خاطر برادرانش در سنگین وزن  
کشتی گرفت که همان دور اول اوت شد و به  همین خاطر جریمه اش کردم 
و دو ماه به اردو دعوتش نکردم.محمد بنا ادامه داد: متاس��فانه نتوانس��تند 

مهدی زاده و باباجان زاده را حفظ کنند و آنها را فراری دادند. 
در ح��ال حاض��ر گزینه ه��ای اصلی م��ا برای س��نگین وزن باباج��ان زاده، 
مه��دی زاده، نوری و قاس��می منجزی هس��تند که بای��د روی آنها تمرکز 
کنی��م. از طرف��ی ه��ر کاری ی��ک راه��ی دارد ک��ه بای��د آن را بدانیم و 
 همی��ن ط��ور نمی توان یک کش��تی گیری را ب��ه وزن پایین ت��ر و یا باالتر

 ب��رد.وی درباره ش��رایط طالب نعمت پ��ور، گفت: با توجه ب��ه اینکه هنوز 
محرومی��ت او تمام نش��ده اس��ت نمی توانیم ب��ه طور رس��می از او دعوت 
کنی��م؛ ام��ا ق��رار اس��ت ب��ا هماهنگی ه��ای الزم از حض��ور او در اردوها 
 در کن��ار بچه ه��ا اس��تفاده کنیم ت��ا حداقل بتوانی��م او را ب��رای المپیک 

حفظ کنیم.
محمد بنا درباره شرایط روحی اش و اینکه آیا شرایط حضور در اردوهای تیم 
ملی را دارد یا نه گفت: در این ماه های آخر بیماری مادرم به گونه ای بود که 
 تمام وقت مرا گرفته بود؛ اما انگار خودش می دانست که باید چه زمانی ما را 
ترک کند و در آستانه المپیک به سوی خدا رفت. حاال هم که به سر مزارش 
می روم به او می گویم که به کشتی برگشته ام چون همواره آرزویش این بود.

انتقال حاج  صفی 
       به چه قیمتی؟

13

 دو ماه فرصت بدهید و ببینید چه تیمی تحویل
 مردم می دهم؛

 سکوت کرده بودم تا خدا حرف بزند

آگـهی برگـزاری منـاقصه عمـومـی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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به من بگو چرا!راز موفقیت

ف�ردي درزن�دگي خ�ود روزه�ايي را تجربه نموده كه برايش خوش��ايند 
نبوده است. اما ناخرسندي مزمن مي تواند سالمتي، شغل و روابط شما را 

تحت تاثير قرار دهد. 
بج��ز ه�رگون��ه مش��ك�الت پزش��كي ي��ا افس��ردگي ه��اي بلندمدت 
 ك��ه نيازمن��د تجويزه��اي طب��ي و مس��اعدت حرف��ه ايی مي باش��ند،

م��ي تواني��د م�ي��زان خوش��حالي خ��ود را كنت��رل نمايي��د. ب���ه 
 خ�وش���حال ب���ودن ف�ك��ر ك�ني���د ت��ا احس��اس و ظاه��ر بهت��ري

 به دست آوريد.
  ديد وسيعي داشته باشيد. اجازه ندهيد مسائل كوچك شما را آشفته 
نماي�د. ب�راي رسي�دن ب�ه ه�دف خ�ود پ�ايدار و م�قاوم باشيد، خ�واه آن 
ه�دف رياست، پرداخت رهن و يا يك ازدواج طوالني مدت باشد. در اي�ن 
راه ب�ا موان�عي مواجه خواهيد شد؛ به س��رانجام و پ�اداش تالش تان فكر 
 ك���رده و از ناخرس��ندي بخاط��ر مس��ائل ك��م اهمي��ت دوري

 نماييد.
  برنامه هاي خود را تغيير دهيد. برنامه هاي روزانه خود را عوض نموده 
تا انرژي ج�دي��دي پيدا كنيد. مرز مش��خصي بي��ن كار و ت�فريح اي�جاد 
ن�ماييد. ب�راي ف�عاليتهاي س����رگرم كننده و يا تفكر در محيطي آرام از 

خانه خارج شويد.
 خالق باشيد. روزنه اي براي انرژي خالق خود بيابيد. اين ممكن است 
شامل كاردس�تي، باز سازي، نقاشي، ترس��يم كاريكاتور، نويسندگي و يا 
حتي باغداري باشد. مهم نيست كه چ��قدر مشغله داشته باشيد و يا تا چه 
اندازه در آخر هفته احساس بي حالي مي ك�ن�ي�د، اگ�ر زماني را براي انجام 
فعاليت هاي خالق اختصاص دهيد، احساسي ش��ادتر و سالم تر خواهيد 

نمود.
 براي خود همدمي پيدا كنيد. تقسيم نم�ودن تجربيات با كسي كه به 
او عشق مي ورزيد، خوشحالي شما را افزايش خ�واه�د داد. ع�ش�ق م�طلق 
 باع��ث بوجود آم��دن اح�س���اس امنيت، رضايت و ش��ادماني در ش��ما 

مي گردد.
 با كسي صحبت نماييد. يكي از دوس��تان خود را براي هم صحبتي و 
بيان احساس��ات و عقايد خود انت�خ�اب ك�نيد. او در م�ورد شما قضاوت 
ننموده و مشكالت شما را حل نخ�واهد كرد. وي ب�ه ح�رفهاي�ت�ان گوش 
 م��ي دهد. چ��را كه م��ي دان��د ش��ما ني��ز همي��ن كار را براي��ش انجام 

خواهيد داد.
 تخيل كنيد. آرزوها و بلند پ�روازي هاي خود را يادداشت نموده و به 
تدريج آنها را واقعيت بخش��يد آنگاه هميش��ه چ�يزهايي ب�راي ان��تظار 

كشيدن، و جايي براي متمركز كردن انرژي خود خواهيد داشت.
 بخش��نده باشيد. ش��ايد زمان آن فرا رس��يده باش��د كه كس�ي )ي�ا 
خودت��ان( را بخاطر چي��زي كه اتف��اق افتاده و ي��ا گفت�ه ش���ده م�ورد 
ب�خشاي�ش ق�رار ده�يد. اتفاقات و اشتباهات گذشته را پذيرفته و فراموش 
كنيد. بدانيد كه نمي توانيد زمان را ب�ه ع�قب برگردانيد. شادماني خود را 
 ب��ا از ي��اد ب��ردن نومي��دي ه��ا و شكس��تهاي گذش��ته دوب��اره 

بدست آوريد.
نگران نباشيد، خوشحال باشيد!

۴طرز كار المپ های فلورسان فشرده )C.F.L( كه به المپ های كم مصرف 
معروفند مانن��د المپ های مهتابی اس��ت. الكتروده��ا، دو طرف لوله ای 
شيشه ای كه درون آن با بخار جيوه و گاز آرگون پر شده است، قرار دارند. 
وقتی جريان برق برقرار می شود الكترون ها از ميان گاز داخل لوله شيشه ، 
از يك الكترود به الكترود ديگر جريان پيدا می كند. جريان الكترون ها بخار 
جيوه را برانگيخته كرده و موجب می شود الكترون ها كه در مدار خاصی به 

دور هسته می گردند به تراز باالتر منتقل شوند.
الكترون ها در اين حالت، انرژی بيش��تر و پايداری كمتری دارند و انرژی 
اضافی را به صورت نور ماورای بنفش می تابانند و به مدار اوليه برمی گردند. 
در ميان حباب المپ های معمولی يك فيالمان نازک تنگستنی قرار دارد 
كه نازک بودن و جنس آن موجب می شود در مقابل عبور جريان الكتريكی 
مقاومت بااليی داشته باشد و دمای آن در اثر عبور جريان تا ۲۲۰۰درجه 

سانتی گراد باال برود. 
اين انرژی گرمايی، اتم های تنگستن را برانگيخته می كند. اين اتم ها نيز 
ناپايدارند و س��ريع به حالت اوليه برمی گردند و انرژی اضافه را به صورت 

نور مرئی می تابانند. 
بنابراين المپ های معمولی ع��الوه بر نور، مقدار زي��ادی گرما نيز توليد 
می كنند؛ در حالی كه المپ های فلورس��ان فش��رده در مقايس��ه با اين 
المپ ها، گرمای بس��يار كمتری توليد می كنند. به همين خاطر است كه 
المپ های كم مصرف در مقايسه با المپ های معمولی، چهار تا شش برابر، 

مصرف را بهينه می كنند.

الیه ازن چیست؟
۲كره زمين را اليه ضخيمی از هوا به نام اتمس��فر يا جو پوش��انده است. 
اتمس��فر زمين امكان پيدايش و ادامه حيات روی اين كره را فراهم كرده 
اس��ت. هوايی كه همه ما تنفس می كنيم از همين اتمس��فر اس��ت. اين 
اتمس��فر ما را در برابر برخ��ی تابش های خطرناک خورش��يد محافظت 
می كند. اتمس��فر كره زمين به چندين اليه تقس��يم ش��ده كه هر يك با 

ديگری فرق می كند. 
پايين ترين الي��ه ای كه تا ارتفاع ۱۲ كيلومتری س��طح زمين می رس��د، 
تروپوسفر ناميده می شود كه آب و هوای زمين در اين اليه شكل می گيرد. 
اليه دوم هوا كه از ارتفاع ۱۲ كيلومتری تا ۵۰ كيلومتری از س��طح زمين 
می رسد، استراتوس��فر ناميده می ش��ود.اليه ازن در نقطه بين ۱۵ تا ۳۰ 
كيلومتری س��طح زمين و در وس��ط اليه استراتوس��فر واقع شده است. 
در اين اليه اثری از باد نيس��ت و هوا گرم اس��ت. آنچه باع��ث گرمی هوا 
می ش��ود، همين گاز ازن است كه بيشتر اش��عه ماوراءبنفش خورشيد را 
جذب می كند. اليه ازن مانع رس��يدن بخش بزرگی از اشعه فرابنفش به 
سطح كره زمين می شود كه مقدار كمی از اين اشعه، برای ما مفيد است 
ولی مقدار زيادش فاجع��ه به بار می آورد. به همي��ن علت می گويند بايد 
 مراقب باشيم تا دستگاه هايی كه به فضا می فرستيم صدمه ای به اليه ازن 

نزنند.

روش هایی براي خوشحال تر زیستن 

داستان کوتاه

شیوانا     ) چون دیگران نبودند(

 )idiom انگليس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هايی از واژه ها هس��تند ك��ه مجموعا دارای 
درک و معنايی وي��ژه و خاص می باش��ند. مفهوم 
 و معن��ی »اصطالح��ات« رو نمی توان ب��ا ترجمه 
تك تك لغات تشكيل دهنده آنها حدس زد و همين بر زيبايی اين بخش 
از زبان خارجی)دراينجا انگليسی( 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 ترجمه كلی برای آن اصطالح رسيد، خود دليلی 

بر زيبايی idiom می باشد.

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.

آموزش شهروندی ) جعل چک و اوراق بهادار (زنگ زبان

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
) سری یازدهم(:

Hair   »با »مو
 Harm a hair of sb's head

Not turn a hair .

 !Keep your hair on .

سپیده 
بارانی

از بروز اتفاق جلوگیری کنید.
 هنگام صدور چك، مراقب حيله جاعلينی باشيد كه چك هايی با 
مبالغ پايين به عنوان باقيمانده حساب از اشخاص حقيقی يا به عنوان 
انصراف از شركت در مزايده از شركت ها دريافت می نمايند و با افزايش 

رقم چك، كالهبرداری می كنند. 
 قبل از كامل كردن چك، ثبت آن در ته چك و امضای آن، برگه را 

از دسته چك جدا نكنيد. 
 تمام مندرجات چك را با يك قلم بنويسيد. 

تاريخ، مبلغ و ساير مشخصات چك را بدون خط خوردگی بنويسيد. 
 تاريخ چك را هم به صورت عددی و هم با حروف روی آن بنويسيد. 
 مبلغ چك را هم به صورت ريال و هم به صورت تومان درج كنيد. 

 باالی مبلغ عددی چك، مقدار آن را به  التين نيز بنويسيد. 
در صورت امكان با استفاده از دستگاه پرفراژ، مبلغ چك را روی آن 

حك كنيد. 
 مبلغ چك را در محل اتصال چك به ته چ��ك به صورت عمودی 
بنويس��يد، به طوری كه پس از جدا كردن، چك، نيمی از آن روی خود 

چك و نيمی روی ته چك باقی بماند. 
روی نوشته ها، به خصوص مبلغ عددی چك، نوارچسب شيشه ای 

بچسبانيد. 
 تنها پس از تكميل مشخصات چك و اطمينان از صحت مندرجات 

آن چك را امضا كنيد. 
 در صورت بروز اش��تباه در درج هر يك از مش��خصات چك و خط 
خوردگی آن مورد صحيح را در پشت چك و با رعايت فاصله الزم و كافی 
و بدون ايجاد فضای خالی بنويس��يد و امضا كنيد پشت نويسی بايد به 

صورتی باشد كه كسی نتواند موردی را به آن اضافه كند. 
 بدون دليل پش��ت چك را امضا نكنيد و در صورت وجود ضرورت 
برای امضای پش��ت چك، هيچ گونه فض��ای خالی ب��االی امضا باقی 

نگذاريد. 
 هرگز چك سفيد امضا صادر نكنيد؛ حتی برای نزديكانتان. 

 هنگام نوش��تن مبلغ، تاريخ و ... روی چك، در ابت��دا، انتها و بين 
حروف و اعداد فاصله نگذاريد. 

در صورت ضرورت برای صدور چ��ك ضمانت، حتما از فرد تحويل 
گيرنده چك، رسيدی در اين خصوص با توضيحات كامل دريافت كنيد.

زنی هنگام بيرون آمدن از خانه، س��ه پيرمرد با ريش 
های بلند سفيد را ديد كه جلوی در نشسته اند.

 زن گفت: هر چه فكر می كنم شما را نمی شناسم؛ اما 
بايد گرسنه باشيد. لطفا بياييد تو و چيزی بخوريد.

 آنها پرسيدند: آيا همسرت در خانه است؟ زن گفت: 
نه.

 آنها گفتند: پس ما نمی توانيم بياييم.
 غروب، وقتی مرد به خانه آم��د، زنش برای او تعريف 

كرد كه چه اتفاقی افتاده است.
 مرد گفت: برو به آنها بگو من خانه هستم و دعوتشان 

كن.
 زن بيرون رفت و آنها را به خان��ه دعوت كرد. اما آنها 

گفتند: ما نمی توانيم باهمديگر وارد خانه بشويم.
 زن پرس��يد: چرا؟ يكی از پيرمرده��ا در حالی كه به 
دوست ديگرش اشاره می كرد، گفت: اسم اين ثروت 
است و سپس به پيرمرد ديگر رو كرد و گفت: اين يكی 
موفقيت و اسم من هم عشق. برو به همسرت بگو كه 

فقط يكی از ما را برای حضور در خانه انتخاب كند.
 زن رفت و آنچه را كه اتفاق افتاده بود برای همسرش 

تعريف كرد.
 ش��وهر خوش��حال ش��د و گفت: چه خوب! اين يك 
موقعيت عاليس��ت. ثروت را دعوت می كنيم. بگذار 

بيايد و خانه را لبريز كند!
 زن كه با انتخاب شوهرش مخالف بود، گفت: عزيزم! 

چرا موفقيت را دعوت نكنيم؟
 دختر خانواده كه از آن س��وی خانه به حرفهای آنها 
گوش می داد، نزديك آمد و پيشنهاد داد: بهتر نيست 

عشق را دعوت كنيم تا خانه را از وجود خود پر كند؟

 شوهر به همس��رش گفت: بگذار به حرف دخترمان 
گوش كنيم پس برو و عشق را دعوت كن.

 زن بيرون رف��ت و به پيرمردها گف��ت: آن كه نامش 
عشق است، بيايد و مهمان ما شود.

 در حالی كه عشق قدم زنان به سوی خانه می رفت، 
دو پيرمرد ديگر هم دنبال او راه افتادند.

 زن با تعجب به ثروت و موفقيت گفت: من فقط عشق 
را دعوت كردم، شما چرا می آييد؟ اين بار پيرمردها 
با هم پاسخ دادند: اگر شما ثروت يا موفقيت را دعوت 
كرده بوديد، دو تای ديگر بيرون می ماندند، اما شما 
عش��ق را دعوت كرديد، هر كجا او برود، م��ا هم با او 

می رويم.

روزی شيوانا در مدرسه درس اراده و نيت را می گفت. 
ناگهان يكی از شاگردان مدرسه كه بسيار شوق زده 
شده بود از جا برخاست و گفت:» من می خواهم ده 
روز ديگر در كنار باغ مدرس��ه يك كلبه برای خودم 
بسازم.من تمام تالش خودم را به خرج خواهم داد و 
اگر حرف شما در باره نيروی اراده درست باشد بايد تا 

ده روز ديگر كلبه من آماده شود!«
همان شب شاگرد شوق زده كارش را شروع كرد. با 
زحمت فراوان زمين را تميز و صاف كرد و روز بعد به 
تنهايی شروع به كندن پايه های كلبه نمود. هيچ يك 
از شاگردان و اعضای مدرسه به او كمك نمی كردند 
 و او مجبور بود ب��ه تنهايی كار كند. روزها س��پری 
می ش��د و كار او به كندی پيش می رفت. روزهای 
اول چند نفر از شاگردان به تماشای او می نشستند. 
اما كم كم همه چيز به حال عادی بازگشت و تقريبا 

هركس س��ركار خود رفت و آن ش��اگرد شوق زده 
مجبور شد به تنهايی همه كارها را انجام دهد.

يك هفته كه گذش��ت از شدت خس��تگی او مريض 
شد و به بس��تر افتاد و روز دهم وقتی در سر كالس 
ظاهر شد با افسردگی و حالتی دمغ خطاب به شيوانا 
گفت:»نمی دانم چرا با وجودی كه تمام عزمم را جزم 

كردم ولی جواب نگرفتم!! اشكال كارم كجا بود!؟«
شيوانا تبس��می كرد و خطاب به پسر آشپزمدرسه 

كرد و گفت:» تو آرزويی بكن!«
پسر آشپز چشمانش را بست و گفت:» اراده می كنم 
تا ده روز ديگر در گوشه باغ يك اتاق خلوت برای همه 
بس��ازم تا هركس دلش گرفت و جای خلوت و امنی 
برای مراقبه و مطالعه نياز داش��ت به آنجا برود! اين 
اتاق می تواند برای مس��افران و رهگذران آينده هم 

يك محل  سكونت موقتی باشد!«

همان روز پسر آشپز به س��راغ كار نيمه تمام شاگرد 
قبلی رفت. اما اينبار او تنها نبود و تمام اهالی مدرسه 
برای كمك به او بسيج شده بودند. حتی خود شيوانا 
هم به او كمك می كرد. كمتر از يك هفته بعد كلبه 

به زيباترين شكل خود آماده شد.
روز بعد شيوانا همه را دور خود جمع كرد و با اشاره به 
كلبه گفت:»شاگرد اول موفق نشد خواسته اش را در 
زمان مقرر محقق سازد. چرا كه نيت اولش ساختن 
كلبه ای برای خودش و به نفع خ��ودش بود! اما نفر 
دوم به طور واضح و روشن اظهار داشت كه اين كلبه 
را به نفع بقيه می سازد و ديگران نيز از اين كلبه نفع 
خواهند برد. هرگز فراموش نكنيم كه در هنگام آرزو 
كردن سهم و منفعت ديگران را هم در نظر بگيريم. 
چون اگر ديگران نباشند خيلی از آرزوها جامه عمل 

نخواهد پوشيد!«

کاریکاتور)بدون شرح(

به کسی صدمه و آسیب رساندن

خونسردباش! جوش نزن!سخت نگیر!

خم به ابرو نیاوردن

چرا المپ های کم مصرف کمتر برق 
مصرف می کنند؟
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ریشه ضرب المثل »اشک تمساح ریختن« کجاست؟
جواب معما 1690معما 1691 سابقا معتقد بودند که غذا و خوراک تمساح به وسیله 

اشک چشم تامین می شود . بدین طریق که هنگام 
گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد بی جانی 

ساعتها متمادی بر روی شکم دراز می کشد.
گریه دروغین را به اشک تمس��اح تعبیر کرده اند. 
خاصه گریه و اشکی که نه از باب دلسوزی بلکه از 
رهگذر ریا و تلدیس باش��د ، تا بدان وسیله مقصود 
حاصل آید و س��وء نیت گریه کنن��ده جامه عمل 

بپوشد.
س��ابقا معتقد بودند که غذا و خوراک تمس��اح به 
وسیله اشک چشم تامین می ش��ود . بدین طریق 
که هنگام گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد 

 بی جانی س��اعت ها متمادی بر روی ش��کم دراز 
 می کش��د. در ای��ن موقع اش��ک لزج و مس��موم 
کننده ای از چشمانش خارج می شود که حیوانات 
 و حش��رات هوایی ب��ه طم��ع تغذیه ب��ر روی آن 
می نشینند.پیداست که سموم اشک تمساح آنها 
را از پای در می آورد . فرضا نیمه جان هم بش��نود 
 و قصد فرار کنند به علت لزج بودن اش��ک تمساح 
نمی توانند از آن دام گسترده نجات یابند.خالصه 
 هرب��ار که مق��دار کافی حی��وان وحش��ره در دام 
اشک تمس��اح افتند، تمس��اح پوزه ای جنبانیده 
 به یک حمله آنه��ا را بلع می کند و مج��ددا برای

 شکار کردن طعمه های دیگر اشک می ریزد.

 روزی دو نف��ر به خواس��تگاری دختر پادش��اه 
می روند.پادش��اه به هر  كدام از آنها  يك اسب 
می دهد به يكی اسب سفيد به يكی اسب سياه  
و می گويد هر كدام كه ديرتر به خط پايان برسد 
 دخت��رم را به او م��ی دهم.بعد از چند س��اعت 
بی حركت ماندن هر دو خواس��تگار به سرعت 
 س��وار اس��ب ها ش��ده و به طرف خ��ط پايان

 می تازند.

چهار عدد.
با وجودی كه تعداد هر رنگ زياد است از آنجايی 
كه همه يك مدل دارند، و هدف يافتن حداقل 
يك جفت همرنگ اس��ت، پس اگ��ر ۴ جوراب 
برداريم )كال سه رنگ وجود دارد.( بر طبق اصل 
النه كبوتری، حداقل دوتا از اين جوراب ها، هم 

رنگ خواهند بود.

معما ایستگاه ضرب المثل

14

سه میهمان ناخوانده 
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آگهى مفاد آراء «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى» هيات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالك زواره

6/274 آگهى مفاد آراء «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى» كه در اجراى ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل اختالف 
مستقردراداره ثبت اسناد و امالك زواره صادر گرديده ودر اجراى ماده 3قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله ى 15 روز از طريق روزنامه هاى كثير االنتشار و 
محلى آگهى مى شودودر روستاها عالوه بر انتشار آگهى ، رأى هيئت باحضور 
نماينده شوراى اسالمى روستا در محل الصاق مى گردد تا شخص يا اشخاصى 
كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شــهرها از تاريخ انتشــار اولين آگهى ودر 
روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
اسناد و امالك زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و 
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند،در اين صورت 
اقدامات ثبت  موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است.در صورتى كه اعتراض در 
مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل راارائه نكند ،اداره ثبــت زواره مبادرت به صدور ســندمالكيت مى نمايد. 

صدور سند مالكيت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نيست:
1-رأى شماره 139460302021000184 مورخ 94/06/14 – آقاى روح اله دوره 
گر زواره فرزند عباس بشماره ملى 1189593971 ششدانگ يكبابخانه احداثى 
برروى قسمتى از پالكهاى 1174 و1175 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان 
گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان جمعًا به مســاحت 262/90 متر مربع خريدارى 
عادى از خانمها بهجت،رفعت وحشــمت آغا فتوحى وخريدارى رسمى از ورثه 

سيدحسين احسانى.
2- رأى شــماره 139460302021000185 مورخ 94/06/14 – آقاى محســن 
دشــتى فرزند رضا بشــماره ملى 1188939548 ششــدانگ يكبابخانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك شــماره 1776 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان 
گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 331/10 متر مربع خريدارى رسمى 

از خانم معصومه زفرقندى.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/06/24                                                                                                                                 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/07/08                                                                                                           

م الف 722 ذبيح اله فدائى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره  
مزايده (مال غير منقول)

7/87 شماره مزايده: 139404302127000021 بر اساس پروندههاى اجرائى به 
شماره بايگانى 930059 الى 9300062 تمامى اعيانيها و ماشين آالت و تجهيزات و 
تاسيسات و مستحدثات و خالصه آنچه در زمين محل اجراى طرح شركت اركان 
شيمى سپاهان واقع در شهرك صنعتى رنگسازان موضوع قرارداد واگذارى به 
شــماره 6494 و- ج مورخ 1385/12/09 كه از طرف شركت شهركهاى صنعتى 
استان اصفهان موجود مى باشد به موجب ســند رهنى شماره 171794 مورخ 
1386/9/6 دفتر اسناد رسمى شماره 71 اصفهان و اسناد رهنى شماره 71951 
مورخ 1386/12/01 و 72763 مورخ 1387/2/5 و 75927 مورخ 1387/9/4 دفتر 
اسناد رسمى شماره 8 اصفهان اصل و مازاد از طرف شركت مذكور در رهن بانك 
صادرات ايران شعبه چهارباغ اصفهان قرارگرفته و به علت عدم پرداخت بدهى 
بســتانكار تقاضاى صدور اجرائيه نموده كه اجرائيه توسط دفاتر تنظيم كننده 
اسناد صادر و پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانك بستانكار باستناد قانون 
اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئين نامــه اصالحى مربوطه موارد رهن 
مورد ارزيابى قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمى توســط مامور اجرا و 
برگ ارزيابى كارشناس رسمى دادگسترى بدين شرح توصيف و ارزيابى گرديد. 
موردبازديد شركت اركان شيمى ســپاهان كه مشخصات و مساحت اعيانيهاى 
(ساختمانها) احداثى بر روى عرصه به مســاحت عرصه 5600 متر مربع بشرح 
زير مى باشــد. 1- نگهبانى و اتاق برق به مســاحت 47/32 متــر مربع (به ابعاد 

9/10×5/20 متر) با ديوارهاى باربر و سقف تيرآهن و آجر و بدنه 1/2 متر سنگ 
و بقيه كاغذ ديوارى و نماى بيرون آجر لفتون مى باشد. 2- سوله به مساحت 744 
متر مربع  (به ابعاد 48×15/5 متر مربع) به ارتفاع حــدود هفت متر با ديوارهاى 
باربر و سقف پليت و تورى و پشم و شيشه و ســطوح داخلى بدنه آجر لفتون و 
كف بتن و نماى بيرون آجر لفتون و درب و پنجره فلزى مى باشد بچه سوله: در 
طرفين سوله دوبچه سوله به ابعاد (48×6 متر) به ارتفاع حدود4 متر با ديوارهاى 
باربر و سقف پليت و تورى و پشم و شيشه و سطوح داخلى بدنه آجر لفتون و كف 
سيمان و نماى بيرون آجر لفتون مى باشد و قسمتى از بچه سوله اتاق مديريت و 
در طرف ديگر آشپزخانه و سرويس بهداشتى و استراحتگاه مى باشد كه بدنه آن 
سنگ و كاشى و سقف دوپوش پى وى ســى وكف سراميك وكابينت فلزى است 
3- سطح آرماتوربندى شده به ابعاد 5×16/80 متر كه كف آن بدون بتن ريزى مى 
باشد. 4- استخر به ابعاد 5×3/2 متر با ديوارهاى بلوكى مى باشد. 5- پيش بينى 
سرويس بهداشتى ساختمانى به مســاحت 6/4 متر مربع (به ابعاد 1/60×4 متر) 
با سقف نبشى و سراميك و سطوح داخلى بدنه كاشى و نماى بيرون آجر لفتون 
و كف سراميك مى باشــد. 6- اســتخر دو قلو: به ابعاد 4×9×6 متر با ديوارهاى 
بلوك سيمانى و بدنه الستيك مى باشــد. 7- محوطه كه اطراف آن با ديوارهاى 
آجر لفتون بند كشى به ارتفاع حدود 2/5 متر و كف آن قسمتهائى بتن و قسمتهايى 
خاكى مى باشــد. به مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال ارزيابى شده است. 
ارزيابى ماشين آالت و تجهيزات: الزم به ذكر است شركت مذكور در زمينه توليد 
هيدروكربور از طريق بلندينگ فعاليت مينمايد. بخش اعظم دستگاههاى خط توليد 
ساخت كارخانجات داخلى و بعضى از تجهيزات دستگاهها ساخت خارج از كشور 
مى باشد. بخشى از تجهيزات و ماشــين آالت در سال 1387 نصب و مورد بهره 
بردارى قرار گرفته اســت و بخش ديگرى از تجهيزات و ماشين آالت به منظور 
افزايش ظرفيت توليد در حال نصب بوده و هنوز مورد بهره بردارى قرار نگرفته 
است. لذا ارزيابى به عمل آمده با توجه به تجهيزات موجود در شركت انجام شده 
است. ليست دستگاه ها به شرح ذيل مى باشــد: 1- چهار دستگاه پمپ خال (پمپ 
وكيوم) 2- يك دســتگاه ديگ بخار پنج تن 3- دودســتگاه راكتور پنج تن استيل 
4- دو دســتگاه ريبويلر استيل 500 كيلوئى 5- شش دســتگاه كندانسوراستيل 
6- يكدستگاه سانتريفوژ استيل 7- چهار دستگاه يونيت هيتر 8-  چهار دستگاه 
مشعل دوگانه سوخت كوچك و بزرگ 9- دودستگاه پمپ تخليه 10- دو دستگاه 
پمپ سيركوالسيون 11- يكدستگاه كمپرسوباد 500 ليتر 12- يكدستگاه مخزن 
آب با پايه 13- دو دســتگاه فيلتر پرس14-يكدســتگاه برج خنك كننده كوچك 
15- دو دستگاه دراير 16- دو دستگاه ميكســر مواد 17- سه دستگاه تانك تك 
جداره اســتيل 18- يكدستگاه برج تقطير 19- ســه عدد تانك استيل 250 و 500 
ليترى 20- پنج عدد مخزن پلى اتيلــن 15000 ليترى21- نه عدد مخزن پلى اتيلن 
10000 ليترى 22- مخزن فلزى مخروطى ايستاده 100000 ليترى 23- يكدستگاه 
راكتور 30 هزار ليترى 24- شش دستگاه كندانسور خنك كننده 25- هفت دستگاه 
ريسيور 26- يكدستگاه ديگ بخار ساخت ماشــين سازى اراك 27- يكدستگاه 
ريبويلر حرارتى مستقيم دو طبقه 28- سيستم كولينگ واتر نصب شده بر روى 
استخر 29- پانزده دســتگاه پمپ 2، 2/5 و 4 اينچى 30- دو دستگاه پمپ وكيوم 
31- يكدستگاه مخزن 30000 ليترى استيل 32- دو دستگاه مخزن 20000 ليترى 
استيل 33- دو عدد مخزن 10000 ليترى اســتيل 34- دودستگاه مخزن 50000 
ليترى آهنى35- دو عدد مخزن آهنى ورق هشت ميلى مترى 20000 ليترى 36- 
پنج عدد مخزن آهنى 50000 ليترى ورق 5 ميلى مترى 37- دو عدد مخزن آهنى 
ورق مخصوص 10 ميلى مترى 5000 ليترى 38- سيستم لوله كشى گاز ساختمان 
وسوله 39- سيستم دوربين هاى مدار بسته شامل 15 دستگاه دوربين و سيستم 
مخابراتى 40- لوله كشى استيل بين برجها و مخازن به طول تقريبى 150 متر 41 
لوله كشى گالوانيزه انتقال مواد حدود 300 متر 42- تجهيزات و لوازم آزمايشگاه 
43- سيستم تابلوهاى برق قدرت، كنترل، كابلهاى برق و سيستم روشنائى سالن 
توليد و محوطه 44- انشعاب برق 100 كيلو وات، آب 3/4 اينچ و سيستم لوله كشى 

فاضالب صنعتى 45- سيستم سرمايش و گرمايش شركت شامل كولرهاى آبى 
و بخارى 46- سيســتم اطفاء حريق شامل كپسولهاى ســى او دو و پودر وگاز 
47- ابزارآالت و تجهيزات كارگاه تعميرات و انبار شــامل ســه دستگاه جوش 
بزرگ و كوچك، سنگ برش دستى و كپســول اكسيژن، بوكس بادى، منگنه زن، 
انواع آچار و غيره كه كال به مبلغ يازده ميليارد و چهارصد و بيست ميليون ريال 
ارزيابى شده اســت. و طبق اعالم بانك موارد ارزيابى به مبلغ 11246380 ريال 
تا تاريخ 1395/6/23 بيمه مى باشد. در جلســه مزايده كه از ساعت 9 صبح الى 
12 روز دوشنبه مورخ 1394/07/27 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشكيل 
مى گردد. از طريق مزايده به فروش مى رسد. چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش 
بينى نشدهاى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل مى گردد و مزايده 
از  مبلغ هيجده ميليارد و نهصد و ســى و يك ميليون و دويســت و چهل و شش 
هزار و سيصد و هشــتاد ريال (18931246380 ريال) جمع مبالغ كارشناسى و 
مبلغ بيمه شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى و به هر كس كه خريدار باشد 
فروخته مى شــود با قيد به اينكه واگذارى عرصه مورد مزايده طبق شــرايط و 
ضوابط شركت شهركهاى صنعتى اســتان اصفهان از طرف شركت مذكور مى 
باشــد و هيچ ارتباطى با اين اجراء ندارد طالبين مى توانند قبل از تشــكيل جلسه 
از مورد مزايده به آدرس: شهرضا كيلومتر 25 جاده شهرضا، اصفهان شهرك 
صنعتى رازى بلوار رازى خيابان هشــتم پالك 134 كد پستى 86391-13198 
بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه حق مزايده و كليه بدهى هاى مربوطه 
به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف و بدهى مالياتى 
و عوارض شهردارى و هزينه هاى انتقال ســند در دفاتر اسناد رسمى بر عهده 
برنده مزايده مى باشد. اين آگهى يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
در تاريخ 1394/07/08 درج و منتشر مى شــود. يوسفيان مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شهرضا 
ابالغ راى

پرونــده:  شــماره   9409973731200495 دادنامــه:  شــماره   7 /35
9309983732101561 شماره بايگانى شعبه: 931449 آقاى سيد مهدى افضلى 
فرزند ســيد رضا با وكالت خانم رضوان عاملى نجف آبادى فرزند محمد على به 
نشانى نجف آباد خيابان منتظرى شمالى، خيابان نوبهار غربى پالك 1 و آقاى داود 
كاظميان نجف آبادى فرزند احمد به نشانى نجف آباد ضلع جنوبى باغملى ك ش، 
محمد على رجايى دفتر وكالت خانم عاملى متهم: آقاى فرزاد شوفريان به نشانى 
متوارى اتهام ها: 1- استفاده ازاوراق مجعول 2- خيانت در امانت دادگاه با اعالم 
ختم رسيدگى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
فرزاد شوفريان داير بر خيانت در امانت نسبت به يك فقره چك به شماره 092367 
بانك ملى و جعل چك مذكور و استفاده از آن دادگاه با توجه به شكايت شاكى با 
وكالت آقاى داود كاظميان و اظهارات متهم در دادسرا و نظريه كارشناس رسمى 
دادگسترى كه تحريرات متن چك مذكور اعم از تاريخ و مبلغ درج شدن در متن چك 
در فرض وعده آن تماما مخدوش و از حالت تحريرى اوليه خارج شده و ظهر چك 
متهم توضيح آن و كلمه سيد مهدى افضلى و امضا تماما باتحريرات و امضائات 
ياد شده هم خوانى ندارد و چك اصلى نمى باشد كه اين نظريه مصون ازاعتراض 
باقيمانده است وكيفرخواست صادره از ناحيه دادسرا و عدم حضورمتهم عليرغم 
ابالغ از طريق درج آگهى و عدم ارســال اليحه دفاعيه از بزههاى انتسابى وى را 
محرز و ثابت دانسته لذا مستندا به مواد 674 و 536 از قانون مجازات اسالمى بخش 
تعزيرات و رعايت ماده 134 از قانون مجازات اسالمى متهم مذكور بابت بزه خيانت 
در امانت سه سال حبس تعزيرى و بابت اتهام جعل واستفاده از چك جعلى به دو 
سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد كه مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود راى 
صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ قابــل واخواهى در همين دادگاه و 
سپس ظرف مهلت 20 روز از تاريخ قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف 
مهلت 20 روز تجديدنظرخواهى در محاكم تجديد نظر مركز اســتان مى باشد. م 

الف2856 رئيس شعبه 103 محاكم جزائى نجف آباد

حصر وراثت
7/90 آقاى على عبديان داراى شناســنامه شــماره 11 به شــرح دادخواست به 
كالسه 287 -94 شعبه اول از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان بهاره عبديان  بشناسنامه 1271759403 در 
تاريخ 1394/5/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه  ورثه حين الفوت آن 
مرحوم  منحصر اســت به: 1- يك پدر و يك مادر كه عبارتند از: 1- على عبديان 
به شماره شناسنامه 11 متولد 49/1/2 صادره از اردستان پدر متوفى 2- بهجت 
ندوى اردستانى به شماره شناســنامه 212 متولد 44/7/10 صادره از اردستان 
مادر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در  يك نوبت 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف751 شعبه اول شوراى حل اختالف اردستان
ابالغ راى

7/75 كالسه پرونده: 474/92 ش ح 12 مرجع رسيدگى: شعبه دوازدهم شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: قرض الحســنه ولى عصر به نشانى نجف آباد، 
خ دلگشــا قرض الحســنه ولى عصر وكيل خواهان حميدرضا على نقى بيگى به 
نشانى داران، بلوار طالقانى، جنب بانك ملت دفتر وكالت خوانده: فرزانه مخمور 
مجهول المكان موضوع: مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 92/5/1-634109 
جمعا به مبلغ 4/020/000 ريال. گردشــكار: خواهان دادخواســتى به خواسته 
فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به 
كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاء 
كنندگان زير تشــكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا: در خصوص دعوى قرض 
الحســنه ولى عصر به طرفيت خانم فرزانه مخمور به خواسته مطالبه تقديمى از 
ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه كه داللت بر استقرار 
دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذكور 
در يد خواهان كه داللت بر بقاى دين و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول 
نداشته و دليلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198، 502و 
515 و 519 و 522 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 4/020/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 130/000 
ريال به عنوان هزينه دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبيب و نيز پرداخت حق 
الوكاله وكيل و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 92/5/1 لغايت 
اجراى حكم كه توسط اجراى احكام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى صــادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى درهمين شــورا و پس از انقضاء مهلــت مذكور ظرف همين 
مدت قابل تجديد نظرخواهى نزد محاكم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد
 مــى باشــد. م اف 2897 قاضى شــوراى حل اختالف شــعبه 12 شهرســتان

 نجف آباد
اصالحيه

شماره نامه: 139404902004003335 شماره پرونده: 9204002004000472/1  
شــماره بايگانى پرونــده: 9201288/2 «پيرو آگهى مزايده به شــماره پيگيرى 
5/506 كه در روزنامه مورخ 94/6/21 به چاپ رسيده و اصالحيه مورخ 94/7/1 
به آگاهى مى رســاند در خصوص مزايده ششــدانگ پالك 4/289 بخش بيست 
ثبت اصفهان موضوع ســند رهنى 103623-86/07/02 دفتر 4 اصفهان له بانك 
كشاورزى اصفهان و عليه حســن امينى رورانى و غيره، نام مديون حسين مى 
باشد كه در متن آگهى فوق اشتباهًا حسن قيد شــده لذا بدين وسيله اصالح مى 

گردد.» اسدى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

اخبار

ــهرخلخال دچارخفگى  براثرگازگرفتگى مادر و فرزند دخترش درش
شده و جان خودرا ازدست دادند.

ــهرخلخال اتفاق افتاد و طى آن مادر و  اين حادثه درشهرك دانش ش
دختر بر اثر استنشاق گاز در داخل حمام خانه مسكونى دچارخفگى 

شده و جان باختند.
ــكى قانونى  ــان و پزش ــوى كارشناس ــى حادثه هنوز از س علت قطع
ــواهد اوليه ازصحنه حادثه و مشاهدات  شهرستان اعالم نشده ولى ش
ــادرو فرزند جان  ــى ازاحتمال به يقين مرگ م عينى ماموران انتظام

باخته براثرگازگرفتگى حكايت دارد.
على ملكى مديرداخلى بيمارستان امام خمينى (ره) خلخال علت مرگ 
مادر35 ساله ودختر 12 ساله را گازگرفتگى درداخل حمام خانه و در 

زمان استحمام اعالم كرد. 
ــتحمام درحمام به سختى خود را به  وى گفت: مادر و دختر پس ازاس
داخل اتاق مجاور حمام رسانده و به علت شدت گازگرفتگى درمحل 

حادثه جان باختند.
ــتان امام خمينى  ــكان اورژانس بيمارس وى بيان كرد: معاينات پزش
ــه مرگ براثرگازگرفتگى را  خلخال از وضعيت مادر و دخترجان باخت

تاييد مى كند.

مرگ خاموش 
مادر و فرزندى را به كام خود كشيد

ــف 288 كيلو  ــتان كهگيلويه و بويراحمد از كش فرمانده انتظامي اس
ترياك طي 48 ساعت گذشته و در چند عمليات پليسي، خبر داد.

سردار غالمعباس غالمزاده گفت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
اين فرماندهي با همكاري ماموران انتظامي در شهرستان هاي باشت، 
ــته پنج  ــاعت گذش ــي و بويراحمد در 48 س ــاران، لنده، بهمئ گچس
ــطح محورهاي مواصالتي استان به  عمليات منسجم و موفق را در س

اجرا گذاشتند.
ــه داد: در چند  ــه و بويراحمد ادام ــتان كهگيلوي فرمانده انتظامي اس
ــدار 288 كيلو  ــده، مق ــتان هاي ذكر ش عمليات جداگانه در شهرس

مواد مخدر از نوع ترياك كشف شد.
ــتگاه خودرو  ــت دس ــرد: در اين عمليات ها، هش غالمزاده تصريح ك
ــد، كه با تشكيل پرونده به مقام قضائي  توقيف و 12 متهم دستگير ش

معرفي شدند.
ــه و توزيع ــه باند تهي ــته، س ــاعت گذش وي با بيان اينكه طي 48 س

ــتان، منهدم شد، خاطر نشان   مواد مخدر طي پنج عمليات پليس اس
كرد: استان كهگيلويه و بويراحمد محل ناامني براي سوداگران مرگ 
ــتان،  ــت و خادمان مردم در مجموعه فرماندهي انتظامي اين اس اس

به شدت با اينگونه افراد برخورد مي كنند.

كشف بيش از 288 كيلو ترياك 
رييس پليس آگاهي مازندران از دستگيري در چند عمليات پليس 

فردي كه با وعده تهيه وام هاي كالن از 25 
نفر كالهبرداري كرده بود خبر داد .

ــتمي رييس پليس  سرهنگ احمدرضا رس
آگاهي استان مازندران گفت: در پي مراجعه 
ــهروندان مبني بر اينكه فردي به  يكي از ش
ــاردي 200 ميليون  ــه وام ميلي ــه تهي بهان
ــرده موضوع در  ريال از وي كالهبرداري ك
ــارزه با  ــان اداره با مب ــتور كار كارآگاه دس
ــتان  جعل و كالهبرداري پليس آگاهي اس

قرار گرفت .
ــزود: با  ــي مازندران اف رييس پليس آگاه
ــوابق متهم كه به بهانه داشتن  ــي س بررس
نفوذ و اعتباري خاص نزد يكي از موسسات 
ــروش وام 120 ميليارد  ــده ف ــي و وع مال
ــغ 200 ميلون ريال  ريالي از مالباخته مبل
ــد اين  ــخص ش كالهبرداري كرده بود مش
ــابقه كالهبرداري از تعدادي  فرد داراي س
ــان و  ــاً از جوان ــه غالب ــان وام ك از متقاضي

ورزشكاران نيز بوده كه به طرز ماهرانه اي از 
محل متواري شده است.

ــتمي در ادامه تصريح كرد: با  سرهنگ رس
تالش هاي شبانه روزي ماموران، سرانجام 
متهم كه با تغييرات چهره و محل سكونت 
خود در يكي از رستوران هاي ساري مشغول 

كار بوده شناسايي و دستگير شد .
ــت : متهم به  رستمي همچنين اظهار داش
ــم – ح در بازجويي ها تاكنون به  نام  ابراهي
كالهبرداري از 25 نفر از متقاضيان دريافت 
ــي با اين  ــات مال وام نزد بانك ها و موسس

شگرد اعتراف كرد .
ــتان مازندران در  ــس آگاهي اس رييس پلي
ــم پس از  ــن كه مته ــاره به اي خاتمه با اش
تشكيل پرونده به مراجع قضائي معرفي شد، 
ــتفاده از هرگونه  از مردم خواست: براي اس
ــا برابر مقررات  خدمات مالي و بانكي حتم
ــراد و دالالن  ــد و از اعتماد به اف اقدام كنن

بانكي و... خودداري كنند.

ــهريور خانواده مرد 32 ساله اى با   نوزدهم ش
ــتان ايالم، با طرح  حضور در پليس آگاهى اس
شكايتى ناپديد شدن مرموز او را گزارش دادند.
ــكايت خود گفتند، مرد جوان صبح  آنها در ش
ــل كارش خانه را ترك كرد  براى رفتن به مح
ــخگوى تماس هايش  ــس از آن ديگر پاس و پ
ــت.  نبود. حتى به محل كار خود هم نرفته اس
پس از اين شكايت، تحقيقات براى شناسايى 
سرنوشت مرد جوان آغاز شد، اما بى نتيجه بود 
ــد روز مردى با مراجعه به  تا اين كه پس از چن

ماموران، راز جنايتى را فاش كرد.
سهيل در اعترافاتش مدعى شد: مدتى بود به 
رفت و آمدهاى همسرم مشكوك شده بودم و 
تصور مى كردم او با فردى ارتباط پنهانى دارد 
ــرم با من  بنابراين روز حادثه زمانى كه همس
ــى به خانه بر تماس گرفت تا بفهمد چه زمان
ــدم و مرخصى  ــكوك ش مى گردم، به او مش
ساعتى گرفتم و به خانه آمدم و ديدم همسرم 
در حال صحبت كردن با مرد غريبه اى است. به 
تصور اين كه همسرم به من خيانت كرده است، 

چاقويى برداشته و ضربه اى به او زدم. بعد هم با 
مرد جوان درگير شده و او را كشتم. همسرم در 
حالى كه زخمى بود، فرار كرد و من جسد مرد 
ــهر منتقل كرده و آتش  غريبه را به خارج از ش
زدم. در اين مرحله ماموران دستگيرى همسر 
سهيل را در دستور كار قرار داده و او را در خانه 
يكى از بستگانش شناسايى و دستگير كردند.

زن جوان در بازجويى گفت: چندى پيش در 
جريان پيگيرى يك پرونده ادارى با مقتول آشنا 
شدم و قرار بود او مشكلم را حل كند. روز حادثه 
نيز او براى گرفتن مداركى به مقابل خانه مان 
آمد كه همسرم سر رسيد و بدون هيچ حرفى 
با چاقو به سمت ما حمله ور شد.در ادامه تيمى 
ــا راهنمايى مقتول راهى محل از كارآگاهان ب

 آتش زدن جسد شده و بقاياى جسد مقتول را 
كشف و به پزشكى قانونى منتقل كردند.

عامل جنايت پس از بازسازى صحنه قتل روانه 
زندان شد. براى همسرش نيز قرار قانونى صادر 
شد و تحقيقات از اين زوج براى مشخص شدن 

ديگر ابعاد پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامي شهرستان ممسني استان فارس 
گفت: مأموران اين فرماندهي با توقيف دو دستگاه 
تريلر، كاالي قاچاق به ارزش ريالي پنج ميليارد و 

260 ميليون ريال كشف كردند.
سرهنگ محمد عبادي نژاد گفت: مأموران مبارزه 
ــتان در  ــاق كاال و ارز پليس آگاهي شهرس با قاچ
راستاي طرح مبارزه با قاچاق كاال و هنگام گشت 
زني در محور ممسني- رستم به دو دستگاه تريلر 

مظنون و آن ها را متوقف كردند. 
وي ادامه داد: مأموران در بررسي هاي انجام شده 
دريافتند كه اين خودرو ها حامل 15 هزار و 581 

تخته پتوي قاچاق هستند.
ــان اينكه در اين خصوص  اين مقام انتظامي با بي
ــه مرجع قضائي  ــتگير و ب رانندگان خودروها دس
تحويل داده شدند، تصريح كرد: ارزش ريالي اين 
محموله قاچاق بالغ بر پنج ميليارد و 260 ميليون 

ريال برآورد شده است.

كالهبرداري با وعده تهيه وام هاي كالن توقيف پتوهاي قاچاق جنايت هولناك، پايان سوءظن به همسر
پنج ميلياردي در فارس

دام گروگانگير اينترنتى براى دختران جوان
ــتان  ــاله هنگامى كه خانه اش در شهرس دختر 24 س
شيروان را ترك كرد، نمى دانست دوست اينترنتى اش 
چه نقشه شومى در سر دارد و او را چهار روز به گروگان 

مى گيرد.
ــاله با  ــال دختر 24 س در صورتى كه چهارم مهر امس
حالتى آشفته و نگران وارد مغازه مرد روستايى شد و از او 
خواست سريع با پليس تماس بگيرد. مرد مغازه دار كه 
ــده بود، سريع با پليس  با مشاهده اين صحنه شوكه ش
تماس گرفت و دقايقى بعد ماموران پليس گرگان خود 

را به روستا رساندند.
دختر جوان در حالى كه گريه امانش را بريده بود، به 

ماموران گفت: چهار 

ماه پيش از طريق شبكه پيام رسان تلگرام با پسر جوانى 
آشنا شدم و ارتباط مان شكل گرفت. باهم تلفنى حرف 
مى زديم تا اين كه او فريبم داد و به بهانه اين كه به من 
ــت  ــد ازدواج دارد، از من خواس ــده و قص عالقه مند ش
ــا آن را به  ــال كنم ت ــخصى ام را برايش ارس تصاوير ش
ــان دهد. من هم به خاطر اعتمادى كه  خانواده اش نش
ــد او عكس هايم  ــتم قبول كردم. چند روز بع به او داش
را با فتوشاپ تغيير داد و برايم ارسال كرد. با ديدن اين 
عكس ها شوكه شدم. او تهديد كرد اگر با او قرار حضورى 

نگذارم عكس ها را در شهر پخش مى كند.
ناهيد اضافه كرد: من اهل شهرستان شيروان هستم و 
براى گرفتن عكس هايم مجبور شدم به گرگان بيايم. 
پسر جوان به بهانه اين كه عكس هايم در رايانه اش در 
ــتايى برد و در آنجا زندانى  خانه است، مرا به خانه روس
ــت با خانواده ام  كرد. او مرا به مرگ تهديد كرد و خواس
تماس بگيرم و درخواست پول كنم در غير اين صورت 
مرا خواهد كشت. چون خانواده ام وضع مالى معمولى 
ــد از چهار روز  ــتند از اين كار خوددارى كردم. بع داش
شكنجه، امروز وقتى مرد جوان خانه روستايى را ترك 

ــتم  ــت و پايم را باز كردم و توانس ــختى دس كرد، به س
فرار كنم.

ــتعالم از پليس آگاهى  ماموران در نخستين گام با اس
ــدند خانواده ناهيد ناپديد شدن  ــيروان، متوجه ش ش
ــه به خانه  ــزارش داده اند. آنها در ادام ــان را گ دخترش
روستايى كه دختر جوان در آنجا زندانى شده بود، اعزام 
شده اما ردى از پسر آدم ربا پيدا نكردند. با جستجو در 
اطراف روستا، متهم سوار بر موتورسيكلت شناسايى و 
دستگير شد. در بازرسى از وى، گوشى تلفن همراهى به 
دست آمد كه عالوه بر تصاوير شاكى، تصاوير دستكارى 

شده مربوط به دختر ديگرى هم در آن ثبت شده بود.
ــعبان غربا، فرمانده انتظامى شهرستان  ــرهنگ ش س
گرگان در اين باره گفت: متهم با انتقال به پليس آگاهى 
اعتراف كرد كه دختر جوان را در شبكه پيام رسان تلگرام 
ــافرت ــب داده و او را در خانه خواهرش كه به مس فري

ــواده او اخاذى  ــد، به گروگان گرفت تا از خان  رفته بودن
ــى تلفن  كند. اما در رابطه با تصوير ديگرى كه در گوش
ــكوت كرده كه تحقيقات  ــت، س همراهش وجود داش

تكميلى از وى ادامه دارد.

گروگانگيردام گروگانگيرگروگانگيردام گروگانگيردام دام گروگانگيرگروگانگير
ــتان  ــاله هنگامى كه خانه اش در شهرس 24دختر 24دختر 24 س
شيروان را ترك كرد، نمى دانست دوست اينترنتى اش 
چه نقشه شومى در سر دارد و او را چهار روز به گروگان 

مى گيرد.
ــاله با  ــال دختر 24 س ــال دختر 24در صورتى كه چهارم مهر امس 24در صورتى كه چهارم مهر امس
حالتى آشفته و نگران وارد مغازه مرد روستايى شد و از او 
خواست سريع با پليس تماس بگيرد. مرد مغازه دار كه 
ــده بود، سريع با پليس  با مشاهده اين صحنه شوكه ش
تماس گرفت و دقايقى بعد ماموران پليس گرگان خود 

را به روستا رساندند.
دختر جوان در حالى كه گريه امانش را بريده بود، به 

ماموران گفت: چهار 



امام على)علیه السالم( فرمودند:
عید غدیر  روز بس بزرگى است ،در این روز گشایش 
رسیده و منزلت ) کسانى که شایسته آن بودند ( بلندى 
گرفت و برهان  هاى خدا روشن ش��د و از مقام پاک با 
صراحت سخن گفته شد و امروز روز کامل شدن دین 

و روز عهد و پایمان است .
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