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محرم 
و آرامش از دست رفته سپاهان

و  س��کوت  ب��ا  نویدکی��ا  مح��رم 
 خداحافظی ناگهان��ی خود از فوتبال 
باش��گاه سپاهان، س��واالت متعددی 
 را ب��رای هواداران��ش و س��پاهان به 
وج��ود آورده ک��ه می توان��د آرامش 
را از تی��م حس��ین فرک��ی دور کند.

چند روز مانده ب��ه آغاز لیگ بود که 

شایعه اختالف نویدکیا با باشگاه 
سپاهان ش��نیده ش��د؛ اما محرم 

عالقه ای به گفتن دلیل مش��کالتش 
نداش��ت و همی��ن س��کوت، ب��ه 

حاش��یه ها پیرامون این باش��گاه 
دامن می زد ...
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نایب رییس کمیسیون عمران، شورای شهر اصفهان 
گفت: اصالح وضعیت حمل و نقل و زیرساخت های 

گردشگری به ویژه در فرودگاه و ...

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ارائه سه خدمت 
جدید وظیفه عمومی در بس��تر اینترن��ت خبر داد.

سردار سید ... 

معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی ودرمانی چهارمحال وبختی��اری از انجام 

غربالگری حجاج استان نسبت به ...

و  عموم�ی  نق�ل  و   حم�ل 
زیرس�اخت های گردشگری 

اصفهان نیازمند اصالح است

ارائ�ه س�ه خدم�ت جدید 
سربازی در اینترنت

غربالگری حجاج نسبت 
 ب�ه ابتال ب�ه وی�روس کرونا

 انجام می شود

مراسم استقبال از پیکر  پنج تن از جان باختگان اصفهانی حادثه منا برگزارشد؛

 است�قب�ال  ج�انس�وز
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برخ�ی در اعتراض ب�ه وزیر 
امور خارجه اصول اخالقی را 

نادیده گرفتند
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت:برخی در اعتراض به 
جواد ظریف،اصول اخالقی را نادیده گرفتند و اعتراضات اخیر 
به وزیر امور خارجه، نتیجه فراموش��ی اصول انقالبی، دینی و 
اخالقی است. قاسم سلیمانی دشتکی در نشست هماهنگی 
 برگزاری دهمین نمایش��گاه کتاب چهارمح��ال و بختیاری 
اظهار داش��ت:اعتراض برخی افراد نس��بت به دس��ت دادن 
محمد جواد ظریف وزی��ر امور خارجه با ب��اراک اوباما رییس 
 جمهوری آمریکا، به نوعی غوغا ساالری است.وی تاکید کرد: 
وزیر امور خارجه فردی وارسته و وفادار به نظام، مطیع امر مقام 

معظم رهبری و پیرو آرمان های انقالب و امام راحل...
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 ل��وح س��نگی یادب��ود » اصفه��ان؛ ش��هر جهان��ی 
صنای��ع دس��تی« با حض��ور مس��ووالن اس��تانی و 
کش��وری و مهمانان خارجی در میدان نقش جهان 
رونمایی شد.مراس��م بزرگداشت ثبت اصفهان شهر 
 صنایع دس��تی جهان با حضور س��لطانی فر معاون 
رییس جمهور و رییس س��ازمان می��راث فرهنگی، 
نامور مطلق معاون صنایع دس��تی سازمان، جمالی 
نژاد شهردار و زرگرپور اس��تاندار اصفهان و مهمانان 

خارجی،  غدا هیجاوی رییس آسیا و ...

ی��ک مق��ام مس��وول از حض��ور نماین��دگان 
ش��رکت های ب��زرگ نفتی جه��ان در ته��ران خبر 
داد و اع��الم ک��رد: پیش بینی می ش��ود ب��ا حضور 
ش��رکت های نفتی جه��ان در کش��ورمان یک گام 
بلند ت��ا لغ��و کام��ل تحریم ه��ا برداش��ته ش��ود.

س��ید مهدی حس��ینی ب��ا بی��ان اینکه پتانس��یل 
 معرفی بیش از ۵۰ پ��روژه جذاب س��رمایه گذاری

در صنایع نف��ت و گاز وجود دارد، گف��ت: مهم ترین 
اولویت های س��رمایه گذاری صنعت نف��ت ایران در 
دوران لغو تحریم ها طرح توس��عه میادین مشترک 
نفتی و پروژه های اکتش��افی اس��ت.رییس کارگروه 

اصالح قراردادهای وزارت نفت با اعالم ...

لوح سنگی یادبود »اصفهان؛ 
شهر جهانی صنایع دستی« 

رونمایی شد

برنامه جدید ایران برای لغو 
تحریم نفت
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شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 4/413 مورخ 94/۵/18 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان جوی آب متروکه 
و حریم آن به مس��احت 7۵/2۰ متر با کاربری تجاری واقع در ش��هر فالورجان بلوار آیت اله خامنه ای جنب تاالر مهندس��ین را با 

مشخصات ذیل بر اساس قیمت کارشناسی از طریق مزایده به فروش برساند. 
قیمت پایه هر متر مربع 21/۰۰۰/۰۰۰ ریال که جمعاً به مبلغ 1/۵79/2۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 

1( ش��رکت کنندگان باید جهت شرکت در مزایده مبلغ 3۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰1۰7۰3۰747۰۰1 شهرداری نزد بانک 
ملی واریز نمایند. 

2( ش��رکت کنندگان می بایست جهت س��پرده شرکت در مزایده مبلغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا بصورت 
وجه نقد به شماره حساب 31۰۰۰۰3444۰۰2 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری واریز نمایند. 

3( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/7/2۰ به دبیرخانه حراست 
شهرداری ارسال نمایند. 

4( کمیسیون بنا به صرفه و صالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
۵( کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی، نقل و انتقاالت، ارزش افزوده و ... به عهده برنده مزایده می باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. 

آگهی مزایده

امیر احمد زندآور-شهردار فالورجان

نوبت دوم

شرکت های خارجی، 
بنزین را در ایران چند خواهند فروخت؟



وزير انرژى آمريكا با اشاره به اجراى برجام از ششم آبان 
گفت: ما در كنگره آمريكا كار را تمام كرديم. اين توافق 
در 28 اكتبر(6 آبان) و يا حتى در فاصله زمانى كوتاه تر 

از آن به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ــركت  ــز» وزير انرژى آمريكا كه براى ش ــت موني «ارنس
ــفر ــت به تركيه س ــت وزيران انرژى گروه بيس در نشس

ــه تودى زمان  ــه اى با روزنام ــت، در مصاحب  كرده اس
ــته اى 14 جوالى  ــق هس ــاره تواف ــه درب ــاپ تركي چ

(23 تير ماه) ميان كشورهاى 1+5 با ايران موسوم به «برجام» 
گفتگو و درآن بر انطباق عملكرد ايران با مواد مندرج در 
توافق هسته اى مذكور و نيز توافقات آژانس بين المللى 

انرژى اتمى با ايران تأكيد كرد.
ــته اى  ــاس توافق هس ــزود: عملكرد ايران بر اس وى اف
ــود مطابق با  ــه وظايف خ ــران تاكنون ب ــت. اي بوده اس
ــت.  ــته اى جامع 14 جوالى عمل كرده اس ــق هس تواف
همچنين اين كشور براى تطابق برنامه ها و فعاليت هاى

ــام داده  ــات الزم را انج ــز اقدام ــود ني ــته اى خ هس
ــوار هم ــير  مس ــن  اي در  ــز  ني را  الزم  ــترهاى  بس و 

ساخته است.
ــطه همكارى هاى  ــته به واس وى گفت: تهران در گذش
ــت،  ــن المللى انرژى اتمى داش ــه با آژانس بي خوبى ك
ــدن برجام به انجام  ــات الزم را براى به اجرا درآم اقدام

ــداوم اين همكارى  ــم اكنون نيز به ت ــاند؛بنابراين ه رس
ــائل مرتبط با  ــراى حل مس ــران و آژانس ب ــا ميان اي ه
ــته (پى  ــته اى نظامى گذش ــاد احتمالى برنامه هس ابع
ــادى وجود دارد كه بايد ــاز داريم.كارهاى زي اِم دى) ني
 انجام شود. پيش از آنكه آژانس بين المللى انرژى اتمى 
ــه همه تعهداتش  ــوع را تأييد كندكه ايران ب ــن موض اي
ــا كاهش ــك از تحريم ه ــچ ي ــت، هي ــل كرده اس عم

ــد يافت. در صورتيكه ايران به تمام وظايف خود   نخواه
ــى انرژى اتمى  ــا آژانس بين الملل ــق با توافقش ب مطاب
عمل نكند، نمى توانيم از تحريم هاى اين كشور چيزى

 بكاهيم.
ــع 14  ــته اى جام ــق هس ــت، در روز تواف ــى اس گفتن
ــورهاى 1+5 با ايران  ــاه) ميان كش ــوالى (23 تير م ج
ــته اى ايران  ــازمان انرژى هس ــوم به «برجام»، س موس

ــى در خصوص  ــرژى اتم ــى ان ــن الملل ــس بي و آژان
ــاس آن  ــه بر اس ــيدند ك ــه توافق رس ــى ب ــه راه نقش
ــازى ابعاد نظامى احتمالى در ــفاف س ــد تا ش مقرر ش

ــته (پى اِم دى) و كنونى  ــته اى گذش  فعاليت هاى هس
ــات نظامى پارچين در دستور كار ايران از قبيل تأسيس

 قرار گيرد.
ــود كه  ــالم كرده ب ــواره اع ــران هم ــتا، اي ــن راس در اي
ــود صرفاً  ــته اى خ ــه فعاليت هاى هس ــدف از برنام ه
ــين اين  ــوده و گزارش هاى پيش ــح آميز ب ــد صل مقاص
ــن برنامه  ــدم انحراف اي ــى مبنى بر ع ــاد بين الملل نه
ــليحات هسته اى خط بطالنى بر مطالعات  به سوى تس
ــانه اى برخى  ــاى رس ــر جنجال ه ــا ديگ ــى و ي ادعاي
ــتى ــته به رژيم صهيونيس ــرويس هاى خبرى وابس س

 محسوب مى شود.

ــالمى درموافقت با طرح اقدام  رييس مجلس شوراى اس
ــالمى ايران در  ــل دولت جمهورى اس ــب و متقاب متناس
برجام گفت: اين طرح با نظر دو فراكسيون اصولگرايان و 

رهروان واليت مجلس آماده شده است.
على الريجانى در موافقت با طرح اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمهورى اسالمى ايران در برجام اظهار داشت: اين 

يك مسأله ملى است كه آقا فرموده بودند اجماع شود.
ــق ، 57 راى  ــا 168 راى مواف ــن طرح ب ــك فوريت اي ي
ــف و 9 راى ممتنع از مجموع 247 نمايندده حاضر مخال

 به تصويب رسيد.
اين طرح به صورت دوفوريتى در صحن مطرح شد؛ ولى 
ــت،  ــوم آراى نمايندگان را نياز داش ــه دليل آنكه دو س ب

به تصويب نرسيد.
ــب و متقابل دولت جمهورى اسالمى  طرح« اقدام متناس
ــى دهد در  ــام» به دولت اجازه م ــراى برج ــران در اج اي
ــكل  ــوراى عالى امنيت ملى به ش چارچوب مصوبات ش
ــه برجام را اجرا كند. الريجانى با تاكيد بر اينكه  داوطلبان
چند بحث در اين زمينه مطرح شده است گفت: يك عده 
ــبتى با گزارش  ــى گويند اين طرح دوفوريتى هيچ نس م
ندارد. بايد ببينيم اين حرف درست است يا خير؟ در بند 
ــيون ويژه بررسى برجام  اول پيشنهادات گزارش كميس
آمده است كه طرح دوفوريتى آورده شود تا الزاماتى براى 
ــود. ارائه طرح دوفوريتى  ــراى برجام مدنظر گرفته ش اج
براساس پيشنهاد گزارش كميسيون ويژه بررسى برجام 

است.
ــان كرد:  ــالمى خاطر نش ــوراى اس ــس ش ــس مجل ريي

ــده است؟ بايد  ــده كه چرا طرح از قبل تهيه ش عنوان ش
ــيده بود كه  ــيون به اين نتيجه رس جواب دادكه كميس
ــود، صفحه  نتيجه كارش بايد با طرح دوفوريتى آورده ش
ــت كه  19 گزارش را مالحظه كنيد، در بند يك آمده اس
يك طرح دوفوريتى بيايد. وى ادامه داد: براى اين مساله 
ــود،  ــد و اختالف نش ملى كه آقا فرمودند بايد اجماع باش
جلساتى بين دو فراكسيون اصولگرايان رهروان واليت با 

فراكسيون اصولگرايان مجلس برگزار شد.
الريجانى خطاب به برخى نمايندگان گفت: مى فرمايند 
ــداد، بذرپاش، زارعى و آقايان  آقايان مخالفند. آقايان ح
ــتان ديگر نداشتيم؟ آيا  ــما و دوس ــاتى با ش ديگر؛ جلس
ــد كه سه نفر از فراكسيون اصولگرايان و رهروان  قرار نش

بنشينند و اين طرح را آماده كنند. 
ــاتى در دو روز  ــرح درجلس ــن ط ــت: اي ــار داش وى اظه
پنجشنبه و جمعه تنظيم شد. در اين جلسات اين آقايان 
ــاش، زارعى و توكلى در  ــتند، آقايان بذرپ نيز حضور داش
ــان جاللى،  ــتند. همچنين آقاي ــه حضور داش اين جلس
ــدند. دو  ــت حاضر ش ــت پور و بروجردى در نشس حقيق
ــى كردند و ديروز با حضور  ــه گذاشته شده و بررس جلس
ــد.  ــن افراد جمع بندى صورت گرفت و طرح آماده ش اي
ــتند مساله ملى با  رهبر معظم معظم انقالب تاكيد داش
اجماع به نتيجه برسد؛ بنابراين ما اين كار را انجام داديم 

و همه ما اين متن را قبول داشتيم.
رييس مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: عنوان مى شود، 
ــانى كه به صحنه بين المللى آشنا  چرا عجله داريم؟كس
ــت كرده ايم، ــيرى حرك ــتند و بدانند ما در چه مس هس

ــى كرديم كنگره  ــه تاخير داريم. ما فكر م ــى دانند ك  م
ــكا برجام را رد مى كند و بعد رييس جمهور آمريكا  آمري

آن را وتو خواهد كرد و زمان بندى الزم را داريم.
ــان اجرا  ــد و زم ــير طى نش ــه داد: اما اين مس وى ادام
ــو برويم و  ــتيم جل ــب آن نتوانس ــاد و متناس ــو افت جل
كميسيون نتوانست گزارش خود را به موقع ارائه كند و ما

 مقيد بوديم  اول گزارش كميسيون قرائت شود؛  بنابراين هر چه 
تاخير شود به ضرر ما است؛ تصور نكنيد كه تاخير به نفع 

ماست.
ــت:  ــخنانش اظهار داش  الريجانى در بخش ديگرى از س
ــى از بندهاى گزارش  ــود اين طرح با بخش گفته مى ش
منطبق نيست، اين مسئله عكس اتفاقى است كه رخ داده 
ــت. در بندى از طرح دوفوريتى به حساسيت بازرسى  اس

فضاهاى نظامى تاكيد شده است. 
ــه  ــه هيچگون ــم ك ــر كردي ــاله ذك ــن مس ــا در اي دقيق
ــام گيرد. وى  ــى و افراد نبايد انج ــد از مراكز نظام بازدي
ــت  ــان كرد: در بند 7 طرح دوفوريتى آمده اس خاطر نش
كه نفوذ از طريق هيات هاى اقتصادى ممكن است. مقام 
معظم رهبرى نيز تاكيد داشتند چنين اتفاقى رخ ندهد. 
ما تاكيد كرديم شوراى عالى امنيت طرحى مصوب كند 

تا جلوى نفوذهاى اقتصادى و فرهنگى گرفته شود.
ــد 8 طرح  ــالمى درباره بن ــوراى اس ــس مجلس ش ريي
ــاس تعهد  ــت: از آنجايى كه برجام براس ــى گف دوفوريت
ــت، در اين بند برآورد  ــده اس اخالقى دوطرف تنظيم ش
شده است كه اگر رفتار آنها تغيير كرد و شروع به تهديد 
ــه تهديد ايران  ــرف مقابل بناى همكارى را ب ــد و ط كنن
ــاى داوطلبانه تغيير  ــد، در برجام همكارى ه تبديل كن

خواهد كرد.
طرح دو فوريتى آگاهانه تنظيم شده است

وى اظهار داشت: در بند 3 گزارش كميسيون بر موضوع 
ــرح دوفوريتى ذكر  ــت، در ط ــده اس تحريم ها تاكيد ش
ــت لغو تحريم  ــه يكى از الزامات دولت اين اس كرديم ك
ــوراى عالى امنيت بايد اين مساله  ــاهده كنيم و ش را مش
ــه صحبت هاى ــاره ب ــا اش ــى ب ــاوت كند.الريجان را قض

ــت دولت طرح  ــايى مبنى بر اينكه ممكن اس  حميد رس
مجلس را اجرا نكند، گفت: اينطور نيست، ما شوراى عالى 
امنيت ملى را مرجع قضاوت قرار داديم. وى اظهار داشت:در 
جايى ديگر درخصوص فعاليت دفاعى و موشكى انتقاداتى 
ــت. در اين موضوع ما نه تنها به پدافند  ــده اس عنوان ش
اشاره كرديم، بلكه گفتيم كليه فعاليت هاى نظامى كشور 
ــكى و همچنين  در زمينه هوايى، دريايى، زمينى و موش
ــند. وى  ــته باش ــته اى آمادگى الزم را داش ــد هس پدافن
ــت،  ــده اس تاكيد كرد: طرح دوفوريتى آگاهانه تنظيم ش
ــر تحريم ها به هر  ــت كه اگ ــده اس دراين طرح تاكيد ش
بهانه اى وضع شود و تهديدها به هر بهانه اى احيا شود، 
ــام مى ماند و ايران راه خود را خواهد رفت، بنابراين  برج
مى خواهيم با توجه به زمان و شرايط به طرح دوفوريتى 

راى دهيم.
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وزير بهداشت عربستان ضمن تسليم پيام تسليت پادشاه اين 
كشور به دولت ايران و قربانيان حادثه منا تاكيد كردكه دولت 
رياض آماده همكارى با تهران است.خالد الفالح و حسن هاشمى 
ــعودى و ايران در جده با يكديگر  وزراى بهداشت عربستان س
ــور درپى حادثه  ــاره آخرين وضعيت روابط دو كش ديدار و درب
ــن حادثه در  ــده در اي منا و همچنين وضعيت افراد زخمى ش
ــعودى گفت وگو كردند.براساس گزارش  ــتان هاى س بيمارس
ــت پيكر قربانيانى كه  ــاض، دو طرف درباره وضعي روزنامه الري
هنوز شناسايى نشدند، نيز رايزنى هايى انجام دادند.همچنين 
خالد الفالح ضمن ابالغ پيام تسليت سلمان بن عبدالعزيز پادشاه 
عربستان به دولت ايران و خانواده قربانيان تصريح كرد كه رياض 
آمادگى دارد تا با جمهورى اسالمى ايران همكارى داشته باشد.
روزنامه عربستانى گزارش دادكه وزير بهداشت ايران از پذيرش 
درخواست مالقات توسط همتاى عربستانى اش تشكر كرده و 
خواستار ارائه خدمات پزشكى به تمامى مجروحان حادثه شده 
است.همچنين دو طرف توافق كردند كه تمام اجساد قربانيان 
حادثه منا در اسرع وقت به ايران انتقال پيدا كنند و اين روند با 
ادامه شناسايى هويت قربانيان ادامه خواهد يافت و مراقبت از 

مجروحان نيز استمرار خواهد داشت.

ــتم با بيان اينكه فاجعه  رييس كميته حقوق بشر مجلس هش
منا نشان داد كه آل سعود هيچ ارزشى براى جان انسان ها قائل 
ــت گفت: قوه قضاييه به لحاظ پيگيرى حقوقى و قضايى  نيس
ــته  فاجعه منا بايد در عرصه بين المللى جديت مضاعفى داش
ــت: آنچه كه در منظر جهانيان و  باشد.زهره الهيان  اظهار داش
افكار عمومى جهان در سفر حج امسال آشكار شد، بى تدبيرى، 
بى كفايتى و سوء مديريت عربستان سعودى بود و اين فاجعه 
نشان داد كه مقامات اين كشور هيچ ارزشى براى جان انسان ها 
قائل نيستند.وى ادامه داد: مراسم حج امسال به نحوى برگزار شد 
كه شاهد هزاران كشته، مجروح و مفقود بوديم؛ اين فاجعه قطعاً 
در عرصه بين الملل براى مقامات سعودى عواقب دارد. منتهى 
حمايت رسانه هاى غربى و مسووالن كشورهاى اسالمى كه به 
نوعى سياست همراهى با رژيم صهيونيستى را پيگيرى مى كنند 
ــاى حمايت از مردم  ــورها از اين رژيم به ج و حمايت اين كش
مسلمان و حادثه ديدگان نشان دهنده اين است كه اين كشورها 
دل در گرو ارتباط با عربستان و رژيم صهيونيستى بسته اند.وى  
افزود: همچنين اعالم حمايت برخى كشورهاى اسالمى از دولت 
عربستان نشان دهنده سرسپردگى مقامات اين كشورها، چشم 
پوشى آنها از حقايق و عدم توجه به كشتار مسلمانان در مراسم 
حج است.الهيان گفت: ظاهراً پول هاى عربستان و دالرهاى نفتى 
كار خود را كرده و مشاهده مى شود كه برخى كشورهاى اسالمى 

و منطقه چشم خود را به روى حقايق باز نمى كنند.

پيام تسليت پادشاه عربستان 
به رهبر و ملت ايران

آل سعود هيچ ارزشى براى جان 
انسان ها قائل نيست

سبد اخبار
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ــيار  ــور بس ــران به عنوان كش ــورى گفت: اي ــس جمه ريي
ــور با  ــى به عنوان كش ــم در منطقه خاورميانه و كراوس مه
ــد پل ارتباطى  ــه بالكان مى توانند همانن ــت در منطق اهمي
ــدار  ــى در دي ــش كنند.روحان ــاى نق ــه ايف ــن دو منطق اي
ــى، روابط دو كشور را  «يوسيپ لكو» رييس مجلس كرواس
ــت و اظهار داشت: در فضاى جديد  ــتانه و نزديك دانس دوس
بعد از توافق هسته اى، شرايط براى توسعه همه جانبه روابط 

اقتصادى آماده تر است.
ــب  ــان كرد: با ايجاد تحرك مناس رييس جمهورى خاطرنش
ــده، مى توان  ــور در ماه هاى آين ــكارى هاى دو كش در هم
سطح روابط و همكارى هاى تهران و زاگرب در سال 2016 
ــى عالوه ــت: ايران و كراوس ــيد. روحانى گف ــاء بخش را ارتق
ــى، تحقيقاتى  ــه روابط علم ــادى در زمين ــط اقتص ــر رواب ب
ــى توانند ــد كه م ــادى دارن ــت هاى زي ــز ظرفي ــى ني و فن
ــت ــع دو مل ــتاى مناف ــود را در راس ــاى خ ــكارى ه  هم
ــاره به مسايل  ــعه دهند.رييس جمهورى در ادامه با اش توس
ــت:  ــم، اظهار داش ــونت و تروريس منطقه اى و موضوع خش
ــك بيمارى  ــد ي ــم همانن ــونت و تروريس ــار خش ــروز آث ام
ــت. لذا در هر منطقه  ــرايت كرده اس ــرى به اروپا هم س مس
ــته باشد، همه بايد  ــم وجود داش ــونت و تروريس اى كه خش
ــاس خطر كنند.روحانى افزود: جمهورى اسالمى ايران احس
ــه اروپا  ــورها از جمله اتحادي ــه كش ــا هم ــى دارد ب  آمادگ
ــد، همچنان  ــم همكارى كن ــا تروريس ــارزه ب ــه مب در زمين
ــرى در مبارزه با ــور پررنگ تر و مؤثرت ــه امروز ايران حض ك
ــم دارد.وى ادامه داد: تهران آمادگى دارد در مسايل   تروريس
ــورها از  ــاير كش مورد عالقه و مهم منطقه اى و جهانى با س
ــته باشد. ــى همفكرى، رايزنى و همكارى داش جمله كرواس
ــى از  ــا قدردانى از اعالم حمايت كرواس ــس جمهورى ب ريي
ــت: جمهورى  ــته اى ملت ايران گف ــوق صلح آميز هس حق
ــتانداردهاى دوگانه را  ــران در هيچ موضوعى اس ــالمى اي اس
ــتفاده همه  ــه و قبول ندارد و معتقديم در زمينه اس نپذيرفت
ــاز و تبعيضى وجود  ــاورى نبايد امتي ــم و فن ــت ها از عل مل
ــى نيز در  ــيپ لكو رييس مجلس كرواس ــته باشد.يوس داش
ــدردى به خاطر فاجعه منا،  ــليت و هم اين ديدار با ابراز تس
ــاير  ــرات و رايزنى هايش را با همتاى ايرانى خود و س مذاك
ــت و گفت: ايران و كرواسى  ــووالن مفيد و سازنده دانس مس
ظرفيت هاى گسترده اى براى افزايش سطح همكارى به ويژه در
 بخش هاى اقتصادى دارند و يقين داريم كه در آينده بسيار 

نزديك سطح اين همكارى ها بسيار تقويت خواهد شد.
وى تصريح كرد: اگر چه كرواسى جزو اتحاديه اروپايى است 
ــتان خود را خارج از چارچوب اتحاديه اروپا  اما روابط با دوس

پيگيرى كرده و اينگونه روابط را هرگز ناديده نمى گيرد.

روحانى: 
براى مبارزه با تروريسم 

جهان بايد متحد شود

 

ــكو  ــام و نماينده مردم تبريز، اس ــيون برج عضو كميس
ــالمى گفت: مگر پنج  ــهر در مجلس شوراى اس و آذرش
ــتند؟ پس  ــال قبل نگفتيد قطعنامه ها كاغذ پاره هس س
چرا اكنون گير داده ايد كه چرا تمامى قطعنامه ها را لغو 
نمى كنند؟ كاغذ پاره را كه لغو نمى كنند! همه ديديم كه 
تحريم ها، كاغذ پاره نبودند و دمار از روزگار ما درآوردند. 
مسعود پزشكيان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: برجام 
دستاوردهاى بسيار ارزشمندى براى جمهورى اسالمى 
ــده منافع ايران و هم  ــه نوعى هم تضمين كنن دارد و ب
ــه رفع تمامى تحريم هاى  ــت. وى با بيان اينك جهان اس
ــن و بهترين  ــالمى، مهم تري ــورى اس ــرب عليه جمه غ
ــبختانه برخالف  ــزود: خوش ــت، اف ــتاورد برجام اس دس
ــت، آنان  ــارهايى كه بر مقامات آمريكايى وجود داش فش
ــانده و توانستيم تحريم هايى را كه  را به ميز مذاكره كش
ــايه مديريت غلط بعضى از  ــال هاى گذشته در س در س
مسووالن بر مردم مظلوم ايران تحميل شده بود بشكنيم.

كاغذ پاره را كه لغو نمى كنند

شنيده ها 

دستور براى نصب عكس روحانى 
در كالس هاى درس

ــت: با آغاز سال  ــانى راه دانا نوش ــبكه اطالع رس ش
ــاى مرتبط  ــه ادارات و نهاده ــى جديد هم تحصيل
ــى خود را ــات هماهنگ ــوزش و پرورش جلس با آم
ــكيل داده اند كه در اين ميان مصوبات برخى از   تش
ــات قابل توجه بوده است.در جلسه يكى از  اين جلس
ــتانى مصوب شده است  ادارات آموزش و پرورش اس
كه بايد عكس روحانى در كالس ها، راهروها و دفاتر 
ــتان نصب شود. رييس اين اداره  مدارس اين شهرس
ــال گذشته نيز مدارس را ملزم  آموزش و پرورش س
به نصب عكس روحانى در راهرو ها كرده بود. اين در 
ــت كه در ايام انتخابات رياست جمهورى،  حالى اس
ــوول ستاد انتخاباتى روحانى در  رييس اين اداره مس
ــتان خود بوده و پس از روى كار آمدن دولت  شهرس

يازدهم به اين سمت رسيده است.

ــكورى ضمن نقد  ــينى اش ــالم ميرحس حجت االس
ــت خارجى گفت:  ــت در سياس ــع انفعالى دول موض
ــمى،  ــفانه دولت محترم با تبعيت از آقاى هاش متاس
ــان افراطى، ــزاران و اصالح طلب ــوى كارگ پدر معن
ــعى دارد با عادى سازى روابط و سازش با آمريكا   س
ــتيزى را ــتكبار س ــنگر مهم يعنى روحيه اس اين س
ــا وى در گفتگو با 8  ــزارش دان ــرد. به گ ــن بب  از بي
ــد و مكالمه  ــت لبخن ــفانه سياس ــزود، متاس دى اف
ــر امور خارجه ايران  ــى با اوباما و قدم زدن وزي تلفن
ــت دادن وى با اوباما براى  با جان كرى و اخيرا دس
ــى  ــت. اين تحليلگرسياس ــيدن به اين هدف اس رس
ــت دادن ــن دس ــه اي ــد ك ــى ميگوين ــت: بعض گف
 اتفاقى بود و حال اينكه بنده معتقدم اين كار از روى 
ــردن مردم بود كه اگر مردم  ــد و براى امتحان ك عم
ــان ندادند  و خواص در اين قضيه، عكس العمل نش
وضعيت با سرعت بيشترى به سمت رابطه با آمريكا 
پيش خواهد رفت و اگر مردم و علما و صاحبنظران 
ــا از اين رفتارها  ــوند، دولتمردان مطمئن معترض ش
ــينى خواهند كرد. حجت االسالم اشكورى  عقب نش
ــمنان  ــد و احترام به دش ــت لبخن ــت: با سياس گف
ــول انقالب را  ــود اص بيرحم و خونريز نظام نمى ش
ــان موضع منفعالنه دولت در  حفظ كرد. وى در پاي
ــى آل سعود را نتيجه اين سياست مقابل عربده كش

 دانست.

ناراحتى شديد اميل لحود
 از فوت «غضنفر ركن آبادى»

رييس جمهورى پيشين لبنان با ابراز ناراحتى شديد 
ــهادت «غضنفر ركن آبادى»، بر پايبندى سفير  از ش

ايران به مسايل حقه لبنان تاكيد كرد. 
ــل از امنار،  ــتان به نق ــزارش خبرگزارى شبس به گ
ــين لبنان  ژنرال«اميل لحود» رييس جمهورى پيش
ــهادت دكتر ــديد ش ــف و ناراحتى ش ــراز تأس ــا اب ب
ــران در  ــين اي ــفير پيش ــر ركن آبادى» س «غضنف
ــه لبنان  ــايل حق ــت: ركن آبادى به مس لبنان، گف
ــر تجاوزات مكرر  ــور را دربراب متعهد بود و اين كش
ــتى يارى رساند. لحود افزود: اخالق  رژيم صهيونيس
ــه و خردمندى اش را  ــوب و فرهنگ قانون مداران خ
ياد مى آوردم. وى در بيانيه اعالم كرد: خداوند به او 
اجر عظيم بدهد و با جمهورى اسالمى ايران و رهبر 
معظم ايران، رياست جمهورى و ملت بزرگ ايران و 
ــهيد ابراز همدردى مى كنم و  خانواده اين سفير ش

خداوند بهشت را نصيب او كند.

دست دادن ظريف و اوباما 
براى امتحان مردم

Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

وزير انرژى آمريكا اعالم كرد:

اجراى برجام؛ از 6 آبان

اتفاق ناگوار در مراسم نوروزى
ــادى نوروزى ــن ه ــم تدفي ــاد در مراس ــام زي ازدح
 باعث به وجود آمدن اتفاق ناگوارى شد. در حاليكه 
مردم بسيار زيادى در مراسم حاضر شده بودند مردم 
ــاى مجاور هم پناه آوردند  به روى ديوارها و خانه ه
همين موضوع باعث شد كه يكى از ديوارهاى مجاور 
ــر مردم و افراد حاضر  فرو بريزد و آوار آن بر روى س
ــات و افراد مصدوم  ــوز آمار دقيقى از تلف بريزد. هن

داده نشده است.

ــت: در  ــم گف ــه ق ــوزه علمي ــته ح ــتاد برجس  اس
ــكا و وزير  ــورى آمري ــس جمه ــاله برخورد ريي مس
ــالمى و بى  ــن رعايت ادب اس ــران، امر بي خارجه اي
ــوان يك  ــف به عن ــى دكتر ظري ــود؛ ول ــى داير ب ادب
ــالمى  ــگ اس ــت ادب و فرهن ــلمان، رعاي ــرد مس ف

را كرد.
ــان  ــن غروي ــلمين محس ــالم والمس ــت االس حج
خاطرنشان كرد: در فقه، اخالق و فرهنگ اسالمى بى 
ــمنان و غيرمسلمانان  ادبى نسبت به كسى حتى دش

مجاز نيست.
ــه داد:  ــم  ادام ــه ق ــوزه علمي ــته ح ــتاد برجس  اس
ــما معبودهاى  ــد: ش ــى فرماي ــرآن كريم م ــى ق وقت
ــران را  ــا ديگ ــد و ي ــن نكني ــلمانان را لع غيرمس
ــود ما ــوم مى ش ــرار ندهيد ، معل ــى ق ــى ادب مورد ب

ــبت به  ــى حتى نس ــازه بى ادب ــق، اج ــور مطل  به ط
غيرمسلمانان را نداريم.

ــتاد حوزه علميه قم گفت: در مواجهه آقاى ظريف  اس
ــالمى  ــود بين اينكه يا بايد ادب اس و اوباما امر داير ب
ــى را ، دكتر ظريف  ــا بى ادب ــت مى كرديم و ي را رعاي
ــه به وى  ــخيص داد ك ــالمى تش به اقتضاى ادب اس
ــان هم اشكالى ــوند و كار ايش ــت بدهند و رد ش دس

 ندارد.
ــن  ــر از اي ــف غي ــر ظري ــر دكت ــت: اگ ــان گف غروي
ــداق  ــى داد مص ــام م ــرى انج ــدام،كار ديگ ق ا
ــالف ادب ــالم كار خ ــا در اس ــود و م ــى ب ــى ادب ب

 نداريم.

ــان كرد: مواجهه ما  ــتاد حوزه علميه قم خاطرنش اس
ــه دارد آقاى ظريف  ــت كه ادام ــال اس با آمريكا دو س
ــرى تاكنون  ــدات رهب ــالمى و تايي ــا منطق اس هم ب
ــتدالل  ــرده و با منطق و اس ــرات برخورد ك در مذاك
ــاى ظريف را  ــى خواهيم نگاه آق ــد، اگر م دفاع كردن
ــال  ــد از دو س ــنجيم باي ــتكبار بس ــه اس ــبت ب نس
ــه مواجه ــه از يك دقيق ــت بيارويم ن ــره به دس مذاك

 با اوباما.
ــان  ــن غروي ــلمين محس ــالم والمس ــت االس حج
ــته حوزه علميه قم  ادامه داد: كسانى  ــتاد برجس اس
ــاف را  ــد و انص ــم مى كنن ــى كنند ظل ــاد م كه انتق
ــخگوى اين  ــد پاس ــا باي ــد و قطع ــت نمى كنن رعاي
ــخصيت دكتر  ــند، ش ــود باش ــى انصافى خ ظلم و ب
ــرى قرار  ــورد تاييد رهب ــرر م ــه صورت مك ظريف ب
ــخيف برخورد  ــا ادبيات س ــانى امروز ب گرفته و كس
ــادت هايى است كه  ــى از حس ــتر ناش مى كنند بيش
ــايى ــانيات آنها برمى خيزد و دنبال عقده گش از نفس

 هستند.
ــد: جنبه  ــته حوزه علميه قم  يادآورش ــتاد برجس  اس
ــت دادن  ــه به خاطر دس ــن افرادى ك ديگر اينكه اي
ــدا مى كنند  ــر و ص ــف و اوباما اينگونه س آقاى ظري
ــفانه با ادبيات سخيف  ــتند و متاس دنبال شهرت هس
ــف برخورد  ــد دكتر ظري ــخصيت محبوبى مانن با ش
ــا توجه  ــا اين كاره ــى خواهند ب ــا م ــد، آنه مى كنن
ــى نتيجه ــب كنند ول ــه خود جل ــكار عمومى را ب اف

 نمى گيرند.

ــه ادعاهاى بى  ــالمى ايران ب ــده جمهورى اس نماين
ــارات عربى متحده  ــاس وزراى خارجه بحرين، ام اس
ــن اجالس مجمع  ــادا كه در هفتادمي ــده كان و نماين
ــده بود،  ــرح ش ــل متحد مط ــازمان مل ــى س عموم

پاسخ داد.
وى در پاسخ به سخنان وزير خارجه بحرين كه ايران 
ــور متهم كرد  ــت در امور داخلى اين كش را به دخال
ــوى مقامات بحرينى  ــن اتهامات از س گفت: طرح اي
تالشى براى سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق اساسى 
ــت و ــط اقليت حاكم اس ــت مردم بحرين توس اكثري
ــه اقليت حاكم حق اكثريت را مورد تعدى   تا زمانيك
ــى از جمله اتهاماتى مانند  ــرار مى دهند، هيچ تالش ق
دخالت خارجى به حل مساله كمك نمى كند.نماينده 
ــران خارجه بحرين  ــخ به اظهارات وزي ــران در پاس اي
ــخنان اخير  ــده در خصوص س ــارات عربى متح و ام
مقامات جمهورى اسالمى ايران در مورد حادثه اخير 
ــد تعدادى از حجاج عزيز جان خود  منا كه موجب ش
ــت بدهند، افزود: اظهارات منزجر كننده دو  را از دس
ــى در امورى كه به آنها مرتبط  مقام بحرينى و امارات

نمى باشد، كمكى به حل موضوع نخواهد كرد.
ــور  ــه اظهارات تكرارى دو كش ــخ ب همچنين در پاس
ــارس و  ــام خليج ف ــف ن ــوص تحري ــور در خص مذك
ــى، تنب بزرگ و  ــره ايرانى ابوموس ــه جزي موضوع س
ــورمان اظهار داشت: تغيير  تنب كوچك، نماينده كش
نام هاى جغرافيايى با انگيزه سياسى در كنفرانس هاى 
متعدد سازمان ملل متحد رد شده و مايه تاسف است 
ــى پشت تحريف  كه برخالف برخى انگيزه هاى سياس

ــورهاى عربى به  نام خليج فارس، برخى مقامات كش
رويه نخ نماى گذشته خود براى تحريف نام اين آبراه 

ادامه مى دهند.
ــت كامل  ــر حاكمي ــن تأكيد ب ــران ضم ــده اي نماين
جمهورى اسالمى ايران بر سه جزير ايرانى ابوموسى، 
ــب بزرگ و تنب كوچك، هرگونه ادعا در خصوص  تن
ــا را مداخله در امور  ــوه اداره آنه ــر مذكور و نح جزاي

داخلى ايران ناميد و آن را غير قابل قبول دانست.
ــواره به دنبال  ــن زمينه افزود: ايران هم وى در همي
گسترش روابط دوستانه مبتنى بر حسن همجوارى با 
كشورهاى همسايه خود و مذاكره در خصوص مسائل 
ــت كه تماميت ارضى و  ــت؛ اما مسلم اس فى مابيناس
ــالمى ايران بر جزاير سه گانه  حاكميت جمهورى اس

مذكور قابل مذاكره نمى باشد.
ــخنان معاون وزير خارجه كانادا نيز  ــخ به س در پاس
ــت: اظهارات  ــالمى ايران گف ــده جمهورى اس نماين
ــورمان به دليل نگرانى  ــور عليه كش نماينده اين كش
ــت دادن فضاى  دولت محافظه كار در خصوص از دس
ــور در  ــته اين كش ــه رويه گذش ــب براى ادام مناس
ــى از تاثير توافق  ــق عليه ايران و نگران تحريف حقاي
ــت هاى ايران هراسى دولت كانادا هسته اى بر سياس

 است.
ــابقه حقوق بشرى  ــت كه كانادا با س  مايه تعجب اس
مسأله دار خود به ويژه در زمينه نقض حقوق بوميان، 
ــور و حمايت  آفريقايى تبارها و مهاجران در اين كش
ــرط از رژيم صهيونيستى، خود را مدافع  بى قيد و ش

حقوق بشر تصور كند.

 استاد برجسته حوزه علميه قم؛

 ظريف در برخورد با اوباما، ادب و فرهنگ اسالمى را رعايت كرد
در سازمان ملل صورت گرفت؛

پاسخ ايران به اتهامات بى اساس مقامات بحرين، امارات و كانادا

تاخيـر 
در اجراى 
برجـام به 

نفـع ما نيست



خبر
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ــه خانه صنعت و معدن ايران با بيان اينكه دولت و  عضو هيات رييس
ــكل دار صنعت و معدن  بانك مركزى بايد پاسخگوى واحدهاى مش
ــكش؛ واحدهاى توليدى ما هر روز  باشند، گفت: رشد اقتصادى پيش

تعطيل و ورشكست مى شوند.
بيژن پناهى زاده درباره رشد منفى اقتصادى بخش صنعت و معدن در 
شش ماهه نخست سال جارى، اظهار كرد: آمارى كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درباره رشد اقتصادى اين بخش منتشر مى كند آمار 

ملموسى نيست.
ــن آمار را بر چه  ــخص كند كه اي وى با بيان اينكه وزارتخانه بايد مش
اساسى منتشر كرده است، گفت: در شهرك هاى صنعتى واحدها يكى 
ــت كه به  ــوند و دليلش نيز ركوردى اس پس از ديگرى تعطيل مى ش

واسطه توقف پروژه هاى عمرانى و ملى صورت گرفته است.
ــد توليدكننده  ــت مردم نباش پناهى زاده با بيان اينكه وقتى پول دس
بايد كاال را براى چه كسى توليد كند؟ ادامه داد: از سوى ديگر با سود 
ــكالت مالياتى و باال بودن ديگر هزينه هاى  بانكى 30 درصدى، مش
تمام شده، كاالهاى توليدى ايران قدرت رقابت در بازار بين المللى را 

ندارند و صادرات نيز كاهش يافته است.
ــرايط اقتصادى بايد  ــد اقتصادى ش وى با بيان اينكه براى ايجاد رش
مهيا باشد، گفت: دولت در دو سال گذشته تزريق منابع به بخش هاى 
ــته و به همين دليل ركود ايجاد شده است كه در ميان  عمرانى نداش

اين ركود تالش ها بر كنترل تورم است.
عضو هيات رييسه خانه صنعت و معدن ايران با طرح اين سوال كه از 
منافع نفت 150 دالرى نتوانستيم استفاده كنيم و آن را بخش توليد 
هدايت كنيم و حاال انتظار ما از نفت زير 50 دالر چيست؟ اظهار كرد: 
ــكش؛ واحدهاى ما هر روز تعطيل و ورشكست  ــد اقتصادى پيش رش
ــووالن امر و بانك مركزى بايد جوابگوى اين مسائل  مى شوند كه مس

باشند.
به گفته پناهى زاده تا زمانى كه ايران يك مركز آمار مستقل زير نظر 
ــد اتفاقى در زمينه ارائه آمارها  ــالمى نداشته باش مجلس شوراى اس
ــر كدام آمارهاى  ــت، مركز آمار و بانك مركزى ه نخواهد افتاد و دول
ــت كه آمار، حياتى ترين  جداگانه اى ارائه مى كنند. اين در حالى اس
ــت و با آمار مى توان نقايص موجود در اقتصاد  مولفه اقتصاد كشور اس

كشور را شناسايى و برطرف كرد.
ــان اينكه طبق  ــت و معدن ايران با بي ــه خانه صنع عضو هيات رييس
قانون معادن، بهره بردار بايد بخشى از استخراج مواد معدنى خود را به 
ــاهده مى شود كه  عنوان حقوق دولتى پرداخت كند، گفت: بعضا مش
بهره بردار استخراج زيادى نداشته اما مجبور است ميزان استخراج را 
بيش از واقعيت اعالم كند كه سلب صالحيت نشود و در همين حال 
بايد درصدى از پول و درآمدى كه اعالم كرده به عنوان حقوق دولتى 
ــت كه مسووالن وزارت صنعت، معدن و  بپردازد؛ بنابراين اينگونه اس

تجارت تصور مى كنند رشد بخش معدن مناسب بوده است.

رشد اقتصادى پيشكش؛ 
واحدهاى صنعتى را دريابيد
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ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى صدور مجوز  در حالى سخنگوى ش
ــل و توتال را تكذيب مى كند  احداث جايگاه بنزين براى شركت هاى ش
ــا پيش از صدور چنين مجوزى بايد بعضى ابهامات بنيادى در  كه اساس
ــود.بيژن حاج محمدرضا رييس انجمن جايگاه داران  اين باره برطرف ش
ــاره به صدور مجوزهايى براى ساخت جايگاه هاى  ــور با اش سوخت كش
ــت: «مجوزى به منظور احداث 100  جديد سوخت در كشور، گفته اس
ــركت هاى توتال فرانسه و شل  جايگاه جديد سوخت براى هر يك از ش
انگليس در تهران و ساير نقاط كشور صادر شده است. عالوه بر اين، در 
نشستى كه با حضور مديران ارشد شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
ــد، طرحى به منظور اجاره و يا فروش جايگاه هاى سوخت به  برگزار ش

پااليشگاه هاى نفت مطرح شده است.»
اما داود عربعلى سخنگوى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با تاكيد 
بر اينكه تنها متولى صدور مجوز احداث جايگاه هاى سوخت شركت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى است، گفت: هيچ تقاضايى از شركت هاى نفتى 
شل و توتال براى احداث جايگاه سوخت در ايران به دست شركت ملى 

پخش فرآورده هاى نفتى نرسيده است.
وى افزود: حاج محمدرضا رييس انجمن جايگاه داران بنزين هستند و 
در حيطه مسووليت خودشان اظهارنظر مى كنند، اما شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى تقاضايى از شركت هاى ياد شده براى احداث جايگاه 

بنزين در ايران دريافت نكرده است.

ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: همان طور كه  سخنگوى ش
پيش از اين اعالم شده است، سياست شركت ملى پخش فرآورده نفتى 
ــركت هايى كه  ــت كه عرضه بنزين در آينده از طريق برندها و ش آن اس

بتوانند براى چند جايگاه سوخت سرمايه گذارى كنند انجام شود.
اما در حاشيه تاييد و تكذيب اين خبر چند محور بنيادى وجود دارد كه 
بدون شفاف شدن آنها نمى توان درباره ورود شركت هاى بزرگ خارجى 

به عرصه توزيع بنزين و ديگر سوخت ها در سطح كشور اظهار نظر كرد.
1-  مهم ترين پرسش آن است كه آيا شركت هاى خارجى قرار است بنزين 
توليد شده در پااليشگاه هاى خودشان يا هر بنزين ديگرى را به ايران وارد 
ــده در  كرده و در ايران عرضه كنند؟ يا به فرض ممتنع از بنزين توليد ش

داخل كشور استفاده مى كنند؟
ــيارى  قيمت بنزين و ديگر فرآورده هاى مهم نفتى در ايران برخالف بس
نقاط جهان ثابت بوده و غيرشناور است و دولت قيمت گذارى پنج فرآورده 
ــؤال اينجا است كه شركت هاى خارجى با  اصلى را بر عهده دارد. حال س
فرض ورود به بازار توزيع سوخت ايران اگر از بنزين توليدى خودشان يا 
ــوخت را در ايران  ــتفاده مى كنند با چه قيمتى اين س بنزين وارداتى اس
ــوخت عرضه  ــاى ثابت دولتى س ــر به قيمت ه عرضه خواهند كرد؟ اگ
مى شود تكليف باقى مانده قيمت آن تا قيمت تمام شده اين فرآورده چه 
ــركت هاى خارجى يارانه  ــتقيم به ش ــد؟ آيا دولت به طور مس خواهد ش
سوخت خواهد پرداخت؟ اگر جواب مثبت است ميزان يارانه پرداختى بر 

اساس كدام قيمت محاسبه خواهد شد؟ قيمت تمام شده بنزين يا قيمت 
فوب خليج فارس و فوب سنگاپور؟

2-  اگر پاسخ به اين پرسش منفى است وزارت نفت مشابه آنچه درباره 
جايگاه هاى داخلى انجام مى دهد، خود سوخت را براى توزيع در اختيار 
شركت هاى خارجى قرار خواهد داد؟ اگر چنين است فايده ورود برندهاى 
ــه به قيمت هاى  ــت با توج ــت؟ آنها قرار اس خارجى به اين عرصه چيس
ــوخت و حق العمل توزيع آن چه خدمات جديدى به مشتريان ثابت س

ارائه كنند؟
ــته باشد. اين پاسخ سوم  3- اين پرسش مى تواند پاسخ سومى هم داش
ــوخت پيش از صدور مجوز به شركت هاى  همان شناورسازى قيمت س
مشهور نفتى براى احداث پمپ بنزين در ايران است، اما در اين باره هم 
ــانات  ــرى كند و اين تصميم گيرى با توجه به نوس دولت بايد تصميم گي
ــنا  ــات اجتماعى اين كار در كنار آش ــت و نگرانى از تبع جدى قيمت نف
ــوخت آسان  ــناور س نبودن بازار مصرف در ايران با مفهوم قيمت هاى ش

نخواهد بود. 
ــركت هاى  ــر نوع مجوزى براى ورود ش ــورت، پيش از صدور ه به هر ص
خارجى به بازار خرده فروشى سوخت در ايران بايد تكليف پرسش هاى 
ــت ايران وارد بازار  ــود. فارغ از اينكه بهتر اس ياد شده به دقت معلوم ش
ــورهاى هدف صادرات نفت خود باشد يا  ــوخت در كش خرده فروشى س

منتظر باشد شل و توتال وارد بازار ايران شوند.

خبر

يك مقام مسوول از حضور نمايندگان شركت هاى بزرگ نفتى جهان در 
تهران خبر داد و اعالم كرد: پيش بينى مى شود با حضور شركت هاى نفتى 

جهان در كشورمان يك گام بلند تا لغو كامل تحريم ها برداشته شود.
ــيل معرفى بيش از 50 پروژه  ــينى با بيان اينكه پتانس سيد مهدى حس
ــرمايه گذارى در صنايع نفت و گاز وجود دارد، گفت: مهم ترين  جذاب س
اولويت هاى سرمايه گذارى صنعت نفت ايران در دوران لغو تحريم ها طرح 

توسعه ميادين مشترك نفتى و پروژه هاى اكتشافى است.
ــاى وزارت نفت با اعالم اينكه پروژه هاى  رييس كارگروه اصالح قرارداده
ــرمايه گذارى پايين و سود آورى باال  نفت و گازى زود بازده، با ريسك س
مهم ترين اولويت هاى معرفى فرصت هاى جديد سرمايه گذارى ايران در 
دوران پساتحريم است، اظهار داشت: براساس اين محورها طرح هاى نفتى 
براى معرفى به سرمايه گذاران خارجى اولويت بندى و معرفى خواهند شد.
اين مقام مسوول با بيان اينكه معرفى فرصت هاى جديد سرمايه گذارى در 
صنايع نفت و گاز به نوعى البى مقابله با تحريم هاى خارجى است، بيان كرد: 
حدود دو دهه قبل يك سمينار نفتى برگزار شد كه در اين گردهمايى نفتى 

ايران شركت هاى بزرگ نفت و گاز جهان مشاركت كردند.
ــرارداد جديد نفتى با  ــه در آن دوران بيش از 100 ق وى با تاكيد بر اينك
ــه، ايتاليا، ژاپن، كره  ــركت هايى از فرانس شركت هاى اروپايى به ويژه ش
جنوبى، مالزى، انگليس و اتريش امضا شد، افزود: اين قراردادها در حالى 
امضا شد كه آمريكا به تازگى تحريم هاى داماتو را براى فشار به صنعت نفت 

ايران راه انداخته بود.
حسينى با بيان اينكه با امضاى قراردادهاى نفتى به نوعى البى گسترده اى 
براى مقابله تحريم هاى آمريكا ايجاد خواهد شد، تاكيد كرد:  شركت هاى 
ــس معرفى فرصت هاى  ــور حضور در كنفران بزرگ نفتى جهان به منظ
ــاتحريم اعالم آمادگى  ــرمايه گذارى نفتى ايران در دوران پس جديد س

كرده اند.
ــان  ــت در پاي ــاى وزارت نف ــالح قرارداده ــروه اص ــس كارگ ريي
ــود با برگزارى كنفرانس نفتى تهران  خاطرنشان كرد: پيش بينى مى ش
در ماه آينده، قراردادهاى جديدى با شركت هاى بزرگ نفت و گاز جهان 

امضا شود. 

برنامه جديد ايران براى لغو 
تحريم نفت

همان قدر كه براى تك تك افراد جامعه امرى حياتى و مورد 
توجه است، براى سرمايه گذاران بورسى نيز توجه و زيرنظر 
گرفتن صنعت و تحوالت حوزه دارو در كشور جذاب و قابل 

تامل مى باشد.
ــرمايه در دو  ــى روند معامله بازار س ــاس بررس بر اين اس
ــان مى دهد برخالف بسيارى از صنايع و  سال گذشته نش
شركت هاى بورسى كه در اين مدت حال و احوال خوشى 
ــرى را بر صنعت  ــادى تاثير كمت ــته اند، ركود اقتص نداش
ــت و گزارش هاى سال گذشته شركت هاى  دارو داشته اس
ــود 94  ــان مى دهد پيش بينى س فعال در اين صنعت نش
ــود محقق شده سال 93 اين شركت ها عمدتا بيشتر از س
ــى از آن به دليل ورود دارو هاى جديد   بوده است كه بخش
ــود خوبى را شركت هاى  ــته اند حاشيه س است كه توانس
ــى ديگر نيز به دليل  فعال در حوزه دارو فراهم كند و بخش
ــرايط ركودى حاكم بر  تاثير پذيرى پايين اين صنعت از ش
اقتصاد كشور است.البته شايد اتفاقاتى چون امكان استفاده 
از تسهيالت يوزانس به جاى گشايش هاى ال سى كه طى 
ابالغيه به شركت هاى دارويى در يكى دو ماه گذشته اعطا 
شده است نيز بتواند زمينه ساز رشد شركت هاى دارويى در 

بورس و افزايش حاشيه سود آنها باشد.
به باور كارشناسان، يكى از مزاياى بازگشايى يوزانس براى 
ــركت هاى توليدى است؛  صنايع دارويى ايران در بخش ش
چرا كه اين شركت ها در گذشته در خصوص واردات مواد 
ــكالت زيادى مواجه  ــايى هاى ال سى با مش اوليه و بازگش
بوده اند؛ به طورى  كه 30 درصد از مبلغ كل قبل از دريافت 

ــا دريافت  ــز در لحظه واگذارى ه ــد آن ني كاال و 70 درص
مى شد، اما در شرايط كنونى اين يوزانس ها كمك مى كنند 
كه شركت ها شش ماه پس از دريافت مواد اوليه كل مبلغ 
ــوى ديگر، قانون يوزانس  را به بانك ها پرداخت كنند.از س
ــد؛ يعنى  ــركت همكارى كننده باش بايد مورد پذيرش ش
ــنده از اين قوانين تجارى استفاده نكند  ــور فروش اگر كش
ــد با رقابتى  اين معامله صورت نمى گيرد كه به نظر مى رس
ــه دارويى در  ــركت هاى توليد كننده مواد اولي كه ميان ش
شرايط كنونى ديده مى شود، بيشتر كشور ها پذيرنده اين 

قانون باشند.
ــا وجود همه  ــوان گفت ب ــن موضوعات مى ت ــذر از اي با گ
پتانسيل هايى كه صنعت دارو در جهان و نيز كشور ما از آن 
بهره مند است يكى از تهديدهاى غيرقابل انكار اين صنعت 
ــد كه عالوه بر كاهش  ــور موضوع قاچاق دارو باش در كش
ــركت هاى فعال در اين گروه مى تواند خبر  ــودآورى ش س

ناخوشى براى سالمت افراد جامعه باشد.
بر اساس آمار، دارو يكى از اين كاالهايى است كه قاچاق آن 
سودآورى زيادى در دنيا دارد كه مواردى چون تحريم هاى 
ــد و در پى اين  ــد آن را پررنگ تر كن ــى توان بين المللى م
ــد؛ از طرفى ديگر  ــالمت جوامع نيز به خطر بيفت اتفاق س
ــت هاى كنترلى  ــاى قاچاق در بازار، به سياس وجود داروه
و قيمت گذارى سازمان غذا و دارو در كشور هم ضربه مى 
زند كه شركت هاى دارويى و داروخانه ها متضرر اصلى آن 
خواهند بود. هر چند همانگونه كه گفته شد معضل قاچاق 
ــطح بين المللى اين  دارو، مختص كشور ما نيست و در س

مشكل براى همه كشورها وجود دارد؛ تا جايى كه برخى از 
منابع، سودآورى ساالنه صنعت قاچاق دارو در جهان را 75 

ميليارد يورو برآورد مى كنند.
البته اين اتفاق نه تنها شركت هاى فعال در حوزه دارو بلكه 
ــر منفى خود قرار ــور تحت تاثي صنايع ديگر را نيز در كش
 مى دهد كه يكى از اين صنايع كه تعدادى از شركت هاى 
آن در بورس فعاليت مى كنند صنعت بيمه است كه تحت 
ــودآورى آنها از ورود داروهاى تقلبى  تاثير قرار گرفتن س
ــهيالت  ــتفاده از تس و در پى آن بيمارى افراد جامعه و اس
شركت هاى بيمه اى از جمله مشكالت آنها در زمينه قاچاق 
داروهاى تقلبى محسوب مى شود.با اين وجود در خصوص 
چرايى ورود داروى قاچاق به كشور بايد گفت تحريم ها يكى 
از مشكالتى است كه موجب سخت شدن رد و بدل كردن 
پول با طرف هاى خارجى مى شود؛ به عالوه اين كه برخى 
از داروهاى قاچاق نيز وارد نمى شوند، بلكه از چرخه داخلى 

توزيع دارو تهيه مى شوند.
به باور كارشناسان در حال حاضر دارويى كه وارد سيستم 
ــخ جعلى و بيمه خريدارى  ــود با نس ــور مى ش رسمى كش
مى شود تا قيمت تمام شده آن ارزان تر محاسبه شود و در 
ادامه اين دارو دوباره وارد سيستم دارويى كشور شده يا از 
مرز ها خارج مى شود كه بخشى از راه حل اين مشكالت را 
مى بايست در اين موضوع جستجو كرد كه بيمه ها به دنبال 
ــخ الكترونيكى در پرداخت ها  الكترونيكى شدن و ارائه نس
ــاق و اضافه  ــتم واحد از قاچ ــند تا به عنوان يك سيس باش

پرداختى بيمه ها جلوگيرى شود.

سايه قاچاق باالى سر صنعت دارو

شركت هاى خارجى، بنزين را در 
ايران چند خواهند فروخت؟

ــايل اقتصادى ايران با بيان اينكه ركود حاكم بر بازار  يك كارشناس مس
ــت، گفت: تك رقمى كردن نرخ تورم در  از جمله عوامل كاهش تورم اس
ــتيم تا بتواند تحرك بيشتر در  شرايطى كه نيازمند رشد اقتصادى هس

تقاضا و اشتغال ايجاد كند، كارى سخت است.
ــن خليلى افزود: اينكه دولت بخواهد بدون توجه به جنبه هاى  ابوالحس
ــردن آن ادامه دهد  ــورم و تك نرخى ك ــا به كاهش ت ديگر اقتصاد تنه
پاسخگوى مطالبات مردم نخواهد بود.وى با اشاره به تدبير دولت يازدهم 
ــى  ــتفاده از مديران مجرب و كارآمدى كه از تصميمات احساس در اس
ــازى كردند گفت:  ــاى خود پياده س ــرده و ضوابط را درج جلوگيرى ك
اين امر باعث تثبيت بازارها و پيش بينى پذير شدن اقتصاد و در نتيجه 
ــدن نتايج مذاكرات ايران نيز  كنترل تورم شد.وى با بيان آنكه مثبت ش
ــتر اقتصاد كمك كرد، تصريح كرد: ركود اثر بيشترى روى  به ثبات بيش
ــد اين ركود تا پايان  كنترل تورم و كاهش آن گذاشته و به نظر مى رس
سال 94 گريبانگير اقتصاد خواهد بود.دبير خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران با بيان اينكه اكنون اقتصاد ما نيازمند منابع مالى مناسب 
ــت زيرا منابع مالى موجود كفاف اجراى پروژه ها را نمى دهد، گفت:  اس
اين در حالى است كه قيمت نفت هم به عنوان بزرگ ترين منبع درآمد 
دولت با كاهش شديد مواجه شده و دولت را در تامين درآمدهاى جارى 
و عمرانى با مشكل مواجه كرده است.وى ادامه داد: برهمين اساس و در 
شرايطى كه درسال 95 نيازمند شتاب اقتصادى هستيم كه بتواند رشد 

ــتغال و هم محرك تقاضا باشد و  اقتصادى ايجاد كند كه هم محرك اش
هم در كنارش تورم را به سمت يك رقمى ببرد، به نظر كار سختى است.

ــد تورم باالى 35 درصد به كمتر  ــاره به گام هايى كه باعث ش وى با اش
ــش يافته اما به دليل  ــد، گفت: گرچه تورم كاه از 15 درصد كاهش ياب
ــود را در زندگى مردم  ــتغال و درآمد اين موضوع آثار عينى خ نبود اش
نشان نداد.خليلى پويايى اقتصاد را مهم ترين عامل نمود كاهش تورم در 
زندگى مردم دانست و تاكيد كرد: اگر نتوانيم پويايى در اقتصاد را با ايجاد 
اشتغال و افزايش سطح درآمد عمومى مردم ايجاد كنيم، كاهش تورم در 
بين مردم احساس نخواهد شد و احساس رفاه بيشتر را نخواهند كرد.اين 
ــتان تهران، روشن كردن تكليف  فعال خانه صنعت، معدن و تجارت اس
دولت با پرداخت يارانه هاى نقدى را گام اول براى ايجاد پويايى اقتصاد 
دانست و با اشاره به اينكه يارانه هاى نقدى بخش عظيمى از منابع كشور 
را مصروف خود كرده است، تصريح كرد: آزادسازى بخش بزرگى از منابع 
يارانه هاى نقدى و سوق دادن آن به سمت توليد و ايجاد اشتغال است كه 

مى تواند يكى از محرك هايى الزم براى پويايى اقتصاد باشد.
وى گام دومى كه دولت براى پويايى اقتصادى بردارد را سوق دادن تمام 
ــمت واحدهاى كوچك اشتغالزا عنوان كرد و  امكانات و فعاليت ها به س
ــيم  گفت: بيش از آنكه به دنبال توليد كااليى با مزيت رقابتى خوب باش
بايد در اولويت اول واحدهاى كوچك را فعال كنيم تا ايجاد اشتغال كنند 

زيرا اولويت اول كشور ايجاد اشتغال است.

مشكل خودروسازى سوءمديريت است نه واردات، افزايش تعرفه واردات 
خودرو باعث تنبل تر شدن خودروسازان مى شود، به جاى افزايش تعرفه 
واردات، خودروسازى اصالح شود و نظاير اينها چكيده واكنش هاى برخى 

كارشناسان به طرح افزايش تعرفه واردات خودرو است.
ــيون صنايع و معادن  ــادر قاضى پور  عضو كميس حدود 10 روز پيش ن
مجلس  از تهيه طرحى دو فوريتى براى افزايش تعرفه واردات خودرو تا 
هزار درصد خبر داد.اين اقدام در حالى است كه مصرف كنندگان ايرانى 
از قيمت و كيفيت خودروهاى داخلى و همچنين كيفيت خدمات پس از 
فروش خودرو در كشور ناراضى بوده و خواستار افزايش كيفيت و كاهش 

قيمت اين محصوالت هستند.
 در اين شرايط كارشناسان و استادان دانشگاه ارائه طرح افزايش تا 1000 
درصدى تعرفه واردات خودرو را طرحى غير كارشناسى و در حد شوخى 
دانسته و آن را پاسخ مناسبى به مطالبات مصرف كنندگان در اين حوزه 
نمى دانند.در اين زمينه امراهللا امينى عضو هيات علمى دانشگاه عالمه 
طباطبايى مى گويد: افزايش 1000 درصدى تعرفه واردات خودرو بيشتر 
به شوخى شبيه است و در هيچ كجاى دنيا چنين تعرفه اى براى واردات 
خودرو اخذ نمى شود. نمايندگان مجلس به جاى ارائه طرح براى افزايش 
ــودروى داخلى ــراى اصالح صنعت خ ــه واردات خودرو طرحى ب تعرف

 ارائه كنند.
وى خاطرنشان مى كند: افزايش تعرفه واردات خودرو تنها موجب سستى 

ــازان و ادامه روند معيوب گذشته در صنعت  ــتر خودروس و تنبلى بيش
خودرو خواهد شد. به نظر من به جاى افزايش تعرفه واردات خودرو بايد 
ــازى را به مجلس فراخوانده و از آنها بخواهند  ــركت هاى خودروس ش
طرحى براى افزايش كيفيت خودروهاى توليدى ارائه كنند.محمدقلى 
ــگاه عالمه طباطبايى نيز در اين زمينه  يوسفى عضو هيات علمى دانش
مى گويد: مشكالت خودروسازان داخلى ناشى از مواردى چون مديريت 
نادرست و سياست هاى غلط پولى و بانكى است و با افزايش تعرفه واردات 

خودرو نمى توان اين مشكالت را حل كرد.
به گفته وى، به جاى افزايش تعرفه واردات خودرو بايد بررسى شود كه 
چرا در زمانى كه تعرفه واردات خودرو باال بود، خودروسازان اقدامى براى 
ــام ندادند.رييس انجمن ملى حمايت  توليد خودروهاى با كيفيت انج
ــاز  ــركت هاى خودروس از حقوق مصرف كنندگان نيز از ناكارآمدى ش
ــه دهه پيش  مى گويد: توليد خودروهايى كه پلت فرم آنها مربوط به س
ــازى است، در  ــركت هاى خودروس ــان دهنده ناكارآمدى ش است نش
ــتر  ــودرو تنها باعث تنبلى بيش ــرايط افزايش تعرفه واردات خ اين ش

خودروسازان خواهد شد.
ــان مى كند: افزايش تعرفه واردات خودرو به  محمد جعفرى خاطرنش
ــازان بگوييم روند نامطلوب گذشته  ــت كه به خودروس معناى اين اس
ــه دهه پيش را  ــى با تكنولوژى س ــه داده و همچنان خودروهاي را ادام

توليد كنيد.

واكنش ها به طرح افزايش تعرفه واردات خودروتك رقمى كردن نرخ تورم در شرايط رشد اقتصادى، كارى سخت است
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خبردر حال انقراض

مطالعات جديد دانشمندان حكايت از آن دارد كه برخورد شهاب سنگ با زمين تنها علت 
نابودى دايناسورها نبوده است.

ميليون ها سال پيش حجم قابل توجهى از گدازه هاى آتشفشانى از اعماق زمين خارج و 
راهى سطح شد. اين اتفاق در جايى روى داد كه امروزه تحت عنوان هند شناخته مى شود. 
مطالعات دانشمندان نشان مى دهد اين فرآيند چيزى درحدود 500 هزار سال به طول 
 Deccan Traps انجاميده بود. تجزيه و تحليل اين فوران هاى عظيم كه تحت عنوان
ــاله و همزمان با برخورد  ــت در بازه زمانى 50 هزار س ــود، گوياى آن اس شناخته مى ش
ــه نابودى  ــرده و در نهايت ب ــدا ك ــى پي ــل توجه ــرعت قاب ــنگ با زمين، س ــهاب س ش

نسل دايناسورها منجر شده است.
ــانى زمينه الزم براى نابودى  ــان مى دهد فوران هاى آتشفش يافته هاى دانشمندان نش
ــنگ Chicxulub به زمين  ــهاب س ــى كه ش ــرده بود و زمان ــورها را فراهم ك دايناس
ــمندان نابودى  ــا به عقيده دانش ــد؛ ام ــورها آغاز ش برخورد كرد، فرآيند نابودى دايناس
ــال طول كشيد كه از بابت  ــورها فرآيندى زمان بر، بوده است؛ زيرا ميليون ها س دايناس
ــت محيطى زمين  ــانى و همچنين بر هم خوردن تعادل زيس فوران هاى عظيم آتشفش
در پس برخورد شهاب سنگ با آن، گونه هاى ريز و درشت جانورى و گياهى نابود شده و 

به تبع آن دايناسورها نيز منقرض شوند.
دانشمندان منشا شكل گيرى گدازه هاى آتشفشانى را در عمق زمين و جايى در نزديكى 

لبه خارجى هسته آن عنوان مى كنند.

ــت در مالقات با مدير برنامه انسان و كره مسكون  ــازمان حفاظت محيط زيس رييس س
ــتى  ــكو، به منظور ايجاد پارك هاى صلح و دوس آمادگى ايران را براى همكارى با يونس

اعالم كرد.
ــروش» رييس دفتر  ــتر ل ــكون و «ايس ــان و كره مس ــى»، مدير برنامه انس «هان چونل
منطقه اى يونسكو در ايران با معصومه ابتكار معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت 

محيط زيست مالقات و گفتگو كردند.
در ابتداى اين مالقات كه در حاشيه كارگاه منطقه اى انسان و كره مسكون صورت گرفت، 
هان چونلى مراتب تسليت دبيركل يونسكو به مناسبت فاجعه منا را به ملت و دولت ايران 
اعالم كرد.  دراين نشست، گزارشى از مناطق ثبت شده نزد يونسكو به عنوان ذخيره گاه 
زيست كره ارائه و تاكيد جمهورى اسالمى ايران براى ثبت هامون به عنوان سايت جديد 

انسان و كره مسكون به نماينده يونسكو ابالغ شد. 
ــورمان براى ايجاد پارك هاى صلح و دوستى با كشورهاى  ابتكار، همچنين آمادگى كش
ــايه را اعالم و افزود ؛ مقدمات ايجاد اين مناطق با ارمنستان ، تركمنستان ، عراق و  همس
ــازمان هاى منطقه اى نظير سازمان همكارى  افغانستان فراهم شده ولى انتظار داريم س
اقتصادى (اكو) و نهادهاى بين المللى مثل يونسكو دراين زمينه نقش فعال ترى ايفاء كنند.

ــت كره هامون، اخيرا به تصويب كميته ملى انسان و  گفتنى است ايجاد ذخيره گاه زيس
كره مسكون رسيده و براى طى مراحل ثبت جهانى به يونسكو ارسال شده است.

نقش فوران هاى آتشفشانى 
در انقراض دايناسورها

اعالم آمادگى ايران براى ايجاد پارك هاى 
صلح و دوستى با كشور هاى همسايه

                دريچه

ــازمان حفاظت  ــعه با حضور رييس س ــت برنامه ششم توس ــوراى محيط زيس دهمين جلسه ش
محيط زيست و اعضاى شوراى محيط زيست برنامه ششم توسعه برگزار شد.

ــعه با حضور معاون رييس جمهور و  ــم توس ــت برنامه شش ــوراى محيط زيس ــه ش دهمين جلس
ــعه مديريت حقوقى و امور مجلس سازمان  ــت، معاون توس ــازمان حفاظت محيط زيس رييس س
حفاظت محيط زيست، مشاور عالى رييس سازمان، معاون برنامه ريزى وزارت نيرو و كليه مديران 
و نمايندگان  وزارتخانه ها  و دستگاه هاى مدعو و عضو شورا و نمايندگان سازمان هاى مردم نهاد 

محيط زيستى در سالن سرو سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد.
ــت و وزارت نيرو  ــازمان حفاظت محيط زيس ــم با اشاره به همكارى خوب س ابتكار، در اين مراس
ــازمان به منظور انجام وظايف حاكميتى خود در زمينه آب، پايش آب،  ــازى اين س بر توانمندس

كيفيت آب و افزايش همكارى هاى بين بخشى بين وزارت نيرو و سازمان تاكيد كرد.
ضرورت تغيير نگرش به رودخانه ها به عنوان اكوسيستم زنده و پويا

ــتم  ــاره به نياز به تغيير نگرش به رودخانه ها از كانال و منبع تامين آب به يك اكوسيس وى با اش
ــفره را  ــورى بوده و قدرت خودپااليى و تغذيه س ــتى گياهى و جان زنده و پويا كه واجد تنوع زيس
دارد، تاكيد كرد: در حال حاضر به جز رودخانه هاى حفاظت شده كه متولى آن سازمان حفاظت 
ــاير رودخانه ها متولى ندارد و وزارت نيرو فقط از جنبه منبع آب و حفظ  ــت، س محيط زيست اس

حريم و بستر در خصوص رودخانه ها مسووليت دارد.
مديريت سبز به قانون دايمى تبديل شود

ــبز به يك قانون دايمى را به واسطه  ــت تبديل مديريت س ــازمان حفاظت محيط زيس رييس س
فراگير بودن آن در قواى سه گانه و حتى نيروهاى مسلح يك ضرورت مهم دانست و ارزيابى زيست 

محيطى را نيز از سازوكارهاى فنى و مهم توسعه با تضمين پايدارى برشمرد.
ــا و  ــتگاه ه ــاير دس ــكارى س ــت هم ــده، تقوي ــام ش ــاى انج ــرى ه ــه بازنگ ــه ب ــا توج وى ب

نگاه مشاوران و دانشگاهيان و تبديل آن به يك قانون دايمى را ضرورى دانست.

واگذارى 23 مورد از موارد مشمول ارزيابى و نظارت بر اجراى ارزيابى به استان ها
ابتكار همچنين در اين خصوص به واگذارى 23 مورد از موارد مشمول ارزيابى و نظارت بر اجراى 
ــوراى برنامه ريزى خواست در صورتى كه  ــاره كرد و در پايان از اعضاى ش ارزيابى به استان ها اش
پيشنهاداتى در خصوص تبديل ساير مفاد قانون برنامه توسعه پنجم به قانون دايمى دارند، به شوراى 

محيط زيست برنامه ششم توسعه ارايه دهند.
 سيد محمدمجابى معاون توسعه مديريت، حقوقى و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست 
در اين جلسه با تبريك فرارسيدن عيد غدير، شهادت عده اى از هموطنان در فاجعه منا را تسليت 

گفت.
ــاره به روند مفاد قانونى محيط زيست گفت:  مواد قانونى 190 ( مديريت سبز )،  وى در ادامه با اش
ــت محيطى )، 184 ( ارزيابى راهبردى زيست محيطى) ، 104 و  بند الف ماده 192 ( ارزيابى زيس
134 قانون برنامه چهارم توسعه ( جرايم زيست محيطى ) هم اكنون در دستور كار دولت قرار دارند 

تا به عنوان مواد دايمى به مجلس شوراى اسالمى ارسال شوند.
همچنين اليحه هواى پاك كه بازنگرى قانون جلوگيرى از آلودگى هواست و اليحه استثناء سازمان 
حفاظت محيط زيست و سازمان انرژى اتمى در خصوص صدور مجوز اكتشاف در مناطق مختلف 

هم اكنون در نوبت طرح در صحن علنى مجلس قرار دارد. 
ــتى وزارت نيرو در خصوص حوزه آب و آبفا  ــنهادى محيط زيس ــته احكام پيش جلسه با ارايه بس

ادامه يافت. 
ــى احكام مورد اشاره پرداختند  ــه با بيان پيشنهادات و اصالحاتى به بررس اعضاى حاضر در جلس
ــت، وزارت نيرو،  ــازمان حفاظت محيط زيس ــد كارگروهى با عضويت نمايندگانى از س و مقرر ش
ــكى  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــزى، وزارت بهداش ــه ري ــت و برنام ــازمان مديري س
ــت  ــط زيس ــرو و محي ــنهادى وزارت ني ــاد پيش ــق مف ــــى و تلفيــ ــه بررس ــى ب ــه آت در هفت

بپردازند.

عكس روز 

دهمين جلسه شوراى محيط زيست 
برنامه ششم توسعه با حضور ابتكار برگزار شد

ــته آب بازسانان  دلفين ها پستاندارانى دريازى از راس
ــا و گرازماهى ها  ــتند كه رابطه نزديكى با نهنگ ه هس
ــمانى بودند كه  ــوران جفت س ــداد اين جان دارند. اج
ــراى پيدا كردن  ــال پيش ب ــك به 50 ميليون س نزدي
ــدند. به صورت تقريبى  ــكى به دريا وارد ش غذا از خش
ــرده گوناگون  40 گونه دلفين وجود دارد كه در 17 س

رده بندى شده اند.
ــال به تدريج براى  بدن دلفين ها در طى ميليون ها س
ــا و ديگر  ــت. دلفين ه ــى در آب تطابق يافته اس زندگ
ــد و دم  ــت در آب باله دارن ــراى حرك ــانان ب آب بازس
ــش كار مى كند.  ــان همچون ايجادكننده پيش ران ش
ــناى  ــه براى ش ــت ك ــه گونه اى اس ــان نيز ب بدن ش
ــراى مدت زمان  ــريع تر در آب و ماندگارى ب هر چه س

بيشتر در آن با يك بار نفس گيرى مناسب است.
ــتانداران  ــر پس ــيارى ديگ ــد بس ــا همانن دلفين ه
ــد و به آن ها  ــا مى آورن ــده به دني ــان را زن فرزندان ش
ــونار ــا از توانايى هايى چون س ــد. آن ه ــير مى دهن ش

ــار امواج صوتى) و شنوايى بسيار قوى  ( رديابى با انتش
براى يافتن طعمه هاى شان بهره مى گيرند. غذاى اين 
ــرپايان تشكيل مى دهند. نهنگ  جانوران را ماهى و س
قاتل تنها دلفينى است كه پستانداران بزرگ دريايى را 

نيز شكار مى كند.
ــى و  ــاى اقيانوس ــده دلفين ه ــره عم ــاى دو تي اعض
ــه آب هاى آزاد جهان و  دلفين هاى رودخانه اى در هم
همچنين در بعضى رودخانه هاى در امتداد آب شيرين 
ــوند. آن ها از جمله باهوش ترين جانوران  يافت مى ش
روى زمين هستند و روش هاى منحصر به فردى براى 
ــكل هاى گوناگون  ــكار و برقرارى ارتباط دارند. ش ش
ــاى بعضى نژادهاى  ــان اعضاى گروه ه ارتباطى در مي
ــده اند.  ــناخته ش ــوان نوعى فرهنگ ش دلفين به عن
ــتانه،  ــاال، ظاهردوس ــى ب ــل توانايى هاى هوش به دلي

ــان، دلفين ها از گذشته  و جنب و جوش هميشگى ش
در طول تاريخ، توجه انسان ها را به خود جلب كرده اند.

ــتند. آنان  ــادى هس ــا حيوانات باهوش و ش دلفين ه
ــيار بازى گوش اند و البته گاهى اوقات مى شنويم  بس
كه كمك هاى بسيار مهمى به انسان هايى كه در دريا 
گرفتار شده اند مى كنند. دانستنى هاى بسيار جالبى 
ــمى و رفتار اين موجود بامزه در باره مغز، ويژگى جس
ــا به چند مورد ــار) وجود دارد كه در اينج ( از نظر رفت

از آن ها اشاره مى كنيم.  
ــا «پرپيز» در درياى   كوچك ترين دلفين درياه
ــه طولش 1/5متر و وزنش 50  كرتز زندگى مى كند ك
كيلوگرم است. بزرگ ترين نوع دلفين، جنس نر آن تا 

8 متر رشد مى كند و وزنش تا 6 تن هم مى رسد.
ــنوايى)  ــرهاى ش  دلفين ها گوش هاى(سنس

ــيار قوى دارند؛ به طورى كه مى توانند  بس
فركانس هاى 

خيلى ضعيفى را دريافت كنند كه دريافت آن، از انسان 
و يا هر موجود ديگرى بعيد است.

ــان را  ــاى آزاد تنها نيمى از مغز خودش  دلفين ه
مورد استفاده قرار مى دهند و اين در مورد دلفين هايى 
ــده  ــوند هنوز ثابت نش كه در باغ وحش متولد مى ش

است.
ــى (كوچك و بزرگ)  دلفين ها به صورت گروه
ــامل  ــى از اين گروه ها ش ــى كنند، كه برخ زندگى م
ــر گروه  ــت؛ و در ه ــزار دلفين اس 1000تا 8000 ه
ــط  ــز قرار مى گيرند و توس ــاى ماده در مرك دلفين ه

دلفين هاى نر محاصره مى شوند.
ــتند؛  ــتانداران هس ــته پس ــا از دس ــن ه  دلفي

ــدرت     ــراى قــ بــ و 

ــيژن جو نياز دارند.جالب  ــان به اكس ماهيچه هاى ش
ــيژن هوا تنفس  ــه از اكس ــا فقط 0/5 ثاني اين كه آنه
ــود را  ــه نفس خ ــد 15 دقيق ــى توانن ــد و م مى كنن
ــوع خاصى از  ــل نوز(ن ــد. دلفين هاى بات حبس كنن
ــود را از آب بيرون  ــه بينى خ ــا) 2 تا 3 دقيق دلفين ه
ــتر  ــود را بيش ــس خ ــد نف ــا بتوانن ــد ت ــى آورن م

حبس كنند.
ــكل تلگراف يا   دلفين ها با ايجاد صداهايى به ش
ــيقى با هم ارتباط برقرار مى كنند؛ با اين توانايى  موس
آنان قادرند تصوير دقيقى از جزئيات زير دريا را به دقت 
ــه يا عكس به هم ابالغ كنند، هرچند فاصله آنها  نقش

خيلى زياد باشد. 
ــت پا و صدف از غذاهاى مورد عالقه   ماهى، هش
ــان به غذايى  ــتند. هرگاه هر كدام از آن دلفين ها هس
ــن ها را باخبر  ــد با ايجاد صداهايى ديگر دلفي مى رس
مى كند تا شكارى دسته جمعى داشته باشند، اين نوع 
ــى گيران و  ــد براى ماه ــيار مفي ــكار دلفين ها بس ش

ديگر شكارچيان دريا است.
ــيرجه زنان  ــران، غواصان و ش ــنا گ  دلفين ها ش
خيلى ماهرى هستند. برخى مى توانند 40 كيلومتر را 
در نيم ساعت طى كنند و 300 متر به عمق دريا بروند 
ــد و البته  ــطح آب بپرن ــرون از س ــه بي ــش متر ب و ش
ــد 30 دقيقه  ــان (باتل نوز) مى توانن نوع خاصى از آن

نفس خودشان را حبس كنند.
ــان ها  ــادى به انس ــاى زي ــا كمك ه ــن ه  دلفي
مى كنند. آنها به ماهى گيران كمك مى كنند تا ماهى 
ــترى را صيد كنند، به غواصان كمك مى كنند تا  بيش
ــدن  ــده را پيدا كنند، از غرق ش ــتى هاى غرق ش كش
ــد و حتى به  ــرى مى كنن ــنا گران در دريا جلوگي ش
پزشكان كمك مى كنند تا خيلى از مشكالت رفتارى 

كودكان را درمان كنند.

ــا و ديگر  ــت. دلفين ه ــى در آب تطابق يافته اس زندگ
ــد و دم  ــت در آب باله دارن ــراى حرك ــانان ب آب بازس
ــش كار مى كند.  ــان همچون ايجادكننده پيش ران ش
ــناى  ــه براى ش ــت ك ــه گونه اى اس ــان نيز ب بدن ش
ــراى مدت زمان  ــريع تر در آب و ماندگارى ب هر چه س

بيشتر در آن با يك بار نفس گيرى مناسب است.
ــتانداران  ــر پس ــيارى ديگ ــد بس ــا همانن دلفين ه
ــد و به آن ها  ــا مى آورن ــده به دني ــان را زن فرزندان ش
ــونار ــا از توانايى هايى چون س ــد. آن ه ــير مى دهن ش

ــار امواج صوتى) و شنوايى بسيار قوى  ( رديابى با انتش
براى يافتن طعمه هاى شان بهره مى گيرند. غذاى اين 
ــرپايان تشكيل مى دهند. نهنگ  جانوران را ماهى و س
قاتل تنها دلفينى است كه پستانداران بزرگ دريايى را 

نيز شكار مى كند.
ــى و  ــاى اقيانوس ــده دلفين ه ــره عم ــاى دو تي اعض
ــه آب هاى آزاد جهان و  دلفين هاى رودخانه اى در هم
همچنين در بعضى رودخانه هاى در امتداد آب شيرين 
ــوند. آن ها از جمله باهوش ترين جانوران  يافت مى ش
روى زمين هستند و روش هاى منحصر به فردى براى 
ــكل هاى گوناگون  ــكار و برقرارى ارتباط دارند. ش ش
ــاى بعضى نژادهاى  ــان اعضاى گروه ه ارتباطى در مي
ــده اند.  ــناخته ش ــوان نوعى فرهنگ ش دلفين به عن
ــتانه،  ــاال، ظاهردوس ــى ب ــل توانايى هاى هوش به دلي

از آن ها اشاره مى كنيم.  
ــا «پرپيز» در درياى   كوچك ترين دلفين درياه
ــه طولش 1/5متر و وزنش 50 ــه طولش 5كرتز زندگى مى كند ك 5كرتز زندگى مى كند ك

كيلوگرم است. بزرگ ترين نوع دلفين، جنس نر آن تا 
6 متر رشد مى كند و وزنش تا 6 متر رشد مى كند و وزنش تا 6 تن هم مى رسد. 8

ــنوايى)  ــرهاى ش  دلفين ها گوش هاى(سنس
ــيار قوى دارند؛ به طورى كه مى توانند  بس

فركانس هاى 

ــر گروه  ــت؛ و در ه ــزار دلفين اس 8000 ه 1000
ــط  ــز قرار مى گيرند و توس ــاى ماده در مرك دلفين ه

دلفين هاى نر محاصره مى شوند.
ــتند؛  ــتانداران هس ــته پس ــا از دس ــن ه  دلفي

ــدرت     قــ ــراى بــ و 

ــيقى با هم ارتباط برقرار مى كنند؛ با اين توانايى  موس
آنان قادرند تصوير دقيقى از جزئيات زير دريا را به دقت 
ــه يا عكس به هم ابالغ كنند، هرچند فاصله آنها  نقش

خيلى زياد باشد. 
ــت پا و صدف از غذاهاى مورد عالقه   ماهى، هش
ــان به غذايى  ــتند. هرگاه هر كدام از آن دلفين ها هس
ــن ها را باخبر  ــد با ايجاد صداهايى ديگر دلفي مى رس
مى كند تا شكارى دسته جمعى داشته باشند، اين نوع 
ــى گيران و  ــد براى ماه ــيار مفي ــكار دلفين ها بس ش

ديگر شكارچيان دريا است.
ــيرجه زنان  ــران، غواصان و ش ــنا گ  دلفين ها ش
خيلى ماهرى هستند. برخى مى توانند 40 كيلومتر را 
در نيم ساعت طى كنند و 300 متر به عمق دريا بروند 
ــد و البته  ــطح آب بپرن ــرون از س ــه بي ــش متر ب و ش
ــد 30 دقيقه  ــان (باتل نوز) مى توانن نوع خاصى از آن

نفس خودشان را حبس كنند.
ــان ها  ــادى به انس ــاى زي ــا كمك ه ــن ه  دلفي
مى كنند. آنها به ماهى گيران كمك مى كنند تا ماهى 
ــترى را صيد كنند، به غواصان كمك مى كنند تا  بيش
ــدن  ــده را پيدا كنند، از غرق ش ــتى هاى غرق ش كش
ــد و حتى به  ــرى مى كنن ــنا گران در دريا جلوگي ش
پزشكان كمك مى كنند تا خيلى از مشكالت رفتارى 

كودكان را درمان كنند.
دلفين ها را بيشتر بشناسيم
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زائر انگلیسی با انتشار یادداشتی در روزنامه گاردین، از تجربه 
خود در مراسم حج امسال گفته و نوش��ته است در سفر به 
عربستان، نشانی از اس��ام را در رفتار میزبانان خود ندیده 
است.روزنامه گاردی در گزارشی به قلم یکی از کسانی که در 
مراسم حج امسال حضور داشته، نوشته است که مدیریت حج 

نیازمند تغییری جدی است.
»سبرینا رزاق حس��ین« نویس��نده این گزارش در ابتدا 

 با توصیف س��خت زوار در عربس��تان، نوش��ته است: 
»من که پدر و مادرم را در این س��فر زیارتی همراهی 
می کردم، پیش از رس��یدن به عربس��تان سعودی، 
از روی ناآگاه��ی تص��ور می ک��ردم ک��ه یک��ی از 
ثروتمندترین کش��ورهای جهان اسام، می تواند 
حج را به خوبی س��ازماندهی کند.ح��اال که به 
انگلستان بازگش��ته ام، خدا را شکر می کنم که 
زنده مان��ده ام و هنوز از آنچه دیده ام، ش��وکه 
هس��تم. کاما درک می کنم چ��را صدها نفر 
بر اثر ازدحام ج��ان خود را از دس��ت دادند و 
فکر هم نمی کنم که بتوان »مشیت الهی« را 

بهانه کرد.«
وی با بیان اینکه اوضاع در مدینه خوب بوده، اما 
اوضاع در مکه او را ش��وکه کرده، نوشته است: 
»حتی ورود و خروج به مساجد و دیگر اماکن 
هم دش��وار بود. ما که همراه کسانی بودیم که 
از صندلی چرخدار اس��تفاده می کردند، باید 
به آن ها کمک می کردیم ک��ه مدام از صندلی 
بلند شوند، چراکه پیاده رو تا زانو ارتفاع داشت، 

بدون آنکه محلی برای ورود چرخ یا چیزی شبیه 
به آن،  برایش تعبیه شده باش��د. با توجه به تعداد 

باالی کسانی که آنچا دچار ناتوانی یا شرایط دشوار 
هستند، این وضع شوکه کننده بود.

دمای باالی هوا، آزمونی برای همه ما بود و باعث می شد 
بسیاری خسته و دچار عطش ش��وند. با این حال، تنها در 

تعداد اندکی از آن مسیرهای شلوغ، منبع آب وجود داشت. 
به عنوان نمونه، برخی از مسیرهای معمول زوارف که از آنجا 
رمی جمرات انجام می ش��ود، به کلی فاقد آب رسانی بود و 
فقط در برخی جاها نیروهای جوان پلیس ایستاده بودند و به 
صورت رندوم به صورت زوار آب می پاشیدند.رفتار و مهارت 
ارتباط نیروهای پلیس و افرادی که داخل و بیرون مسجد به 

کار گرفته شده بودند هم اسفناک بود. 
در حالی که زواری از صدها کش��ور به آن جا می آیند، شاید 
تصور شود که امکان ارتباط به دست کم یک زبان جز عربی 
وجود دارد.اینکه نبود هیچ، حتی رفتار پرخاشگرانه آن ها که 
بر سر زواری که به آرام ترین لحن هم صحبت می کردند فریاد 
می کش��یدند، هم غیرضروری بود و هم موجب آزرده شدن 
افراد می ش��د. تا به حال هیچ کس با من ی��ا والدینم اینطور 

صحبت نکرده بود.
به نظر می رسید تنها چیزی که به این پلیس های بسیار کم 

سن و سال اجازه داده بودند، این بود که در پاسخ به هر چیزی 
به عربی فریاد بکشند »نه« و هر وقت دلشان خواست، بدون 
هرگونه هشدار یا ارائه جایگزینی، مسیرها را مسدود کنند. 
روشن است که چنین کاری در هر مکان مذهبی ای، می تواند 
به بروز ازدحام و زیر دس��ت و پا ماندن افراد منجر شود.یک 
روز ما در مسجدی بودیم که آن ها راه خروج را مسدود کرده 
و اعام کردند که تا پای��ان نماز بعدی، یعنی یک س��اعت 
و نیم دیگر، نمی توانیم آنجا را ترک کنیم. فش��ار جس��می 

صده��ا نفری ک��ه آنجا 
بودند، کم کم پشت س��ر ما باال 
رفت و باعث استرس و نفس تنگی شد.من ابتدا مودبانه 
و بعد با التماس، از نگهبان ها خواس��تم به م��ا اجازه خروج 
بدهند، چراکه داروهای دیابت مادرم در هتل نزدیک مسجد 
بود.سطح قند خون او در حال کاهش بود، اما این تغییری در 
شرایط ایجاد نکرد. نهایتا ما زائری را پیدا کردیم که حرف ما 
را ترجمه کرد، اما باز هم از رفتن ما جلوگیری کردند.آنوقت، 
من تقریبا با گریه از آن ها پرسیدم »اگر او غش کند و ایجاد 
بمیرد چه؟«، و پاسخ او این بود که شانه هایش را باال انداخت 

و گفت »اگر بمیرد، خوب مرده است دیگر!«
»عایشه خان« از مدیران تجاری مستقر در منچستر که در 
همان تور به مکه آمده بود، چند روز بعد به من تعریف کرد که 
مقامات چطور موانع را برای عبور همسرش که می خواسته 
به او که حالش بد شده بود کمک کند، برنداشته اند.او از حال 
رفته بود و حتی در آن حالت هم مس��ووالن دور هم حلقه 
زده بودند و به جای آنکه آنمبوالن��س خبر کنند، با هم 
گپ می زدن��د و می خندیدن��د. او تعریف می کرد که 
چطور از این طرف خیابان به طرف دیگر می دویده 

تا کمک بگیرد.«
نویس��نده گزارش همچنین ش��رح داده است 
که حت��ی پرس��نل خودروهای ام��دادی هم 
آموزش ه��ای الزم را ندیده بودند و بیش��تر 
شبیه به راننده هایی بودند که لباس پزشکان 
را به تن داشتند، بدون آنکه بدانند باید چه 
کاری انجام دهند یا اینکه تجهیزات الزم 
را داشته باشند.رزاق حسین با بیان اینکه 
او مانند دیگر زوار موارد متعددی از این 
دس��ت را تجربه کرده، نوش��ته است: 
»اینکه اصرار می شود که مرگ صدها 
نفر از مردم مشیت الهی بوده و نمی شده 
از آن جلوگیری کرد، چیزی نیست که 
من قبول کنم.من اعتقاد دارم که اس��ام 
بر اساس عقانیت اس��ت: تا وقتی که تمام 
کارهای الزم برای جلوگیری از وقوع اتفاقات 
بد را انجام نداده ای��م، نمی توانیم بگوئیم که 

یک اتفاق مشیت الهی بوده است.«
وی ب��ا بی��ان وضعی��ت ح��ج در س��ال های 
گذش��ته اصاحاتی داش��ته، اما اکنون نیازمند 
تغییرات اساس��ی اس��ت، نوشته اس��ت: »بخش 
اعظم مدیری��ت ضعیف حج، ناش��ی از نحوه کارکرد 
عربستان س��عودی است.روشن اس��ت که مقاماتی که 
در اماکن مقدس حض��ور دارند، اجازه اتخ��اذ تصمیمات 
مستقل را ندارند و با اعضای خاندان س��لطنتی و مهمانان 
آن ها به عنوان ش��خصیت های وی��ژه برخورد می ش��ود و 
به همی��ن جهت هی��چ انگیزه ای برای فش��ار ب��ه مقامات 
جهت ایجاد س��اختاری امن و کارآمد وج��ود ندارد.من در 
مکه مس��لمان زیاد دیدم، اما اس��ام زیادی ندی��دم. من از 
 میزبانانمان مهربانی ندیدم، من ندیدم که نگران آسایش ما 
باشند.من به تمام مسلمانان، زائران و دیگران توصیه می کنم 
که این مساله را به عنوان بخشی از حج نپذیرند، بلکه به انتقاد 
از آن بپردازند.به نمایندگان پارلمان، به ش��ورای مسلمانان 
بریتانیا نامه بنویسید و منطقه خود را به ابراز خشم وادارید و 
بر سر و صدایی که در حال شکل گیری در عرصه بین الملل 
اس��ت، بیافزایید.زیارت، قرار اس��ت موجب بهبود و تغییر 
زندگی شود، نه اینکه آن را به خطر بیاندازد. وقت آن است که 

این را خواستار شویم.«

سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از تولید کنندگان فرآورده های غذایی را 
که اقدام به جعل مستندات بهداشتی کرده اند، اعام کرد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطاعیه ای اعام کرد: فرآورده های غذایی 
عصاره گیاه زعفران کارخانه نعمت اهلل رضای��ی با نام تجاری معراج، نمک با 
نام تجاری ماهبانو)پارسیان( و نمک تصفیه شده یددار با نام تجاری نگین را 
غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.در ای��ن اطاعیه همچنین محصوالتی چون 
 آلبالو خشک، توت خشک، انجیل خشک، مغز گردو و...، با نام تجاری نوکام

)کامن نو(، رش��ته پلویی با نام تجاری هانی، ادویه جات شرکت صبا پخش 
میاد با نام تجاری میاد، دارچین با نام تجاری اکباتان تاک، سماق تک نفره با 
نام تجاری ارغوان، گاب با نام تجاری ساغر گل ریزان به دلیل جعل مستندات 
مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی 
سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می ش��وند.روابط عمومی سازمان غذا و 
دارو در ادامه با اعان اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصوالت 
غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از افرادی که محصوالت نامبرده 
را در مراکز فروش مشاهده می کنند خواس��ت که معاونت های غذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا 
نسبت به جمع آوری آنها اقدام الزم را به عمل آورند.در این اطاعیه همچنین 
به ن��ام تجاری »دادل��ی« تولید کننده محصول لواش��ک مخلوط)س��یب، 
زردآلو،خرما( از شرکت چیچک باران بوستان به عنوان محصولی مجاز جهت 
تولید و عرضه اشاره شده است و ضمن تشکر از رسانه هایی که مباحث مرتبط 
با سامت را در صدر اخبار خود قرار می دهند از کسانیکه نام این شرکت را به 
عنوان تولید کننده فرآورده غیر مجاز منتشر نموده بودند خواست؛ با توجه به 
ارائه مستندات الزم از سوی مدیران آن مجموعه، جهت جلوگیری از تضییع 
حقوق مادی و معنوی نش��ان تجاری دادلی، نسبت به انتش��ار دارای پروانه 

بهداشتی بودن شرکت فوق اهتمام الزم را بنمایند.
در پایان، ش��ماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت 

مشخصات مکان های عرضه فرآورده های غیرمجاز اعام شده است.

اسامی فرآورده های خوراکی 
غیرمجاز

 رییس س��ازمان نهض��ت س��وادآموزی با اعام اس��تان های دارای س��طح 
سواد خوب گفت: هر فردی که باسواد شود به حسابش مبلغ 13۵ هزار تومان 

واریز می شود.
عل��ی باقرزاده مع��اون وزیر آم��وزش و پ��رورش و رییس س��ازمان نهضت 
 س��وادآموزی با اش��اره به سیاس��ت های تش��ویقی ب��رای س��وادآموزی،
 اظهار داشت: سوادآموزی برای شهروندان ایرانی و اتباع خارجی رایگان است.

وی افزود: دولت تصمیم گرفته است عاوه بر خدمات رایگان سوادآموزی، هر 
فردی که باسواد شود به حسابش مبلغ 13۵ هزار تومان واریز شود و عاوه بر 
آن اگر فردی در خانواده خود باسواد شده شود در سال 13۹۴ می توانیم ۶7۰ 
هزار تومان به حساب آن فرد واریز کنیم که این عدد برای سال آینده با 1۵ 
درصد رشد مواجه خواهد شد.باقرزاده با اشاره به تمرکز بی سوادی در برخی 
از استان های کشور، گفت: متاسفانه استان هایی که از آنها به عنوان محروم 
و کمتر توسعه یافته یاد می شود کانون تجمع بی سوادان و کم سوادان است.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی افزود: استان های سیستان و بلوچستان، 
کردستان، آذربایجان غربی، کرمان، خراسان جنوبی و لرستان در فهرست 
مناطق کمتر توسعه یافته هستند و وضعیت سواد آنها رضایت بخش نیست.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین در خصوص اس��تان هایی که سطح 
سواد آنها قال قبول است، اظهار کرد: تهران، استان تهران، مازندران، البرز، 
اصفهان، یزد و س��منان جزو استان هایی هس��تند که درصد باسوادی آنها 

باالست.

در سرزمین حجاز که تنها  یحیی 
ص��دای س��وز صح��رای جهانگیری سهروردی 

کویری به گوش می رسید، 
»برکه« هایی بود تا جان های گداخته از تشنگی را 
س��یِر آب کند. این برکه ها، »غدیر« نام داشت. بر 
کران این غدی��ر، خدا ب��رای آخرین ب��ار، آخرین 
پیامبرش را ن��دا داد تا بار دیگر، علی��ه تبارگرایی، 
تبعیض ن��ژادی و معیار های ناانس��انی در انتخاب 
پیش��وای جامعه، فریاد برآورد. اساسا پیام آخرین 
پیامبر این بود که عیار های جاهلی، معیار قرار نگیرد 
و فقط س��نجه تقوا وعدل، در س��نجش و گزیش، 
اساس باشد. واقعه غدیر، ثابت کرد که پیامبر ص، نه 
تنها در حرف بلکه در عمل هم به این شعار، پاببند 
است. محمد ص، در این روز، آنچه را که بیش از دو 
دهه، میان مردم فریاد م��ی آورد را با عمل عینیت 
داد. بجای تبارگرایی، تق��وا؛ بجای انبوهی طرفدار، 
بش��کوهی ایمان و بجای بزرگی در ثروت و قدرت، 
 س��ترگی در فروتن��ی و اخ��اص را برگزی��د؛

 یعنی علی را.
درس��ت اس��ت که غدیر در زمانی خ��اص و مکانی 
معین به وقوع پیوس��ت، ولی غدیر فقط یک واقعه 

تاریخی نیس��ت بلکه ، اگر بر آنچه در آن گذش��ت، 
 خوب بیاندیش��م، یک مکتب اس��ت. غدی��ر صرفا 
»در تاریخ« نیس��ت بلکه »برای تاریخ« است. غدیر 
فقط »موزه« نیس��ت که س��الی یکبار به روایت و 
تماشای آن بنشینیم بلکه »آموزه« ای که برای هر 

روز زندگی مان باید از آن توشه بر چینیم.
»خوانش فراتاریخی« از غدی��ر، به ما می آموزد که 
در باره رفتار پیش��ینیان به راحتی قضاوت نکنیم! 
به ما می آموزد که زود محک��وم نکنیم تاریخ را که 
چرا به پشتیبانی از »تندیس عدالت« پیش نرفتند 
 حال آنکه خود، در رفتار روزانه،  »عدل« را فراموش

 می کنیم!به ما می آموزد به همین راحتی قضاوت 
نکنیم ک��ه چرا جانش��ین نبی را تنها گذاش��تند!؟ 
 بی آنک��ه بدانیم ، گاه نی��ک می دانی��م، که برخی 
کنش های ناسره ما بی شباهت به واکنش پیشینیان 

نیس��ت. اگر آنها را به قوم گرایی سرزنش می کنیم 
مگر خود چندین بار ح��زب گرایی و فامیل بازی را 
در برابر تقوا شکس��ت داده ایم؟!خاصه، ما هر روز 
در باره رفتار دیگ��ران و تاریخ قض��اوت  می کنیم. 
به همین س��ادگی. بی آنکه بدانیم خود در معرض 
تاریخ، قضاوت می شویم. آیندگان خواهند گفت از 

ما آنچنان که ما بر دیگران گفتیم.
غدیر، فقط مال دیروز نیست برای امروز هم هست. 
در خوان��ش فراتاریخ��ی از غدیر ما بی��ش از آنکه 
از »گذش��تگان بگوییم« از مس��وولیت »خود می 
پرس��یم«. بیش از آنکه از دیگران »خبر« دهیم از 
خود »پرس��ش« داریم.غدیر فقط »قصه تاریخی« 
نیس��ت که »روایت« گردد، بلک��ه »غصه ای« هم 
 دارد که بای��د آن را »درایت« ک��رد »دغدغه ای«

 هم دارد که باید به آن نگریست و گریست.اگر غدیر 

فراتاریخی اس��ت، فرامذهبی هم هست. غدیر مایه 
همدلی و همگرائی است.نباید این برکه جاری، دل 
مسلمانی را از هم بگس��لد. غدیر بجای آنکه »مایه 
تفرقه«مذهبی باش��د می تواند »نش��انه همدلی« 
قرار گیرد.اگر پیام غدیر برای ش��یعه اس��ت، برای 
سنی هم است. اساسا مخاطب آن،»انسان« هست. 
زیرا هر وجدان آگاه در برابر غدیر، کرنش می کند. 
هر انس��انی، به حاکمیت عدل، برابری، پاکدستی، 
راستگویی، و به طور خاصه حکومت علی وار، دل 
می دهد و گام پیش می نهد. لذا نباید پیام فرا دینی 
 غدیر را فرودین��ی و گاه حتی فرومذهبی تفس��یر 
کنیم. غدی��ر می تواند مکتب و ایس��م باش��د برابر 
ایس��م های جدید.غدیر، برکه جاری اس��ت. هنوز 
سیراب می کند تشنگان معرفت و معنویت را. کافی 
اس��ت دل عطش زده را با کاروان نور، بدرقه کنیم.

هنوز هم صدای پیامبر گوش م��ن و تو را می نوازد 
تا با دس��ت علی بیعت بندیم. فقط کافی است، تقوا 
و عدالت، من��ش و بیش مان باش��د.مباد آن روز را 
که غدیر بخش��کد، آن روز باید تش��نگی حسین را 
 در کربا انتظار کش��ید. زیرا اگر آب ه��ای غدیر را 

نمی خشکاندند، حسین در کربا تشنه نمی ماند.

جایزه 135 هزار تومانی برای با سواد شدن
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خبر 

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ارائه سه خدمت جدید وظیفه 
عمومی در بستر اینترنت خبر داد.

 س��ردار س��ید حمید صدرالس��ادات با بیان اینکه جوانان به عنوان
 سرمایه های اجتماعی کشور در مقطعی از دوران جوانی با تخصص 
های مختلف علمی و تجربی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته و 
برای توسعه اهداف ملی و امنیتی کشور نقش موثری دارند گفت: نقش 
و جایگاه سربازان در انس��جام اجتماعی و هویت بخشی ملی، توسعه 
قانون مداری،نظم و انضباط اجتماعی و مشارکت در گسترش امنیت 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت.وی با بیان اینکه سازمان وظیفه 
عمومی ناجا در هفته ناجا برنامه های مختلفی تدارک دیده است گفت: 
آگاه سازی و اطاع رسانی به مشموالن و خانواده های آنان پیرامون 
قوانین و مقررات و نحوه ارائه خدمات سازمان به روش های مختلف 

انجام می شود.
رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا از ارائه سه خدمت جدید تمدید 
و تعجیل موع��د اعزام، درخواس��ت صدور المثن��ی کارت معافیت و 
پای��ان خدمت و همچنین درخواس��ت خ��روج از کش��ور به صورت 
اینترنتی همزمان ب��ا آغاز هفته ناجا خبر داد گف��ت : متقاضیان این 
 خدمات می توانند با داش��تن کد ملی و کد س��خا به پایگاه اینترنتی 
vazifeh.police.ir مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهارکرد: در پایگاه اطاع رسانی 
سازمان در سایت پلیس بخش��ی با عنوان مشاوره غیرحضوری برای 
ثبت پرسش متقاضیان و پاسخ به آنان در نظر گرفته شده است.وی 
از بهره برداری رسمی از بخش استانی سامانه تلفن گویا ۰۹۶۴8۰ در 
هفته ناجا خبر داد و گفت: این س��امانه به صورت شبانه روزی آماده 
پاسخگویی به پرسش های متقاضیان بوده و در ساعات اداری نیز نسبت 

به ارائه راهنمایی تخصصی از طریق کاربران مربوطه اقدام می  کند.
به گفته رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا آگاه سازی و اطاع رسانی 
به مش��موالن و خانواده آنان درباره قوانین، مقررات و ضوابط خدمت 
عمومی از طریق سامانه تلفن گویا امکان پذیر است.صدرالسادات با 
اشاره به برگزاری ماقات عمومی و ارائه خدمات ویژه به مشموالن در 
طول هفته ناجا در سراسر کشور گفت: در این رابطه مسووالن سازمان 
ضمن حضور در برنامه ماقات مردمی در مرکز نظارت همگانی)1۹7( 
و همچنین پاس��خگویی روزانه به مراجعه کنندگان نسبت به انجام 
ماقات مردمی و پاسخگویی به مش��موالن در طول این هفته اقدام 
می کنند.بر اس��اس اعام سایت پلیس، صدرالس��ادات با بیان اینکه 
مطابق روال سال های گذش��ته، با هماهنگی های به عمل آمده ، این 
س��ازمان در طول هفته ناجا کارشناس��ان مجرب خود را به بعضی از 
دبیرستان ها و دانشگاه های شهر تهران و شهرستان ها اعزام می کند، 
گفت: این اقدام با هدف برای آگاه سازی مخاطبان از قوانین و مقررات 

خدمت وظیفه عمومی انجام می شود.

 ارائه سه خدمت جدید سربازی 
در اینترنت

ریی��س هیات مدی��ره س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
از عملیاتی ش��دن س��امانه س��امت الکترونیک با 
همکاری بیمارس��تان می��اد و رایتل خب��ر داد و 
جایگزین��ی دفترچه های بیمه با س��یم کارت های 
الکترونیک��ی را از دیگر برنامه های س��ازمان تأمین 

اجتماعی برشمرد.
دکت��ر عب��اس کبریای��ی زاده در این ب��اره گفت: 
ب��ا اس��تفاده از س��امانه س��امت الکترونی��ک 
فش��ار خ��ون و قن��د بیم��اران کنت��رل می ش��ود 
س��رویس های  انج��ام  ام��کان  آین��ده  در  و 
 وس��یع تری نی��ز در ای��ن س��امانه فراه��م خواهد 

شد.
دکتر کبریایی زاده اظهار داشت: این سامانه در آینده 
نزدیک عملیاتی می ش��ود و نرم افزار سامت روی 
موبایل های دارای سیم کارت رایتل نصب می شود.

وی ادامه داد: با اس��تفاده از این سامانه بیمار با یک 
قطعه ارزان قیمت تست قند و فش��ار خون خود را 
به بیمارس��تان میاد منتقل می کند و در آنجا این 
اطاعات کنترل می شود و پاسخ مربوطه نیز به تلفن 

همراه بیمار ارسال می شود.
براس��اس گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان 

 تامی��ن اجتماعی، ریی��س هیات مدیره س��ازمان
 تامین اجتماعی جایگزین��ی دفترچه های بیمه با 
س��یم کارت های الکترونیکی را از دیگر برنامه های 
س��ازمان  تامین اجتماع��ی برش��مرد و گفت: این 
برنامه در یکی از اس��تان ها به ص��ورت پایلوت آغاز 
می ش��ود و امیدواریم ب��ا موفقیت در ای��ن مرحله 
بتوانی��م در آینده نزدی��ک و به مرور ای��ن برنامه را 
 برای همه بیم��ه ش��دگان تامین اجتماع��ی اجرا 

کنیم.
همچنی��ن دکتر س��یدتقی نوربخ��ش مدیرعامل 
س��ازمان تامین اجتماعی نیز درباره مراحل اجرای 
برنامه کارت هوشمند س��امت گفت: پروژه کارت 
هوش��مند س��امت که در حال برنامه ریزی برای 
پایل��وت آن هس��تیم از طرح های بس��یار مهم در 

سازمان تامین اجتماعی است.
وی با بیان اینکه س��ازمان  تامی��ن اجتماعی اولین 

خریدار و دومین تولیدکنن��ده خدمات درمانی در 
کشور است و در رابطه با درمان بیش از ۴۰ میلیون 
نفر از جمعیت کش��ور مس��ئولیت دارد، افزود: در 
سازمان  تامین اجتماعی هم در ارائه خدمات درمانی 
و هم در رابطه با کنترل هزینه ها نیازمند استفاده از 
فن آوری اطاعات هس��تیم. در این رابطه سیستم 
HIS در مراک��ز درمانی س��ازمان تامین اجتماعی 
شکل گرفته است که در تشکیل پرونده الکترونیک 
سامت و سایر خدمات الکترونیک سازمان تأمین 

اجتماعی مورد استفاده خواهد بود.
نوربخش بر استفاده حداکثری از فن آوری اطاعات 
در همه حوزه های فعالیت سازمان تأمین اجتماعی 
تأکید کرد و گفت: کارت هوش��مند سامت جزئی 
از برنامه کان س��ازمان تامین اجتماعی در نهضت 
اس��تفاده از فن آوری اطاعات اس��ت و خوشحالیم 
 که این برنام��ه به ص��ورت پایلوت در اس��تان یزد

 آغاز ش��ده و در آینده نزدیک و پس از بررسی های 
 اولیه برای بیماران خاص در سراسر کشور عملیاتی 

می شود.
مدیرعام��ل س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی ح��ذف 
دفترچه ه��ای درمانی را ی��ک اقدام مثب��ت و الزام 
قطعی برای این سازمان دانست و گفت: امیدواریم با 
استفاده از تکنولوژی های جدید شاهد ارائه خدمات 
 مناسب به بیمه شدگان و افزایش رضایتمندی آنان

 باشیم.
نوربخش ب��ا بیان اینکه ش��رکت رایتل ب��ه عنوان 
ش��رکت متعلق به س��ازمان  تامی��ن اجتماعی در 
اولویت اج��رای برنامه های این س��ازمان در حوزه 
فن آوری اطاعات قرار دارد، افزود: این شرکت سیم 
کارت هایی را برای اس��تفاده به جای دفترچه های 
درمان��ی طراحی کرده اس��ت که در اختی��ار بیمه 
ش��دگان قرار می گی��رد و س��یم کارت هایی نیز در 
اختیار پزشکان، داروخانه ها و مراکز تشخیصی طرف 
قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد که با 
 HIS استفاده از این سیم کارت ها اتصال به سامانه
سازمان تامین اجتماعی به منظور تجویز و دریافت 

دارو انجام خواهد شد.

سیمکارتسالمتجایگزیندفترچهبیمهمیشود

غدیر؛ برکه همیشه جاری

غدیر؛یکمکتبتایکواقعه

ت!
نیس

مهم
دهم

نگهبانسعودیگفتمادرتبمیر



                             روایت زائر انگلیسی از حج:



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1696 | دوشنبه 13 مهر 1394 | 21 ذى الحجه 1436

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper No.1696 |  October 5.2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

6
ــع  ــى صناي ــوراى جهان ــمى ش ــالم رس ــاس اع ــان براس اصفه
ــورت گرفته و ــاى تخصصى ص ــى ه ــتى (wcc) پس از بررس دس

ــان بين المللى در ايران، به لقب شهر خالق صنايع   حضور كارشناس
دستى در جهان معرفى شده است.

ــت ــوى معاون ــه از س ــورت گرفت ــى ص ــاى حقوق ــرى ه پيگي
ــراث فرهنگى  ــازمان مي ــنتى س ــاى س ــتى و هنره ــع دس  صناي
ــى ــوراى جهان ــاى ش ــا اعض ــگرى ب ــتى و گردش ــع دس صناي
ــوى معاون  ــده از س ــام ش ــاى انج ــى ه ــتى و رايزن ــع دس  صناي
ــور  ــيه در كش ــيا اقيانوس ــالس آس ــور در اج ــتى كش صنايع دس
ــان و تبريز  ــهر اصفه ــد(2015) در خصوص ثبت جهانى دو ش هن
ــيد و قرار است طى مراسمى  ــت به تاييد اين شورا رس اين درخواس
ــان معرفى  ــتى در  جه ــهر جهانى صنايع دس اصفهان به عنوان ش
ــراي آنكه  ــزرگ ب ــركت هاي توليدي ب ــت ش ــالي اس ــد.ده س ش
ــود را ــد محصول خ ــد كمك كن ــه تولي ــه ادام ــان ب ــام و برندش ن
ــن  ــند اين كار چند حس ــود را مي نويس ــام خ ــي كنند و ن  امضا م
ــي رود و اگر اين ــدر نم ــد كننده به ه ــه  زحمت تولي دارد اول آنك
ــت اين  ــت و قيمت برتري در بازار داش  توليد كننده كيفيت و كمي
ــت يك فرد ــود و ممكن اس ــداران خاطره مي ش ــام در ذهن خري ن
ــارك بگذراند  ــد و م ــد رن ــد از چن ــي را با خري ــاي زندگ ــال ه  س
ــاد آن  ــد، عالمت و نه ــن بمان ــه در ذه ــا نامي ك ــام زيب انتخاب ن
توليد كننده آنقدر مهم است كه شركت ها براي طراحي اين مارك
ــياري انجام مي دهند و تحت پوشش قانون مالكيت   هزينه هاي بس
ــانند كه اين مارك متعلق به خودشان باشد.  معنوي به ثبت مي رس
نايك 20 سال است كه با تبليغات عظيم با خرج زيادي براي تبليغات 
در زمين هاي تنيس و فوتبال تبديل به يك برند ورزشي شد و جاي 
مارك هاي پـومــا و آديداس را گرفت و به فروش بسيار زيادى دست 
يافت . مارك وسايل خانگي سامسونگ و LG ، 25 سال است كه در 
ايران تبليغات و هزينه زيادي كرده اند و امروز اين دو مارك جايگزين 
محصوالت ژاپني و امريكايي و اروپايي شده است حال آنكه روزگاري 
ــاخت كرده يك امتياز منفي براي يك محصول به شمار مي رفت  س
اما امروز به يك مزيت تبديل شده است. به دليل   افزايش كيفيت در 
طراحي و كاهش قيمت با تبليغات وسيع و هزينه هاي زياد اين نوشته  

ساخت كره امروز  يك مزيت براي محصول به شمار مي رود.
بـرندهـاي گـردشگـري شهـر اصفهـان

ــت.  اين شهر به همراه شيراز   مهم ترين برند شهر ما، نام اصفهان اس
ــت كه تبديل به يك برند و مارك شده و  ــال اس نزديك به يكصد س
ــت. به گفته همگان اولين مقصد  امروز معرف ايران نزد جهانيان اس
ــت و  ــيراز اس ــگري نزد جهانيان، اصفهان و ش انتخابي براي گردش
ــه و طبيعي  ــازمان نايافت ــيده كه به طور س زمان زيادي طول كش
ــود؛ متاسفانه سودپرستي اين  دو نام در اذهان جهانيان نهادينه ش
ــن مزيت  ــت تخريب اي ــه هايى  جه ــده هجم ــده اي موجب ش  ع
ــود. روزي  ــهرهاي رقيب انجام ش ــورمان در داخل از طرف ش كش
ــهر از چرخه گردشگري  رييس هتلداران خواستار حذف اين دو ش
ــان  نام  ــس تورگردان ــود . رزوي ريي ــي ش ــل م ــت كمبود هت بعل
ــهر مي گذارد  كه گردشگران تقاضاي  شهرديگري را كنار اين دو ش
ــهرهاي ديگر در جهت معرفي ــهر را دارند ش ــه ش اقامت در اين س
ــا براي معرفي   ــت ها بجا و نابج ــه جاى خود براي توريس  به جا و ناب

ــود را پايتخت گز  ــي خ ــد؛ روزى بلداج ــهر خود تالش مي كنن ش
ــركت بنز  ــهر نطنز در نامه اي به ش ايران مي نامند و روزي ديگر ش
ــع نطنز  ــجد جام ــز را  از مس ــين بن ــد كه مارك ماش ادعا مي كن
برداشته اند؛  به نظر مي رسد احتمال گشايش گردشگر در ايران همه 
را به صرافت انداخته كه اگر نمي توان اين دو شهر را از چرخه توريسم 
حذف كرد؛  اما مي توان نام هاي جديد كنار اين شهر گذاشت؛  اما اين 
يك مشكل در سطح جهان ايجاد مي كند؛  وقتي يك تعداد نام كمتر 
آشنا حتي با داشتن آثار تاريخي زياد كنار نام اين دو شهر قرار داديم 
اغتشاش ذهن گردشگر ممكن است اصوال  وي را از سفر به كشور ايران 
منصرف كند. آنچه مهم است اينكه حتي براي برندسازي و گذاشتن 
نام شهر جديد هم بايد يك برنامه 50 ساله داشته باشيم؛ مثالي در مورد 
كشور تركيه ارائه مي شود اگر نگاهي اجمالي به اين كشور بياندازيم 
مي بينيم تمام شهرهاي اين كشور ، بخش هايي از تاريخ روم، اسالم 
را در خود دارند؛ اما برنامه ريزان ابتدا شهر استانبول را برند خود قرار 
ــهر استانبول شد و تمامي دادند و مسجد ابا صوفيه تبديل به نما ش
عكس ها و پوسترهاي تبليغاتي اين مسجد را در خود دارند؛ مسووالن 
ــهيالت مجاني براي فيلم سازان در  شهري سعي كردند با ايجاد تس
مورد لوكيشن (موقعيت)  فيلم ها در اين شهر ساخته شود تا جهانيان 
از طريق فيلم ها با اين شهر آشنا شوند و همانگونه كه قبال نوشته شد 
تمامي مشكالت پيش روي توريست را چنان حل كردند كه بتدريج 
در سال گذشته اين شهر سرآمد جذب توريست در سر تا سر جهان 
شد و  و از پاريس و لندن هم جلو زد چند سالي است كه تركيه با ايجاد
ــي ، بدروم  ــون آنتاليا، آناليا ، كوش آداس  ظرفيت هاي  جديد همچ
ــمندانه  ــعي در معرفي تدريجي هر كدام از اين نقاط دارد و هوش س
ــهر را براي يك كار معرفي كردند براي استفاده از آثار تاريخي  هر ش
ــهر  ــتفاده از كنار دريا ش ــتانبول ، اقامت در هتل و اس و تفريحي اس
ــت ها  ــالمندان آناليا به توريس ــراي س ــتراحت ب آنتاليا ، اقامت اس
ــد بدون ــهرهاي  جدي ــازي ش ــن برند س ــت . اي ــده اس معرفي  ش
ــان است اما در كشورمان ، شاهديم   آسيب رساندن به شهر اصلي ش
كه هر روز سعي مي شود از ارزش و اعتبار دو شهر جا افتاده در جهان 
يعني اصفهان و شيراز كم شود تا به اعتبار شهرهاي ديگر اضافه شود يا 

در فكر حذف آن هستند  و يا به فكر ايجاد رقيب هستند .
ــي اختالف  ــان تمام ــهري اصفه ــووالن ش ــم اكنون بايد مس از ه
ــهرداري از امكانات مادي شهر براي ــته و ش ــليقه را كنار گذاش س
ــتفاده از ــا اس ــم ب ــي ه ــراث فرهنگ ــذاري و  مي ــرمايه گ  س
ــت در  ــتفاده كند و اين دو ارگان دس ــاي قانوني خود اس ظرفيت ه
ــهرداري و معنوي  ــادي ش ــات م ــد و از امكان ــم بگذران ــت ه دس
ــت ها كه ــاي توريس ــع نيازه ــتفاده كنند و با رف ــگري اس گردش
ــهر در  ــرفت ش ــت به پيش ــال محل اقامت اس ــن اش فع  مهم تري
ــده رود   ــر زاين ــد و از آنچه بر س ــت كمك كنن مورد جذب توريس
ــختي  ــير زيان س ــد . تعلل و كوتاهي در اين مس رفت عبرت بگيرن
ــت.  ــل در همه زمينه ها اس ــاند . البته اين تعل ــهرمان مي رس به ش
ــده در  ــكار گرفته ش ــد معماري ب ــت كه مي خواهن ــال اس يك س
ــهرمان و پيگيري  ــان ش ميدان امام علي(ع) كه با زحمات مهندس
ــهروندان به يك نماد تاريخي و يك ظرفيت  ــهرداري با هزينه ش ش
ــور معرفي كنند و ــتند؛ در سطح كش ــد مى خواس جديد تبديل ش
 مي بينيم كه تعلل در تبليغات و معرفي باعث شده كه در تهران انجمن 

معماري ايران بزرگداشت معماري ميدان امام علي(ع) را برگزار كند.
مـارك  و بـرنـد محصـوالت

ــل به يك  ــان تبدي ــام محصوالت و مارك ش ــت كه ن ديرگاهي اس
ــات ــت و كارخانج ــده اس ــتري ش ــرف مش ــد از ط ــره خري خاط

ــعي دارند كه با كمك تبليغات و صرف هزينه هاي بسيار مارك   س
ــدازد روزگاري پس از  ــا بيان ــودك  نوجوان ج ــود را در اذهان ك خ
ــاله خود چنان  ــت ژاپن با زحمات 40 س جنگ جهاني دوم و شكس
ــاي  بزرگ  ــروز يكي از امتيازه ــاخت ژاپن داد كه ام اعتباري به س
ــت اين كا  ــاخت ژاپن اس ــارك س ــي وجود م ــول خانگ يك محص
ــرمايه  ــد. س ــن و كره هم در درجات مختلف انجام ش با مالزي، چي
ــتند براي  ــركت هاي چند مليتي هس ــزرگ كه صاحبان ش داران ب
ــرمايه خود را به  ــر از چند گاهي س ــتفاده از نيروي كار  ارزان ه اس
ــازي و افزايش  ــاره همان برندس ــور منتقل مي كنند و دوب يك كش
ــايل خانگي، كيفيت را باز تكرار  ميكنند اين كار در مورد مارك وس

ــواري و كليه ملزومات كامپيوتري و   لباس هاي ورزشي ، ماشين س
ــايل مورد نياز براي زندگي افراد مي شود.حتي امروزه موبايل و وس

كمپين هايي  در اينترنت با عناوينى چون باشگاه استفاده كنندگان 
ــيله اي همچون موبايل آيفون و ديگر وسايل به وجود مي آيد  از وس
ــود  و چنان مارك هاي وسايلي  ــترك كاربران مي ش كه نقطه مش
ــيله بخش مهمي از شخصيت  همچون موبايل هم شده كه اين وس
ــراد با  ــورمان اف ــت مي بينيم در كش ــده اس فرد مصرف كننده ش
ــيله پيوندشان موبايلي است  پايگاه هاي اجتماعي متفاوت تنها وس
ــت دارند و يا كامپيوتري كه استفاده مي كنند .البته همه كه در دس

ــتانداراد به معناي واقعي  ــايه قانون مالكيت معنوي و اس  اينها در س
ــت از يك ميليون موبايل توليد شده آيفون تماماً  به وجود آمده اس
مشابه به هم هستند حتي لباسي مارك دار كه  معموال بايد تغييراتي 
ــتاندارد از لحاظ اندازه ،  ــد چنان در يك اس نسبت به هم داشته باش
جنس ، شكل و رنگ است كه تفاوتي نمي كند شما اين جنس را در 
ــئول و ديگر شهرهاي جهان،  اصفهان خريداري كنيد يا توكيو يا س
ــت حراج گذاري ها هم يكسان است و  ــان اس حتي قيمت هم يكس
اين استاندارد بودن را مقايسه كنيد با صنايع دستي خودمان كه هر 
كدام از لحاظ جنس و اندازه و قيمت ، سازي مي زند  برندهاي مشهور 
شناسانامه توليد و جنس آن را در يك يا چند برگ كوچك نوشته و به

ــازى و تبليغات در مورد   لباس الصاق كرده اند. ما امروز بايد با برندس
محصوالتى كه معرف شهر و كشورمان باشد بايد فعاليت كنيم. بايد 
سليقه توريست هاى داخلى و خارجى را رعايت كنيم و محصوالت 
ــتاندارد الزم به آنها  جديد و قديم را مطابق ميل شان توليد و در اس

عرضه كنيم.
ـ تـوريسـم و بـرنـدهــا 2

ــت خريداري مي كند  ــتي و كليه محصوالتي كه توريس صنايع دس
بايد تحت يك استاندارد جامع و واقعي تعريف شود طراحان در مورد 
شكل رنگ، اندازه، بسته بندي بايد اقدام كنند تا توريست سوغاتي كه

ــد. به نظر مى رسد مسووالن بايد   مي برد استاندارد و يك شكل باش
شرايط فعاليت طراحان را به عرصه توليد باز كنند .

3ـ تـاريخچـه بـرندهـا در اصفهـان
اصفهان از يكصد سال پيش شهر برندها بوده است. گز كرماني، فرش 
صيرفيان كه توليدكننندگان امضا خود را پاي محصول مي گذاشتند 

اگر نگاهي گذرا به تاريخچه توليد كننده بياندازيم مي بينيم كه افراد 
ــت به اين كار زده اند . در مورد فرش صيرفيان  مبتكر و خالقي دس
 مي گويند يك اتفاق باعث شد كه حاج آقا رضا صراف به جاي گرفتن 
طلب خود چندين كارگاه فرش بافي را قبول كند و براي اينكه كارگران 
محتاج بيكار نشوند بخشي از سرمايه خود را به اين كار منتقل كرد و 
با ارتقا كيفيت استفاده از رنگ  طبيعي، استفاده از طراحاني همچون 
ارچنگ  و نظارت مستمر بر كارگران بافنده و زحمات بسيار توانست 
ــران ، اصفهان صيرفيان اين فرش را  فرش را توليد كنند و با مارك اي
ــي از خالقيت و ابتكار وي بوده است كه  جهاني كند و اين امر بخش
امروز فرزندان و نوادگان وي نيز همين كار را تكرار مي كنند و هنوز 
يك فرد خالق ديگر پيدا نشده  كه اين فكر 40 سال پيش را لباسي 
ــده از اول انقالب 100  نو بپوشاند متاسفانه نبود، استاندارد باعث ش
مارك جديد با تقليد از بافنده هاي مشهور چون صيرفيان ، حكمت 
نژاد حقيقي فرش خود را با تقلب به فرش  مارك دار تبديل كنند و با
كيفيت هاي پايين به جعل نقشه و بافت اقدام كنند و چنان سردرگمي 
نزد خريداران خارجي و داخلي به وجود آوردند كه مصرف كنندگان 
ــم روي بياورند و  ــهرهاي ديگر همچون تبريز وق داخل به فرش ش
ــي و  ــاي ارزان چين ــرش ه ــه ف ــي ب ــدگان خارج ــرف كنن مص
ــن ــم تري ــي از مه ــت  يك ــه قيم ــتاني روي بياورند.مولف پاكس
ــت ارز و افزايش  ــم قيم ــا تالط ــت ب ــداران اس ــزد خري  آيتم ها ن
ــي كه  ــده كس ــراد خبره  در بازار فرش باعث ش ــدگان ، نبود اف بافن
ــك كاالي ــكل ي ــران و اصفهان به ش ــه فرش اي ــور ب در خارج كش
 سرمايه اي نگاه   مي كرد. امروز مي بيند كه سرمايه اش كاهش يافته 
ــرمايه اي خريداري  ــران را به عنوان كاالي س و اصوال نبايد فرش اي
ــن كاال را براي  ــد فرد نتواند اي مي كرد؛ زيرا قيمت زياد باعث مي ش
مصرف دو ساله خريداري كند و بعد آن را دور بياندازد به همين دليل 

به فرش هاي چيني و پاكستاني روي آورده است.
در مورد گز اصفهان تاريخچه توليدآن به  چند صد سال قبل مى رسد 
و  هنرمنداني در اين شهر  پيدا شدند كه از تركيب گز انگبين نشاسته 

ــيريني به رنگ سفيد به وجود آورند كه  و شكر و تخم مرغ ، نوعي ش
در نوع خود در جهان بي نظير است. متاسفانه اين برند هم به داليل
ــوي و عدم رعايت  ــده يعني عدم وجود قانون مالكيت معن  گفته ش
استاندارد كامل و توانايي تقليد توسط افراد تازه كار نتوانسته به عنوان 
يك برند جهاني مطرح شود و امروز متاسفانه شهرهايي ادعاي پايتختي 
توليد گز را كرده اند . مردم دنيا كشور دانمارك را به ساخت شكالت 
هايش مي شناند و اين محصول تبليغات شديدي مي كنند . جالب 
آنكه ماده اوليه شكالت از كشورهاي امريكاي التين مي آيد. حال، ما 
در ارتباط با توليدات صنايع دستى چه كرده ايم؟ چند كتاب درباره 
ــته ايم؟ آيا مى دانيد در زمان شاه  فلسفه توليد ، روش توليد و ... نوش
عباس صنايع دستى بسيارى  چون نقره كارى، ميناكارى، چرم دوزى، 
ــالبافى، مليله دوزى و ..... داشته  طالكارى و زرى بافى، قلمكارى، ش
ايم؟ چند فيلم در مورد صنايع دستى و نقش آن در زندگى خودمان 
ساخته ايم؟ آيا تاكنون كتاب يا فيلم يا كار تبليغاتى در مورد معرفى 

اين صنايع به جهانيان انجام داده ايم؟چه بايد كرد؟
صنايع دستى با تحقيقات دسته بندى شود، شكل ، اندازه، تاريخ توليد، 
ــنامه توليد تهيه و در كنار محصول توليدى به خريدار عرضه  شناس
شود،طراحان نام و برندهايى را براى كليه محصوالت تهيه و توسط 
ــئولين خود را در قبال حمايت و  توليد كنندگان به ثبت برسد و مس
حفاظت از نام و برند توليد موظف بدانند و به نوعى قانون مالكيت مادى 
و معنوى اجرا شود،  محصوالت سوغات اصفهان در قالب يك استاندارد 
مورد قبول همه تعريف شود و توليد كنندگان موظف به رعايت اين 
استاندارد باشند،گروه هاى هنرى مثل توليد كنندگان فيلم و سريال 
تشويق شوند كه در اين موارد فعاليت كنند، توليد كنندگان غير صنايع 
دستى مثل توليد كنندگان پارچه و لباس و پوشاك و ... ملزم به رعايت 
استاندارد ، انتخاب برند و ارائه شناسنامه توليد شود؛نمادهاى شهر مثل 
نماد ميدان امام ، نماد مساجد، نماد چهلستون توسط توليد كنندگان 
ــتفاده از مصالحى چون مثل مس، نقره و سنگ و مينا ساخته و با اس

 به صورت برند جديد شهرمان به توريست هاى عرضه شود.

ــفر ــدن س ــلمان با انتقاد از لغو نش ــن روزنامه نگاران مس دبيركل انجم
 رييس جمهور به نيويورك پس از حادثه مناگفت: از دولت انتظار پيگيرى 

اين سانحه را كه نشانه بى تدبيرى عامدانه آل سعود بود داشتيم.
موسوى افزود: اگرچه آمار رسمى جانباختگان ايرانى اين فاجعه، 464 نفر 
ــدن بيش از 4 هزار نفر و  است؛ اما در مجموع آمارهاى رسمى از كشته ش
ــدن حدود 8 هزار نفر از حجاج در منا  آمارهاى غير رسمى هم از كشته ش

حكايت دارد.
دبيركل انجمن روزنامه نگاران مسلمان سپس گفت: اينكه مقامات سعودى 
ــاله را قضا و قدر بدانند و با اين كلمات، ماجرا را براى  مى خواهند اين مس
خودشان ختم به خير كنند، از سنگينى اين ضايعه نمى كاهد؛  بلكه بر آن 
ــانحه سقوط جرثقيل را در  مى افزايد. ما چند روز قبل از اين حادثه هم، س
مسجد الحرام داشتيم كه در آن سانحه هم بيش از صد نفر جان باختند كه 
ــووالن آل سعود است. اولين سوال اين است كه  اين نشانه بى تدبيرى مس
يك جرثقيل آنجا و در خانه خدا چكار مى كند. آنها بايد شرايط برپايى يك 

حج ايمن را فراهم مى كردند ولى نكردند.
ــعودى با توجه به اين  ــووالن س ــت كه مس وى افزود: همان زمان جا داش
هشدار، تدابير بيشترى را لحاظ مى كردند؛  اما حادثه منا و مخصوصا نوع 
برخورد مقامات آل سعود با اين حادثه نشان دهنده يك بى تدبيرى تمام 
عيار است. من كد خاصى ندارم كه اعالم كنم اين مساله حتما عمدى بوده 
اما مى توانم بگويم كه يك بى تدبيرى عامدانه بوده است. درست است كه 
ــته اما بر اثر يك بى تدبيرى  ــالح، حاجيان را نكش حكومت سعودى با س

عامدانه، جان آنها را گرفته است.
ــه دليل اين  ــت ك ــى از اين اس ــار حاك ــه داد: برخى اخب ــوى ادام موس
ــعودى بوده  ــاهزادگان س ــى از ش ــك كاروان حامل يك ــور ي ــه عب فاجع
ــاورد و به  ــج را به جا بي ــك ح ــرف آنها، به صورت VIP مناس كه طبق ع
ــاده هاى آنجا  ــم يكى از ج ــاعت و ني ــت اتومبيل وى، يك س خاطر حرك
ــبت به اين  ــعود نس ــه ماموران آل س ــده بود و مهتر از آن اينك ــته ش بس
ــان  ــيارى از كارشناس ــد؛ بس ــرده ان ــل ك ــاوت عم ــال بى تف اتفاق كام
ــاش آنجا ــر آب پ ــى كوپت ــك هل ــر ي ــه اگ ــتند ك ــر هس ــن نظ ــر اي ب
ــاالى منا، آب  ــاى حرارت ب ــانى كه در آن دم ــت و روى كس  حضور داش
ــته ــى رفتند و بعدا كش ــاج از هوش نم ــيارى از اين حج ــيد بس مى پاش

 نمى شدند.
   برخورد جسارت آميز آل سعود با كشته شدگان

ــى كند تا در  ــه ميلياردها دالر هزينه م ــعود ك وى ادامه داد: چطور آل س
اطراف بيت اهللا الحرام هتل ها و كاخ هاى آن چنانى بسازد، حاضر نيست 
در منا تمهيدات الزم را براى برگزارى مناسك حج بينديشد. بدتر از همه 
اينها برخورد توهين آميز و جسارت آميز دولت سعودى با كشته شدگان و
ــه اى انجام ــت در چنين حادث ــن كارى كه يك دول ــا بود؛ اولي  زخمى ه
ــت. اين همه زائر خانه خدا مهمان شما   مى دهد، پذيرفتن مسووليت اس
هستند و اولين كارى كه شما بايد بكنيد عذرخواهى است؛ در حالى كه آنها 

مسووليت را برعهده زائران مى اندازند.
ــرزمين وحى  ــت: حجاجى كه به س ــعودى گف وى خطاب به مقامات س
ــاس مدلى كه شما طراحى كرده ايد ــك را براس آمده اند، آمده اند تا مناس
 انجام دهند؛  ولى شما بسيارى از حجاجى را كه دچار اين سانحه شده اند، 

زنده و مرده بار مى زنيد و سوار كانتينرها آنها را به سردخانه هايى در اطراف 
ــهرهاى طائف و جده منتقل مى كنيد تا اثر اين فاجعه را از بين  مكه در ش
ببريد. چرا اجازه نمى دهيد به مسووالن و ديگران كه بروند كمك كننند به
 فاجعه ديدگان. اين تقصير روشن، متوجه دولت سعودى است و جا دارد 
ــوى گفت: نا امن كردن حرم  ــكل بگيرد.موس يك كميته حقيقت ياب ش
امن الهى توسط مدعيان پرده دارى خانه خدا پذيرفته نيست. انتظار ما از 
دولت محترم اين است كه اين مساله را تا به آخر پيگيرى كند. ما در كنار 
همه مردم ايران اين فاجعه را محكوم مى كنيم و از دولت انتظار داريم آن را 
به طور جدى پيگيرى كند. مقصر اصلى اين فاجعه، دولت سعودى است و 
دولت ما و همه دولت هاى اسالمى بايد با ابزارهاى مختلف دست به دست 
ــك وحدت بخش جهان اسالم  ــت بزرگ ترين مناس هم بدهند تا سرنوش

اينگونه خدشه دار نشود.
 انتقاد از عدم پيگيرى جدى حادثه منا توسط دولت

وى مسلمان همچنين از دولت و وزارت امور خارجه به سبب آنچه او عدم 
پيگيرى جدى حادثه منا خواند، گاليه كرد و گفت: در درجه اول جا داشت 
ــه احترام اين همه  ــازمان ملل رفته بود، ب رييس جمهور محترم كه به س
ــان را لغو مى كردند و به ايران برمى گشتند و در كنار  كشته شده، سفرش
ــخنرانى ايشان و چند سخنرانى  ملت مى بودند. در سازمان ملل به جز س
ديگر و تعدادى ديگر تشريفاتى ما برنامه مهم ديگرى نداشتيم. اصال سران 
بسيارى از كشورها در اين مراسم (مجمع عمومى سازمان ملل) حضور پيدا
ــان را نيمه تمام مى گذاشتند و براى  ــان هم بايد سفرش  نمى كنند و ايش

پيگيرى اين مساله مهم به كشور برمى گشتند.
ــانحه اى براى يك يا دو نفر ــورها اگر س وى با بيان اينكه در برخى از كش
ــتند، سفرشان را لغو  ــور كه در سفر هس ــووالن آن كش  اتفاق بيفتد، مس
ــور رييس جمهور  ــان حضور مى يابند گفت: حض مى كنند و در كشورش
ــيار مهم بود. چه ــورمان، به جهت بار روانى مسئله بس در ميان مردم كش
مساله اى براى رييس جمهور يك كشور باالتر از جان دادن انسان ها است 
ــور؟ حداقل خانواده 200، 300 نفر از حجاج نگران  ــهروندان آن كش و ش
سرنوشت آنها بودند و الزم بود كسى در جايگاه رياست جمهورى در كشور 

مى بود و كارهاى اجرايى مربوطه را پيگيرى مى كرد.
 حضور مقتدرانه مقام معظم رهبرى مايه تسكين داغداران

موسوى همچنين گفت: اگر نفس قدسى مقام معظم رهبرى نبود و ايشان 
ــكينى براى ــى كردند، هيچ جاى تس ــه در ميدان حضور پيدا نم مقتدران
 خانواده هاى داغدار نبود. شما نگاه كنيد در مساله «شارلى ابدو» با اينكه 
يك اتفاق نابحق افتاده بود، آقاى اوالند رييس جمهور فرانسه سفر خود را 
به اتحاديه اروپا نيمه تمام گذاشت و به كشورش برگشت و در پاريس يك 
تجمع بزرگ به راه انداختند و حداقل نشان داد كه هيچ چيز براى او باالتر 
جان شهروندانش نيست.دبيركل انجمن روزنامه نگاران مسلمان با مخاطب
ــور ــل وزير امور خارجه را به كش ــور گفت: حداق  قرار دادن رييس جمه
ــتاديد. بخش عمده اى از اين پيگيرى ها به روابط كنسولى ما با   مى فرس
عربستان مربوط مى شد. ما احساس شرم كرديم زمانى كه دولت عربستان 
به وزير كشور و وزير ارشاد ويزا نداد. وزير امور خارجه بايد در كشور حضور 
ــائل را پيگيرى مى كرد. برخى مى گويند آقاى ظريف  مى يافت و اين مس
آنجا آن مساله را پيگيرى كرد ولى اين طور نيست و آنجا هم پيگيرى هم 
ــما (ظريف) ديدار نكرد و شما  ــتان با ش نكرده اند. وزير امور خارجه عربس
ــطه با امير كويت ديدار و از او خواهش كنيد كه اين  ــديد با واس مجبور ش

مساله را پيگيرى كند.

فاجعه منا، حاصل بى تدبيرى عامدانه بود

مريم ابراهيمى دينانى: شنونده خوبى بودن، هنر مى خواهد. گفتن و شنيدن 
ــى كه خوب گوش مى كند، خوب هم مى تواند سخن  دو روى سكه است.كس
ــرف زدن را هم به ما آموزش بگويد؛ چراكه خوب گوش دادن مهارت خوب ح
 مى دهد.اگر گوينده(كه همان مخاطب است) صاحب فكر و شعور گفتارى باشد، 
ــا دارد؛ و همچنين اگر حرف بى مغزو محتوى بزند،  آموزش هاى خوبى براى م
كمترين آموزش اين است كه «ادب از كه آموختى، از بى ادبان»اما آنچه باعث
 مى شود شخصى، خوب گوش نكند، دو عنصر غرور و ترس است. به گفته دكتر 
ابراهيمى دينانى گوش دادن خيلى مساله مهمى در زندگى ما هست كه از ديدن 
هم دامنه وسيع ترى دارد. در قرآن صفت سميع براى خداوند قبل از بصير آمده 
ــوى در هجده بيت اول  ــعار مثنوى و معن و همين طور ذكر كردند كه تمام اش
ــت اول در كلمه ــت اول و بي ــت در بي ــده بي ــن هج ــده و همه اي خالصه ش
ــنونده به معناى واقعى كلمه نباشيم شخصى   « بشنو»خالصه شده.  ما اگر ش
ــاس را پيدا مى كند كه نتوانسته ايم او را كه در حال صحبت با ماست اين احس
ــيم و ارتباط چشمى مناسبى   درك كنيم و او را بفهميم؛  هر چند ساكت باش
ــنونده و نه گوينده متوجه نمى شوند دليل اينكه چرا داشته باشيم.اغلب نه ش
 نتوانسته اند با هم ارتباط بر قرار كنند چيست.كسى كه شنونده خوبى است حتى 
ــر خود را مى گذارد و اين  اگر به فرد غريبه اى براى چند لحظه گوش دهد تاثي
ربطى به ارتباط بلند مدت با افرادى كه رابطه نزديكى با او داريم ندارد.مى رسيم 
به اينكه چرا شنونده خوبى نمى توانيم باشيم..به گفته دكتر دينانى وابستگى به 
ذهنيت خود و برداشت باورهاى خود از سخنان گوينده باعث مى شود شنونده 
نباشيم يعنى مخاطب در اين حالت است كه سخنان گوينده چقدر به دانسته هاى 

من مربوط مى شود. راه حل  وى اين است كه همه باورها و ذهنيت ها را از ذهن
ــوش دهيم كه گوينده چه ــت دور كنيم و معلق نگه داريم و بعد گ  به طور موق
 مى گويد.گاهى اوقات هدفى براى ما اصل مى شود و سخنان هر كس را پيوند 
مى دهيم به اينكه چقدر ما را به هدف مان نزديك مى كند؛ مثال كسى كه دائم به 
نيازهاى مادى خود توجه دارد نوعى پرستش در او به وجود مى آيد و نه تنها براى 
شنيدن بلكه در هر مساله اى رابطه آن را با نيازهاى خود جستجو مى كند. از ديگر 
موارد غرور و ترس انسان است. در واقع دليل اينكه چرا بر اساس باورها و ذهنيت 
ــت كه مى ترسيم چيز جديدى  ــى را گوش مى دهيم اين اس خود سخن كس
ياد بگيريم و اين برداشت را داريم كه دانستن چيز جديد يعنى اينكه ما نادانيم و 
يا ترس از اين داريم كه گوينده همچين فكرى را در باره ما داشته باشد.اين غرور 
باعث به وجود آمدن اين ذهنيت براى شنونده مى شود كه اگر سخنان گوينده 
ــر مخالف بود او را رد ــب با ذهنيت او بود كه در مقام تاييد بر مى آيد و اگ مناس
ــتر از گوينده مى داند.مورد بسيار   مى كند و ايراد مى گيرد به اين معنا كه بيش
ــى در مجالس و يا ــاى اخالق ــنيدن وعظ و نصحيت و آموزه ه ــايع عدم ش ش
 در تلويزيون توجه به اين است كه گوينده چه كسى هست و آيا خود او به آن عمل 
مى كند يا نه. به اين توجه كنيم كه من در كجاى اين سخن هستم.به گفته دكتر 
دينانى گوش دادن خيلى مساله مهمى در زندگى ما هست كه از ديدن هم دامنه 
ــر آمده و ــراى خداوند قبل از بصي ــميع ب ــيع ترى دارد. در قرآن صفت س وس
ــوى در هجده بيت اول ــعار مثنوى و معن  همين طور ذكر كردند كه تمام اش
 خالصه شده و همه اين هجده بيت در بيت اول در كلمه « بشنو» خالصه شده.
در واقع مخاطب موالنا كسى است كه مى شنود. دقت كنيم مى بينيم يكى از 
مسائلى كه باعث عدم ارتباط مناسب با همسر و فرزند و دوستان و آشنايان ما 

شده شنونده نبودن طرفين گفتگو است. 

چرا شنونده خوبى نيستيم؟

رييس سازمان سينمايى با بيان اينكه بايد قدر سينما و هنرمندان را دانست، 
گفت: هنرمندان نه براندازند و نه خطرى براى صندلى هاى ما دارند بلكه آنان 

با ارائه آثار هنرى براى ايران افتخار مى آفرينند.
حجت اهللا ايوبى افزود: اگر دل مان براى كشورمان مى سوزد بايد فرهنگ ، هنر 

و هنرمندان اين كشور را باور كنيم.
وى گفت: امروز به موقعيت سينماى ايران در جهان افتخار مى كنم؛ چرا كه 
سينماى ايران با اصالت و رويكرد فرهنگى در جهان مطرح شده است و آنهايى 
كه نسبت به كشور ما كينه و حسادت دارند با هنر، هنرمندان كشور ما خوار و 
زبون مى شوند. معاون وزير فرهنگ و ارشاداسالمى گفت: در سال گذشته بيش 
از 200 بار پرچم ايران اسالمى به وسيله همين هنرمندان در نقاط مختلف دنيا 
به اهتزاز در امده است. ايوبى در ادامه با اشاره به برگزارى جشنواره بين المللى 
فيلم ويديويى ياس در شهرستان ها گفت: برگزارى اين جشنواره در شهرستان 
ــتيبانان جدى  ــود و همواره پش ــوب مى ش يك اتفاق بزرگ فرهنگى محس
ــهرها و استان هاى كشور هستيم.   برگزارى جشنواره هاى بين المللى در ش
وى از نگاه ويژه استاندار، معاون سياسى استاندارى و مسووالن فرهنگ وهنر 
استان مازندران، دربرگزارى اين جشنواره تقدير كرد و گفت: مازندران داراى 
ظرفيت ويژه در برگزارى جشنواره هاى بزرگ و بين المللى است و ضمن اين كه 
برگزارى اين جشنواره ها زمينه توسعه مازندران بيش از پيش فراهم مى كند.

ــنواره بين المللى فيلم ويديويى ياس نيز گفت: 162 اثر  ــومين جش دبير س
سينمايى براى حضور در جشنواره اعالم امادگى كردند كه 22 اثر توسط هيات 
داوران پذيرفته شده است. حسين مسافر آستانه افزود: در اين جشنواره شاهد 
نمايش 17 اثر از 12 كشور جهان خواهيم بود كه عمده اين آثار براى اولين بار 
ــنواره بين المللى فيلم ويديويى ياس از يازدهم  ارائه شده است. سومين جش
ــتان مازندران برگزار مى شود و دراين مدت  تا شانزدهم مهر ماه در غرب اس
60 فيلم در سينماهاى رامسر، تنكابن و چالوس اكران مى شود. اين جشنواره 
ــابقه فيلم هاى اول، مسابقه انيميشن در 7 بخش از جمله مسابقه ايران، مس

ــابقه طرح و ايده فيلم نامه ، مسابقه مواد  ــينما- ويديو، مس  بلند ، مسابقه س
تبليغى و اطالع رسانى و مسابقه بين الملل برگزار مى شود.

هنرمندان نه براندازند و نه خطرى
 براى صندلى هاى ما دارند

اصفهان، شهر خالق صنايع دستى؛

گز تا  مسگرى نصف جهان، لقب  جهانى گرفت



اخبار كوتاه خبر

ــال تحصيلى جديد  مديركل اموزش و پرورش چهارمحال وبختيارى گفت: در س
12هزار و 342دانش آموز از استان به اردوهاى راهيان نور اعزام مى شوند.

به گزارش زاينده رود و به نقل از پايگاه اطالع رسانى آموزش و پرورش استان، بهروز 
اميدى در نشست هماهنگى راهيان نور افزود: اين تعداد از دانش آموزان در قالب 
پنج كاروان از 25 مهرماه به مناطق عملياتى جنوب كشور اعزام مى شوند. وى با 
ــطه دوم مى توانند براى اعزام ثبت نام كنند،  اشاره به اينكه دانش آموزان متوس
ــور از جمله شلمچه، طالئيه،  افزود: دانش آموزان ازمناطق عملياتى جنوب كش

هويزه و فتح المبين بازديد مى كنند.
ــنايى دانش آموزان از مناطق عملياتى جنوب ، ترويج فرهنگ  وى اظهار كرد: آش
ايثار وشهادت، تجديد بيعت با شهيدان دوران دفاع مقدس و بازديد از يادمان هاى 

شهدا از اهداف اردوهاى راهيان نور است.
ــت هزار دانش آموز استان از  ــال تحصيلى گذشته، هش اميدى اظهار كرد: در س
مناطق عملياتى جنوب بازديد كردند.دانش آموزان اعزامى در مدت سفر خود از 
مناطق عملياتى جنوب كشور و يادمان هاى شهيدان دفاع مقدس ديدن مى كنند.

ــالم چهارمحال وبختيارى از  ــم عليه الس فرمانده سپاه حضرت قمربنى هاش
ــاركت در برگزارى كنگره ملى  ساماندهى يكهزار و 500 خادم شهدا براى مش

شهدا، سرداران و 2400 شهيد استان خبرداد.
سردار رضا محمد سليمانى در گردهمايى توجيهى خادمان شهدا به مناسبت 
برگزارى كنگره ملى شهداى استان در مهديه مصالى امام خمينى(ره) شهركرد 
ــقان ايثار و شهادت براى ثبت نام در ستاد  از استقبال پرشور و تعداد كثير عاش

كنگره شهداى استان به عنوان خادم الشهدا، تقدير كرد.
ــراى خدمت در  ــورت داوطلبانه ب ــر به ص ــزار و 500 نف ــار كرد: يكه وى اظه
ــتان و پذيرايى از ميهمانان مراسم اعالم آمادگى  ــهداى اس اجالسيه كنگره ش
ــهداى استان، از جمع آورى آثار  و ثبت نام كردند.دبيركل ستادكنگره ملى ش
ــگاهى در حاشيه كنگره شهدا  ــناد مربوط به شهدا و نمايش آن در نمايش و اس
ــتان همزمان با اين رويداد بزرگ فرهنگى  ــهرهاى مختلف اس و فضاسازى ش

خبرداد.
ــتان، نصب نمادهاى دفاع مقدس در مبادى ورودى شهرها و  فرمانده سپاه اس
برگزارى بيش از دوهزار يادواره در استان براى استقبال از كنگره ملى شهداى 
ــع آورى بيش از ــت و يكى از نتايج آنرا جم ــتان را حائز اهميت ملى دانس اس
 500 هزار سند و چاپ كتاب هاى متعدد دانست. گردهمايى توجيهى خادمان 
ــازماندهى و توجيه تخصصى خادمان شهدا در زمينه هاى  شهدا به منظور س
مختلف استقبال از ميهمانان، پذيرايى، حراست، كنترل ورود و خروج، برقرارى 
نظم و انضباط و ... با حضور كارشناسان برگزار شد.اجالسيه اين كنگره با حضور 
رييس مجلس شوراى اسالمى، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى و جمعى 

از مسووالن كشور 15 مهرماه در مصلى شهركرد برگزار مى شود.

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت:برخى در اعتراض به جواد ظريف،اصول 
اخالقى را ناديده گرفتند و اعتراضات اخير به وزير امور خارجه، نتيجه فراموشى 
ــتكى در نشست  ــم سليمانى دش ــت. قاس اصول انقالبى، دينى و اخالقى اس
ــال و بختيارى اظهار  ــگاه كتاب چهارمح هماهنگى برگزارى دهمين نمايش
داشت:اعتراض برخى افراد نسبت به دست دادن محمد جواد ظريف وزير امور 

خارجه با باراك اوباما رئيس جمهورى آمريكا، به نوعى غوغا ساالرى است.
وى تاكيد كرد: وزير امور خارجه فردى وارسته و وفادار به نظام، مطيع امر مقام 

معظم رهبرى و پيرو آرمان هاى انقالب و امام راحل است.
ــتن به دنبال قطعنامه دان، به  ــتكى افزود:ظريف،به جاى گش ــليمانى دش س
ــاى روابط با دنيا و  ــالمى ايران، ارتق دنبال قطع تحريم ها عليه جمهورى اس
تقويت گفتگوى تمدن ها است. وى تصريح كرد:اقدامات تيم مذاكره كننده و 
سياست هاى كالن دولت يازدهم تحت نظر رهبر معظم انقالب اسالمى باعث 
ــتاندار چهارمحال و بختيارى بيان  باز شدن فضاى ديپلماسى شده است. اس
داشت:حتى اگر دست دادن ظريف با اوباما اشتباه هم بوده است، اما فاجعه منا 
و جان باختن 465 ايرانى در اين فاجعه ، مساله اى بسيار مهمتر قلمداد مى شد 
و معترضان بايد يقه عربستان را مى گرفتند. وى اضافه كرد:همان افرادى كه 
تمامى تخلفات گذشته را تاييد مى كردند، امروز به اقدامات مثبت دولت خرده 
مى گيرند، زيرا منافع شان در خطر افتاده است. سليمانى دشتكى عنوان داشت: 
اين افراد در شرايط عادى و در زمان تحريم ها مى توانند دالل بازى كنند و به 

سودهاى بسيار خوبى برسند.
وى،انتقاد را باعث پويايى جامعه دانست و اظهار كرد: انتقاد كردن در صورتى كه 

با توهين و تحقير نباشد، اقدامى مطلوب است.
استاندار چهارمحال و بختيارى ادامه داد:از انجام حركت توهين آميز و تحقير 

آميز از سوى برخى افراد با عنوان دلواپسان، بسيار متاسفم.
برخى از رسانه هاى داخلى و خارجى اعالم كردند كه در حاشيه مجمع سازمان 
ملل متحد در محل تردد ديپلمات ها در يكى از سالن ها، جواد ظريف وزير امور 
خارجه و باراك اوباما رييس جمهورى آمريكا با هم روبرو شدند كه براساس عرف 
ديپلماتيك با يكديگر دست دادند. اين دست دادن با اعتراض برخى از جمله 

تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى همراه بوده است.

اعزام 12هزاردانش آموز 
به سرزمين هاى نور

خادم كنگره ملى شهدا در شهركرد 
ساماندهى شدند

استاندار چهارمحال و بختيارى:

برخى در اعتراض به وزير امور خارجه 
اصول اخالقى را ناديده گرفتند

ــتى ودرمانى چهارمحال وبختيارى از انجام  معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداش
ــبت به ابتالء به ويروس كرونا خبرداد و بر رعايت نكات بهداشتى از سوى  غربالگرى حجاج استان نس

شهروندان تاكيد كرد.
ــا را از يك  ــيعى از بيمارى ه ــت كه مى توانند طيف وس ــواده اى از ويروس هاس ويروس كرونا، خان
سرماخوردگى معمولى تا بيمارى كشنده سارس ايجاد كند كه مهمترين راه انتقال اين ويروس، قطرات 

ريز تنفسى ناشى از عطسه و سرفه است.
بيمارى كرونا كه در سال هاى اخير در كشورهايى همچون عربستان شيوع يافته، بر اثر عفونت ويروسى 
بروز مى كند و به دليل شباهت با بيمارى سارس، گاهى نيز به اين نام خوانده مى شود، اين بيمارى طى 
دو سال گذشته عالوه بر عربستان در كشورهاى امارات، قطر، كره جنوبى، فيليپين، انگليس، فرانسه 

و اردن نيز شيوع دارد و در ايران نيز مواردى از ابتال و فوت مبتاليان به اين بيمارى گزارش شده است.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى چهارمحال وبختيارى گفت: از 

عاليم اوليه بيمارى كرونا سرفه و تب شديد كه به التهاب ريه و نارسايى كليه ها منجر مى شود، است.
عبدالمجيد فدايى اظهار داشت: تاكنون دارو يا واكسن خاصى براى درمان كرونا توليد نشده، بنابراين 
ــت فردى و  ــگيرى از ابتال به آن از طريق رعايت اصول بهداش ــه با اين بيمارى، پيش بهترين راه مقابل

عمومى است.
وى افزود: از عاليم اصلى اين بيمارى تب، سرفه، تنگى نفس و مشكالت حاد تنفسى است و در موارد 
ــى، اختالالت انعقادى، نارسايى كليه نيز  ــايى حاد تنفس حاد مشكالت گوارشى مانند اسهال، نارس
گزارش شده است. رييس مركز بهداشت چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: مواد شوينده و ضد عفونى 

كننده ساده مى توانند به راحتى كورونو ويروس را نابود كنند.
ــك طبى و پوشاندن دهان و بينى با دستمال كاغذى هنگام عطسه و  فدايى ادامه داد: استفاده از ماس
سرفه، دفع بهداشتى دستمال، شست و شوى مكرر دست ها، رعايت حداقل يك متر فاصله از ديگران و 

استفاده از وسايل بهداشت فردى براى جلوگيرى از انتقال اين بيمارى ضرورى است.
به گفته وى، طى برگزارى كارگاه ها و جلسات علمى متعدد در تمامى بيمارستان هاى استان و مراكز 

بهداشت براى كادر درمانى، آشنايى، مقابله و موارد پيشگيرى از اين بيمارى تشريح شده است.
فدايى گفت: در زمان ورود حجاج به كشور و استان غربالگرى سالمت آنان انجام مى شود.

ــتان گزارش شد كه 112 نفر از  ــته 409 مورد ابتال به بيمارى كرونا در عربس به گفته وى، سال گذش
آنها فوت شده اند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى ودرمانى چهارمحال وبختيارى گفت: در 40 
روز گذشته نيز 160 مورد ابتال به بيمارى كرونا در عربستان گزارش شده است.

نخستين مورد كورونا در سال 2012 در مردى 60 ساله در عربستان كشف و به مرگ بيمار منجر شد و 
كشف اين بيمارى براى نخستين بار در آزمايشگاه حمايت از سالمت در كلينديل لندن به تاييد رسيد.

ــى ويژه اى در ايران و در راستاى شناخت  در حدود دو سال گذشته، برنامه هاى پيشگيرانه و آموزش
راه هاى انتقال و پيشگيرى از بروز بيمارى ويروس كورونا برگزار و اقشار مختلف مردم با اين بيمارى 

آشنا شده اند.
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ابالغ
7/155 به تاريخ 94/5/21 در وقت فوق العاده جلسه شعبه هفتم حقوق شوراى 
حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 
94-537 تحت نظر اســت. قاضى شــورا با توجه به محتويــات پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و به شــرح ذيل اعالم مى دارد.  خواهان: محمد مهدى حاجى 
ميرزايى آدرس:  اصفهان، خيابان صارميه، كوچــه اليادران كوچه بهاران بن 
بست مهر پالك 14  خوانده: 1- شــركت وحدت كاران  برخوار 2- على اصغر  
صفارى دولت آبادى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك به انضمام مطلق 
خسارات دادرســى راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى محمدمهدى 
حاجى ميرزايى فرزند مصطفى به طرفيت شركت وحدت كاران برخوار 2- على 
اصغر صفارى دولت آبادى به خواســته مطالبه وجه به ميزان ســى ميليون 
ريال به موجب يك فقره چك به شماره 1191078 عهده بانك توسعه تعاون  به 
انضمام خسارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى 
بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال 
اين  اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى 
عليرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال 
ننموده و دليلى بر پرداخت دين يــا ابراء ذمه خود به نحــوى  از انحاء قانونى 
ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مســتندات 
ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت 
به گواهى عدم مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى 
نيز مبرى از انكار و ترديــد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتــب فوق و با عنايت به 
گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و  
صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه 
شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  
1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه 
وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و 
ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر 
به  قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى 
حل اختــالف مصــوب 1387/4/18 و مــواد 1257-  1258-  1284- 1286- 
1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت و مواد 
194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساريه 
تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت 
مبلغ سى ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  صدو شصت و پنج 
هزار ريال و هزينه نشر آگهى بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و 
ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و 
حق الوكاله وكيل/وكالى انتخابى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/  
وجوه اسناد/  تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 93/4/15 تا زمان 
وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاســبه و 
تعيين مى  شــود در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و 
سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم 
عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى  باشــد. م الف16162 دفتر شعبه هفتم 

مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ

7/156 كالسه پرونده 94-453 شماره دادنامه: 883-94/5/25 تاريخ رسيدگى: 
94/5/5  مرجع رسيدگى: شــعبه  45 شــوراى حل اختالف  اصفهان خواهان:  
فرشته حبيبى دســتجردى به نشانى اصفهان، ملك شــهر، شهربازى، كوچه 
ابوذر، كوچه شكوفه، پالك 12 . خوانده: رويا بخشى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه  و ثبت آن به كالسه  فوق و 

طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء،  قاضى شورا ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد:  راى قاضى شورا در 
خصوص دادخواست خانم فرشته  حبيبى دستجردى به طرفيت رويابخشى و 
به خواسته مطالبه  مبلغ 40/000/000  ريال به شرح  متن بابت  فروش البسه و 
مانكن با احتساب كليه خسارات قانونى و هزينه دادرسى. با عنايت به محتويات  
پرونده اظهارات خواهان و شهادت شهود و اينكه خوانده مجهول المكان و عدم 
حضور ايشان در جلسه رسيدگى و مصون ماندن خواسته خواهان از هر گونه  
تعرض شورا دعوى مطروحه وارد و ثابت  دانسته و باستناد مواد  515، 519، 
522 و 198 قانون آئين دادرســى در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 40/000/000  ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 150/000 ريال 
هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه  از تاريخ تقديم دادخواست (94/3/23) 
لغايت تاريخ وصول در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل رسيدگى واخواهى در اين شورا و ظرف بيست 
روز پس از انقضاى مــدت واخواهى قابل تجديد نظر خواهــى در دادگاههاى 
حقوقى عمومى اصفهان مى باشد. م الف 16159 دفتر شعبه 45 مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ

7/157 كالســه پرونــده: 94-294 شــماره دادنامــه: 396-94/5/14 مرجع 
رســيدگى كننده: شــعبه هفده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فاطمه 
نيكزاد به نشــانى اصفهان خ پروين كوچه 51 ســاختمان نيكان واحد 5 وكيل 
خواهان: ســهيال بيرانوند به نشــانى فريدن، بلوار طالقانى دفتر وكالت ش پ 
2137 خوانده: فرانك مهدى پور ركنى مجهول المكان خواسته: مطالبه به تاريخ 
94/5/4 شعبه هفده شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده زير 
تشكيل، پرونده كالسه 94-294 مفتوح اســت با مالحظه اوراق پرونده، شورا 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
شــورا: درخصوص دعواى خانم فاطمه نيكزاد با وكالت ســهيال بيرانوند به 
طرفيت خانم فرانك مهدى پورركنى به خواسته مطالبه مبلغ هفده ميليون ريال 
17/000/000 ريال موضوع دو چك به شماره 97889 مورخ 91/5/5 و 412544 
مورخه 91/3/1 به انضمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه، با توجه به 
محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار 
دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و دفاع موجهى در خصوص 
دعوى مطروحه مبنى بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش به عمل نياورده، لذا 
شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشــخيص داده و مستنداً به مواد 198-

519-522  قانون آئين دادرســى مدنى  حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ هفده ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ يكصد و هفتاد هزار ريال و 
حق الوكاله وكيل و نشر آگهى بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه  از 
تاريخ سررسيد چك (91/3/1 و 91/5/5 تا زمان اجراى حكم بر اساس  آخرين 
شــاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس 
از اتمام مدت مذكور، ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف 16157 دفتر شعبه 17 شوراى حل 

اختالف شهر اصفهان
ابالغ راى 

7/158 كالسه پرونده: 120/94 شماره دادنامه: 323-94/5/12 مرجع رسيدگى: 
شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فاطمه نيكزاد به نشــانى 
اصفهان، خ پروين، كوچه 51 ساختمان نيكان واحد 5 وكيل سهيال بيرانوند به 
نشانى فريدن بلوار طالقانى دفتر وكالت خوانده: ســعيد امير يوسفى مجهول 
المكان خواسته: مطالبه مبلغ 27/500/000 ريال وجه 5 فقره چك به انضمام كليه 
خسارات وارده قانونى اعم از هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه و صدور 

قرار تامين خواسته با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه  مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد راى قاضى شــورا در خصوص دعوى 
فاطمه نيكزاد به طرفيت سعيد اميريوسفى بخواسته مطالبه مبلغ 27/500/000 
ريال وجه چك به شــماره هاى  465349-91/1/25 و 465334-90/12/15 و 
465333-90/11/20 و 465348-90/11/25 و 465332-91/2/20 به انضمام 
خسارات قانونى، با توجه به بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم 
پرداخت صادره از ســوى بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ 
قانونى در  جلســه رســيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه 
ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198، 519 و 522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بــر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 27/500/000ريال بابت اصل خواســته و 360/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و همچنين خســارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ 
وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى بر عهده 
اجراى احكام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى 
باشد. م الف 16153دفتر شــعبه 16 مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان  اصفهان 
ابالغ

7/159 كالسه پرونده: 94-418 شماره دادنامه: 755-94/5/23 تاريخ رسيدگى: 
94/5/5 مرجع رسيدگى شعبه 33 شوراى حل اختالف خواهان: مجيد صدرى 
كرمى به نشــانى اصفهان، خ آتشگاه، خ بهشت، كوچه شــكوفه پ 13 خوانده: 
افسانه مزروعى سبدانى مجهول المكان خواســته: انتقال سند گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى 
و اخذ نظريه مشورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى 
آقاى مجيد صدرى كرمى به طرفيت خانم افســانه مزروعى ســبدانى مبنى بر 
صدور حكم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه تنظيم ســند رسمى انتقال 
يك دستگاه خودروى پژو  206 به شــماره انتظامى 998 هـ28 ايران 13 مقوم 
به ســه ميليون و يكصد هزار ريال به انضمام مطلق خسارات دادرسى نظر به 
محتويات پرونده و اظهارات خواهان در جلســه رســيدگى در  غياب خوانده 
عليرغم ابالغ قانونى بررسى با توجه به استخدام صورت گرفته از پليس راهور 
كه مالكيت خودروى مذكور را خوانده معرفى نموده و نظر به رســيد ضميمه 
شــده از پرونده كه به امضاء خوانده رسيده و شــان از وجود و انجام معامله 
دارد لذا شورا دعواى خواهان را وارد تشخيص داده بر استناد ماده  198 ق. ا. 
د. م و مواد 10 و 367 و 369 و 382 ق. م حكم بر محكوميت خوانده به حضور 
در دفترخانه و انتقال سند رســمى خودروى پژو 206 به شماره انتظامى 998 
هـ28 ايران 13 و نيز پرداخت مبلغ 16/000 تومان بابت هزينه دادرسى و مبلغ 
80/000 ريال بابت نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعــالم مى دارد راى 
صادره حضورى و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در اين 
شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف 16149 دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ

7/160 كالسه پرونده: 93-201 شماره دادنامه: 714-93/4/31 تاريخ رسيدگى: 
93/4/18 مرجع رسيدگى شعبه يازدهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
حسين قاسميان به نشــانى اصفهان، خ مدرس، خ پورياى ولى، بن بست اقبالى 
خواندگان: 1- حسين جيهانى پور 2- پوريا جيهانى پور هر دو مجهول المكان 
خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 

فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: در خصوص 
دادخواست آقاى حسين قاسميان فرزند على به طرفيت آقايان حسين و پوريا 
جيهانى پور به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ 14/000/000 ريال بابت خسارات 
ناشى از تصادف وانت پيكان و هزينه دادرســى و كارشناسى و تاخير تاديه 
با توجه به اظهارات خواهان و اينكه ايشان با اســتناد به تامين دال اضطرارى 
توسط شعبه 25 شوراى حل  اختالف و قرار ارجاى امر به كارشناس اصرارى 
از اين شــعبه جهت ترســيم كروكى فرضى و اعالم مقصر در وقوع ســانحه 
تصادف كه حكايت دارد از تقصير راننده خودرو پرايد به شماره انتظامى 442 ج 
22 ايران 43 در ايراد خسارت به خودرو L90 به شماره انتظامى 318ت44 ايران 
13 متعلق به خواهان مطالبه مبالغ مندرج در شئون خواسته اعاده است خوانده 
با وصف ابالغ قانونى از طريق نشــر آگهى در روزنامــه نصف جهان مورخ 
93/3/17 در جلسه رسيدگى حضور نداشته هيچگونه اليحه يا دفاعيه اى بر ابراز 
و ارائه ننموده است لذا شورا با توجه به احراز مالكيت خواهان نسبت به خودرو 
زيان ديده و موارد فوق دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 
1 و 2 قانون مســئوليت مدنى و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهارده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار ريال بابت هزينه كارشناسى و هزينه 
نشر آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (93/2/14) لغايت 
زمان اجراى حكم در حق خواهان صــادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در هميــن مرجع و 20 روز پس از 
آن قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 

16126 قاضى شعبه يازدهم شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

7/161 كالسه پرونده: 126/94 شماره دادنامه: 382-94/5/21 مرجع رسيدگى: 
شــعبه 22 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ابراهيم قرهى قهى فرزند 
داراب به نشانى اصفهان، بازار باغ قلندرها جنب ســراى ستوده پخش آسيا.  
خوانده: مجتبــى رضايت فرزند محمدعلى مجهول المكان خواســته: تقاضاى 
مطالبه مبلغ 8/500/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 93/5/14-864084 
بانك انصار شعبه جواداالئمه . گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه  مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت 
از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد راى قاضى شورا 
در خصوص دادخواســت آقاى ابراهيم قرهى قهى به طرفيت مجتبى رضايت 
بخواسته مطالبه مبلغ هشــت ميليون و پانصد هزار ريال وجه يك فقره چك به 
شــماره 864084-93/5/14 عهده بانك انصار شــعبه جواداالئمه به انضمام 
خسارات دادرســى و تاخير تاديه با توجه به دادخواســت  تقديمى و مالحظه 
اصول مستندات دعوى و اينكه خوانده / خواندگان با ابالغ  قانونى وقت و انتظار 
كافى در جلسه شــورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مســتندات ابرازى نيز 
حكايت از اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان به خواهان را حكايت مى كند. على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسى 
مدنــى و مــواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكــم به محكوميت 
خوانده/خواندگان پرداخت مبلغ هشت ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان اصل 
خواسته  و پرداخت يكصد و نود هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى و هزينه 
نشر آگهى به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان 
وصول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد 
نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 16145 دفتر 

شعبه 22 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان 

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان چهارمحال و بختيارى از ابالغ 
منشور حقوق گردشگر به دفاتر خدمات مسافرتى استان خبر داد.

بهمن عسگرى سوادجانى ، اظهاركرد: با استناد به ماده 7 قانون توسعه صنعت ايران گردى 
و جهان گردى مصوب 7 مهرماه1370 و اصالحات بعدى و در راستاى اجرايى شدن مصوبه 
427 شوراى عالى انقالب فرهنگى مصوب سال 1384 و همچنين در راستاى گسترش و 
ترويج فرهنگ صيانت از حقوق شهروندى، برخورد كريمانه با مردم و در چارچوب بند 7 كد 
اخالق گردشگرى مصوب 1999 سازمان جهانى گردشگرى، مفاد منشور حقوق گردشگر 
به منظور تكريم ارباب رجوع و ارائه خدمات متناسب با شان و منزلت باالى گردشگران در 

جمهورى اسالمى ايران در پانزده محور به دفاتر خدمات مسافرتى استان ابالغ شد.
ــهروندى و با هدف ارتقاى مسووليت پذيرى،  ــتاى صيانت از حقوق ش وى افزود: در راس
بسترسازى براى اجرايى شدن اصول مرتبط كد اخالق گردشگرى و نهادينه شدن موازين 

ــركت هاى خدمات مسافرتى و  ــوى دفاتر و ش ــگرى از س اخالقى در ارائه خدمات گردش
ــت سازمان متبوع مبنى  ــگرى و با توجه به تاكيدات معاون رييس جمهور و رياس گردش
ــگران و لزوم آگاه سازى آنان  بر ضرورت برخورد كريمانه محبت آميز با مسافران و گردش
ــگر در 15محور براى ابالغ به  ــيله منشور حقوق گردش از حقوق و تكاليف خود، بدين وس

كليه دفاتر و شركت هاى خدمات مسافرتى و گردشگرى تحت پوشش استان ارسال شد.
ــركت هاى خدمات مسافرتى و  ــور، تمامى دفاتر و ش به گفته وى، از تاريخ ابالغ اين منش
گردشگرى مكلف خواهند بود نسبت به نصب منشور مزبور با خط خوش و به طور كامل 
ــتريان در محل فعاليت دفتر يا شركت و همچنين در صفحه اول سايت  در منظر ديد مش

مربوط به دفاتر اقدام كنند.
عسگرى خاطرنشان كرد: از اين پس، نصب اين منشور در فرايند بازديدهاى دوره اى مورد 

توجه بازرسان استانى و ستادى قرار خواهد گرفت.

مديركل ميراث فرهنگى و گردشگرى چهارمحال و بختيارى:

منشور حقوق گردشگر به دفاتر خدمات مسافرتى استان ابالغ شد

غربالگرى حجاج نسبت 
به ابتال به ويروس كرونا

 انجام مى شود
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محققان ايرانى موفق شدند دستگاه ردياب چشمى طراحى كنند كه براى سنجش 
ــرعت واكنش افراد داراى مشاغل حساس و رانندگى  سطح هوشيارى و دقت و س

كاربرد دارد.
دانشيار روانشناسى دانشگاه فردوسى مشهد و مجرى طرح «ردياب چشمى براى 
ــاالنه 17 هزار نفر در صحنه تصادفات  ــيارى» با بيان اينكه س سنجش سطح هش
جان خود را از دست مى دهند، گفت: افراد بسيارى، در نتيجه از دست دادن سطح 
ــوند كه مى تواند براى شخص و سايرين  هشيارى خود دچار ساير حوادث مى ش

عواقب جبران ناپذيرى داشته باشد.
جواد صالحى فدردى با بيان اينكه در اين صورت هزينه هاى زيادى را به جامعه از 
ابعاد مختلف تحميل مى كند، افزود: از اين رو، وجود دستگاهى كه بتواند با سنجش 

سريع سطح هشيارى افراد از اين حوادث جلوگيرى كند، ضرورى است.
ــغلى به دليل خطاى انسانى  وى اظهار كرد: بخش زيادى از تصادفات و حوادث ش
ــيدنى هاى غير قانونى و يا  است كه داليلى همچون خستگى، مصرف مواد و نوش

حتى داروهاى مجاز مى تواند باعث اين رويدادها باشد.
ــه هاى زيادى را  ــوانح هزين ــه تصادفات و س صالحى فدردى با بيان اينكه هميش
براى خانواده ها و كشور دارد، افزود: با استفاده از تكنيك ردياب چشمى مى توان 
واكنش هاى مغز و سرعت تصميم گيرى و عكس العمل افراد را اندازه گيرى كرد 

به همين دليل به فكر ساخت ردياب چشمى افتاديم.
ــمى در واقع  ــهد افزود: ردياب چش ــگاه فردوسى مش ــيار روانشناسى دانش دانش
ــنجد و مردمك، ميزان خيرگى و  رفتارهاى طبيعى و غير طبيعى چشم را مى س

حركات درشت و ريز چشم را اندازه گيرى مى كند.
ــيارى» اظهار داشت:  ــطح هش ــنجش س ــمى براى س مجرى طرح «ردياب چش
مطالعات ما نشان داد كه الگوى خاصى از اين رفتار چشمى، حاكى از از دست دادن 

سطح هشيارى و سرعت عمل فرد است كه وى را در معرض خطا قرار مى دهد.
ــت: اگر پليس بتواند در مبادى خروجى جاده اى، برخى رانندگان  وى تاكيد داش
ــد در كاهش  ــان آزمايش كند، مى توان ــيارى ش ــطح هش را براى اطمينان از س
تصادفات جاده اى موثر باشد، اما پليس راه نمى تواند به دليل مشكالت عملياتى 
ــرد، از  ــتگى بگي ــت هاى خس ــى، آزمايش ادرار و تس ــدگان خاص ــى از رانن حت
ــرورى به ــمى مى تواند ض ــر رد ياب چش ــتفاده از تكنيك مبتنى ب ــن رو، اس اي

 شمار رود.
ــت،  ــم اس ــى رفتار چش صالحى فدردى با بيان اين كه اين تكنيك مبتنى بر بررس
ــگاهى اين روش و امكان سنجى ساخت اين  عنوان كرد: اكنون مطالعات آزمايش
دستگاه انجام شده و بناست تا دستگاه ردياب چشمى ويژه و قابل حملى ساخته 
شود تا امكان غربالگرى فورى و اوليه براى سنجش سطح هشيارى و عملكرد افراد 

ميسر شود.
دانشيار روانشناسى دانشگاه فردوسى مشهد با بيان اينكه ردياب چشمى مى تواند 
در ابعاد يك عينك ساخته شود، افزود: از اين سيستم مى توان در ايمن تر ساختن 
مشاغل حساس نظير نگهبانى ها، كار با دستگاه هاى حساس و خدمات پرواز نيز 

استفاده كرد.
ــوند،  ــاده ش ــان اينكه همه افراد مى توانند با اين روش يك غربالگرى س وى با بي
گفت: گاه افراد از داروهاى درمانى استفاده كرده اند ولى اطالع ندارند كه اين دارو 
ــته، از اين رو استفاده از اين روش به فرد كمك در هوشيارى آنها تاثير منفى داش

مى كند تا سطح هوشيارى وى بررسى شود تا اگر از يك سطح خاصى پايين تر بود، 
براى مثال، به رانندگى ادامه ندهد.

مجرى طرح «ردياب چشمى براى سنجش سطح هشيارى» افزود: تست هاى اوليه 
اين سيستم انجام و مشخص شده كه قابليت اجرايى دارد.

معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى نسبت به روند 
ــركت هاى دانش بنيان  رو به كاهش تقاضاى بخش هاى صنعتى از ش
ــمت ابراز نگرانى كرد و گفت:صنعت براى رفع نيازهاى خود بايد به س

 شركت هاى دانش بنيان برود.
وحيد احمدى اظهار داشت: براى بسيارى از شركت هاى دانش بنيان ما 
همين االن هم تقاضا كم است و در بازديدهايى كه از پارك هاى علم و 
فناورى داريم اعالم مى كنند كه براى افزايش تقاضاى بخش صنعت از 

آنها كمك كنيم.
ــركت هاى ما  ــه اگر تعداد ش ــن نگرانى را داريم ك وى تصريح كرد: اي
ــود آنها به يكباره با كاهش تقاضا و مشكالت مالى مواجه نشوند  زياد ش
بنابراين صنعت كشور بايد براى رفع نيازهاى خود به سمت شركت هاى

دانش بنيان برود.
ــركت هاى  ــاى افزايش تعداد ش ــرايط فعلى به ج به اعتقاد وى، در ش

دانش بنيان بايد به فكر افزايش تعامل آنها با صنعت باشيم.
احمدى، وضعيت توليد مدارك علمى در كشور را خوب توصيف كرد و 
آن را نشانگر ظرفيت دانشگاه ها براى اجراى پروژه هاى مهم و كليدى 

دانست.

ــت كه ارتباط صنعت و دانشگاه به  وى تاكيد كرد: تمام تالش ما اين اس
درستى مديريت شود و با اينكه معتقديم نبايد وزارت علوم در اين زمينه، 
ورود كند بلكه خود دانشگاه ها و مراكز پژوهشى بايد كار را انجام دهند 
ولى به خاطر مشكالتى كه در اين زمينه وجود دارد وزارت علوم، وارد عمل 

شده و از تعامل دانشگاه و صنعت حمايت مى كند.
ــى از اقدامات  ــع موانع توليد را يك ــوم، تصويب قانون رف معاون وزيرعل
ارزشمند دولت يازدهم در راستاى حمايت از شركت هاى دانش بنيان 
برشمرد و گفت: اين قانون كه آيين نامه آن هم نهايى شده است، با اعطاى 
معافيت هاى مالياتى موجب افزايش سرمايه گذارى شركت ها مى شود 
ــگاه هاى بزرگ، قرارداد منعقد  ــركت ها با دانش و كمك مى كند كه ش
ــوى ديگر، بر قراردادهاى آنها هم نظارت شود و در قبال آن  كنند و از س

پاسخگو باشند.
ــوم در زمينه صادرات  ــت هاى حمايتى وزارت عل وى به برخى سياس
ــى قراردادهايى با  ــت: ط ــرد و گف ــاره ك ــش بنيان اش محصوالت دان
ــروژه هاى مورد نياز  ــت و صنعت، توافق كرديم كه پ وزارتخانه هاى نف
ــگاه ها نيز به  ــگاه منعكس شود و توانمندى هاى دانش صنعت به دانش

صنعت معرفى شود.

پنج محصول تجارى شده شركت دانش بنيان پژوهشگاه صنعت نفت در 
هشتمين جشنواره و نمايشگاه فناورى نانو از 13 تا 16 مهر ماه امسال در 

نمايشگاه بين المللى تهران عرضه مى شود.
حسين يادگارى، عضو هيات مديره شركت دانش بنيان پژوهشگاه صنعت 
ــركت دانش بنيان افزود: اين شركت  نفت با اشاره به محصوالت اين ش
ــده نانولوله كربنى تك ديواره، نانولوله  توانسته پنج محصول تجارى ش
كربنى چند ديواره، كربن فعال،  اكسيد روى و اكسيد منيزيم را به صورت 

تجارى ارائه كند.
يادگارى با بيان اين كه تصميم داريم كارخانه اى با ظرفيت 180 تن در 
ــهرك صنعتى شمس آباد  سال، براى توليد محصوالت ذكر شده در ش
ــيس كنيم، اظهار كرد: در حال حاضر پيگير اخذ مجوزهاى  تهران تاس
ــتيم و اميدواريم كه وزارت صنعت،  الزم براى تاسيس اين كارخانه هس
معدن و تجارت هر چه زودتر مجوز هاى الزم را براى پيشبرد اهداف اين 

كارخانه صادر كند.
ــذ دانش فنى با  ــاره پايلوت و قرارداد اخ وى در ادامه افزود: قرارداد اج
ــده در طول  ــگاه صنعت نفت از مهم ترين فعاليت هاى انجام ش پژوهش

تاسيس اين شركت دانش بنيان به حساب مى آيد.

ــط اين شركت دانش بنيان افزود:  وى با تاكيد بر توليد كربن فعال توس
بازيافت كربن هاى فعال مستعمل نيز از ديگر فرآورده هاى اين شركت 
ــن كار در نظر  ــراى اي ــهريار ب ــت و به همين منظور واحدى در ش اس
ــزات آن ــه نصب تجهي ــون در مرحل ــم اكن ــت كه ه ــده اس گرفته ش

 هستيم.
ــده در زمينه بازاريابى اظهار  ــاره به فعاليت هاى انجام ش يادگارى با اش
كرد: مذاكره با شركت مجتمع گاز پارس جنوبى و شركت اسپك براى 
تامين اكتيو كربن و همچنين بازيافت كربن هاى مستعمل از مهم ترين 
اقدامات براى بازاريابى اين شركت دانش بنيان بوده و همچنين در زمينه 
ــورت گرفته ــه مذاكراتى ص ــورهاى منطق ــادرات نيز با يكى از كش ص

 است.
ــركت در فروردين ماه 1394 تاسيس شده  وى با اشاره به اين كه اين ش
ــت، گفت: توليد صنعتى نانولوله هاى كربنى و اكسيدهاى فلزى از  اس

مهم ترين فعاليت هاى اين شركت محسوب مى شود.
ــگاه فناورى نانو 13 تا 16 مهر  ــاس اين گزارش، هشتمين نمايش بر اس
ماه امسال در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران، سالن خليج 

فارس برگزار مى شود.

شبكه اجتماعى فيس بوك را حاال ديگر همه افرادى كه با اينترنت سر و كار دارند 
مى شناسند و حتى اگر عضو هم نباشند دست كم با نام آن آشنا هستند.

ــايت پرترافيك  ــون كاربر بعد از گوگل دومين س فيس بوك با بيش از 900 ميلي
ــوى مارك زوكربرگ كه دانشجوى ــايت در فوريه 2004 از س دنيا است. اين س

دانشگاه هاروارد بود تنها با يك سرور كار خود را شروع كرد، اما امروز در جاى جاى 
آمريكا Data Center (مركز داده) دارد. هر يك از اين مراكز داده هزاران سرور 
قرار دارد كه با هم شبكه شده اند و با فيبرهاى نورى به اينترنت متصل مى شوند. هر 
بار كه شما اطالعاتى را در فيس بوك قرار مى دهيد، سرورهاى اين مراكز داده آن 

را در خود ذخيره مى كنند و به دوستان شما نشان مى دهند. 
 وسعت زيرساخت ها

ــت. اين  ــايت دنيا اس ــان مى دهد امروز فيس بوك معروف ترين وب س آمارها نش
ــود. اين يعنى حدود 9 درصد  سايت در ماه بيش از يك تريليون بار بازديد مى ش
ــت. كاربران روزانه 300 ميليون عكس  ترافيك اينترنت در اختيار فيس بوك اس
ــيار  ــايت نياز به فضاى بس ــرار مى دهند. در نتيجه اين س جديد در فيس بوك ق
ــوك بايد به يك ميليون  ــات دارد. عالوه بر اين، فيس ب زيادى براى ذخيره اطالع
ــايت ها و نرم افزارهاى  ــايت و 550 هزار نرم افزار سرويس ارائه دهد. وب س وب س
ــتفاده مى كنند يا اطالعات در آن گوناگونى هستند كه از اطالعات فيس بوك اس

 قرار مى دهند.
براى جواب به همه اين نيازها فيس بوك دو مركز داده بسيار بزرگ دارد و دو مركز 
ديگر هم در دست ساخت است. همچنين فيس بوك حداقل 9 مركز داده هم در 
ــت. آمار جالب اينكه بيشتر از 70 درصد ترافيك فيس بوك  آمريكا اجاره كرده اس
ــد تا فيس بوك اولين سرور خارج از  ــت. اين موضوع باعث ش خارج از آمريكا اس
آمريكا را در سوئد بسازد. تمام اين سرورها بايد همزمان يك سرويس را ارائه دهند 
تا شما بتوانيد يك صفحه را ببينيد. براى باز شدن صفحه اول كاربران، فيس بوك 
ــرورهاى مختلف  ــده و ده ها هزار داده را از س ــرور متصل ش نياز دارد به صدها س

پردازش كند و نتيجه را در كمتر از يك ثانيه به شما نمايش دهد.
ــتفاده مى كرد.  ــته از مدل فروش عمده (Wholesale) اس فيس بوك در گذش
ــاختمان را مى سازند، براى  فروش عمده به اين شكل است كه كمپانى ها يك س
آن كف كاذب طراحى مى كنند، زيرساخت هاى برقى و تهويه آن را مى سازند و در 
نهايت آن را يكجا اجاره مى دهند. در اين مدل شركت ها مى توانند اين فضا را براى 

پنج ماه اجاره كنند. همين موضوع باعث شد تا فيس بوك با شتاب زيادى 
وسعت پيدا كند.

مراكز داده
ــه دارد اولين مركز داده خود را در  در ژانويه 2010 فيس بوك اعالم كرد كه برنام
ــرمايه گذارى زيادى داشت، اما باعث  اورگان بسازد. اين امر نياز به تجهيزات و س
ــتم تهويه بهترى را به دلخواه خود  مى شد تا فيس بوك سرورهاى قوى تر و سيس
ــمالى را سال  ــبكه اجتماعى مركز داده خود در كاروليناى ش انتخاب كند. اين ش

2010 و در سوئد را سال 2011 رونمايى كرده است. 
در حال حاضر فيس بوك شش مركز داده اجاره اى در نقاط مختلف دارد. از جمله 
ــن خوزه و حداقل يكى در  ــانتاكالرا، س ــيليكون ولى، س اين مراكز مى توان به س
سانفرانسيسكو اشاره كرد. همچنين اين كمپانى سه مركز داده Wholesale در 
ــانتاكالرا و ويرجينيا از مراكز اصلى هستند. اين مراكز  ويرجينيا دارد كه مراكز س
ــل مى كنند كه اين نوع  ــبكه فيس بوك را به اينترنت متص با صدها فيبر نورى ش
توزيع براى كمپانى هايى كه از سراسر دنيا بازديدكننده دارند عالى است. اگر اين 
رشد سريع فيس بوك ادامه پيدا كند به شبكه هاى بزرگ ترى نياز خواهد داشت و 
ديتاسنترهاى مورد نياز را، خودش خواهد ساخت، اتفاقى كه در ابر كارخانه هايى 

مانند مايكروسافت، گوگل و ياهو مى افتد.
محل سرورها

ــوند. مركز داده  ــعه فيس بوك، مراكز داده آن هم بزرگ تر مى ش همزمان با توس
واقع در اورگان فضايى به مساحت 13/657 مترمربع دارد. پس از بزرگ تر شدن 
ــاز دوم آنها  ــترش دهند. در ف ــد اين پروژه را گس ــا تصميم گرفتن فيس بوك آنه
ــروژه فضايى به  ــد. در مجموع اين پ ــع ديگر به آن اضافه كردن 14/864 متر مرب
مساحت 28/521 متر مربع را به خود اختصاص داد. يعنى تقريبا سه برابر فروشگاه 
ــمالى نيز تقريبا به همين  ــتار در تهران. ديتاسنتر كاروليناى ش مركزى هايپر اس

اندازه وسعت دارد. 
ــش مگاوات در  در مراكز داده اجاره اى فيس بوك معموال بين 2/25 مگاوات تا ش
ماه برق مصرف مى كند. همچنين مساحت ديتاسنترهاى اجاره اى بين يك هزار 
تا 3/250 مترمربع است. از آنجا كه برق مهم ترين نياز اين مراكز داده است، اكثر 
شركت ها از تامين برق به عنوان يك معيار مهم براى اجاره بيشتر گرفتن استفاده 

مى كنند.

عرضه پنج محصول تجارى شده پژوهشگاه نفت در جشنواره نانوصنعت براى رفع نيازهاى خود به سمت شركت هاى دانش بنيان برود
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اخبار كوتاه خبر

گوشى ال جى V10 روانه بازار شد

صفحه كليدى تاشو براى اتصال
 به گجت ها

واكنش به بازار سياه موبايل 
به سبك جديد

شركت ال جى تازه ترين گوشى هوشمندش V10 را روانه بازار كرده كه يك 
صفحه نمايش جداگانه نوارى براى نمايش اپليكيشن ها دارد.

از طريق اين صفحه نمايش نوار دسترسى سريع به اپليكيشن هايى چون آب 
ــد. ال جى در نامگذارى اين فبلت  و هوا، دوربين و پخش فيلم به وجود مى آي
ــت. G4 و G Flex دو گوشى هوشمندى  ــراغ G نرفته اس جديد ديگر به س
ــى جديد را به آن دو متصل كند.  هستند كه ال جى گفته نمى خواسته گوش
ــش اصلى نوعى  ــاالى صفحه نماي ــتن يك صفحه نمايش نوارى در ب گذاش
دنباله روى از سامسونگ هم مى تواند باشد. گوشى اج سامسونگ هم عملكرد 
ــى  ــابهى را در لبه هاى كنارى صفحه نمايش دارد. ال جى در زمينه گوش مش
رقابت تنگاتنگ  اوليه خود با رقيب اصلى اش سامسونگ را تا اندازه اى واگذار 
كرده است. اين شركت از مقام پنجم برترين شركت هاى توليدكننده موبايل 
ــونگ و سه برند چينى حاال  به مقام ششم تنزل پيدا كرده است. اپل، سامس
باالتر از ال جى قرار دارند.گوشى جديد ال جى V10 داراى يك صفحه نمايش 
7/ 5 اينچى و دو دوربين جلويى 5 مگاپيكسلى براى عكاسى سلفى است. اين 
ــت كه در بدنه آن از فلز استفاده  گوشى همچنين نخستين گوشى ال جى اس
شده است. اين گوشى مجهز به دو پنل صفحه نمايش گوريال گلس چهار است. 

دوربين پشتى اين موبايل 16 مگاپيكسلى است.

صفحه كليد تاشو و كم حجمى عرضه شده كه با داشتن قابليت هاى 
متفاوت مى تواند ارتباط بين تبلت و اسمارت فون ها را برقرار كند.

ــته و تايپ  صفحه كليد جديد ال جىRolly Keyboard نام داش
ــهيل مى كند. اين صفحه كليد به  كردن در گجت هاى مختلف را تس
سادگى جمع شده و فضاى كمى را اشغال مى كند در نتيجه سبك و 
كم حجم است. اين صفحه كليد مى تواند براى كاربرانى كه در طول 
روز بسيار از اسمارت فون يا تبلت ها استفاده مى كند، سودمند باشد. 
صفحه كليد Rolly Keyboard از جنس پالستيك بوده و با اتصال 

از طريق بلوتوث ارتباط بين دو گجت را برقرار مى كند.

ــرويس فون واژه در بازار سيم كارت  درباره بازار سياهى كه به اسم س
ــه توضيحاتى  ــه ارائ ــن بازار ب ــده يكى از فعاالن اي ــور ايجاد ش كش

در اين باره پرداخت.
عسگرى اظهار كرد: بحث دسترسى به شماره هايى كه بر اساس حروف 
الفبا قابليت تبديل به نام مشخصى دارند موضوعى است كه از سال ها 
ــورهايى مانند آمريكا و  ــه قرار گرفته و در كش قبل در دنيا مورد توج

كانادا سال هاست از آن استفاده مى شود.
ــونگ در آمريكا  ــركت اپل يا سامس ــه داد: به عنوان مثال ش وى ادام
شماره هاى تماس خود را بر اساس نام خود طراحى كرده و شماره هايى 
ــا Samsung در اختيار دارند  مانند mgapple يا mgiphon ي
ــد. با اين  ــا تماس بگيرن ــترى با آنه ــهولت بيش تا مردم بتوانند با س
ــتفاده ــورد اس ــته كمتر م ــال هاى گذش ــى س ــران ط ــود در اي وج

قرار مى گرفت.
ــك قابليت ــد: اين ي ــن متـــذكر ش ــازار، همچني ــال بـــ اين فع

ــتفــاده قرار  ــته در ايــران مورد اس است كه طى ســال هاى گذش
ــك قـــابليت  ــوان آن را ي ــال مى تــ ــت امـــا به هر ح نگرفته اس
ــماره هاى مختلفى  ــل ش ــن دلي ــه همي ــرد و ب ــاب ك ــارى حس تج
ــامى قيمت هاى بيشترى  وجود دارد كه به دليل انطباق با برخى اس
ــماره مربوط  ــه ذات آن ش ــه اين موضوع ب ــدا كرده اند ك در بازار پي

مى شود.
وى همچنين به ارائه توضيحاتى در خصوص نحوه دسترسى شركت ها 
ــماره هايى كه مى توان از طريق سرويس فون واژه مورد استفاده  به ش
ــاره كرد و گفت: اكنون در مورد خط هايى مانند رايتل يا  قرار داد اش
ــماره هاى مدنظر را دريافت و  ــل مى توان از طريق ثبت نام ش ايرانس
ــرمايه گذارى در اين  ــاس عده اى به س خريدارى كرد و بر همين اس

حوزه مى پردازند.
ــيم كارت هاى  ــف س ــه تكلي ــود اينك ــا وج ــازار ب ــال ب ــا اين فع ام
همراه اول به تعداد باال در اختيار اين شركت ها قرار دارد چه مى شود 
ــيم كارت ها را از طريق  ــت اين س توضيح داد: در مواردى ممكن اس
ــوارد صاحبان  ــتر م ــدارى كنيم اما در بيش ــايت همراه اول خري س
ــيم كارت هايى كه قابليت انطباق با حروف داشته  ــركت ها س اين ش
ــا را به فروش  ــرده و آنه ــى آنها خريدارى ك ــق مالكان قبل را از طري

مى رسانند.
ــد: در حوزه تلفن ثابت نيز چنين سرويسى از  وى همچنين يادآور ش
مدت ها قبل مشغول به ارائه خدمت است و حتى ممكن است بر اساس 
آنكه براى برخى اسامى تنها يك شماره وجود دارد قيمت اين خط ها 

به باالى 50 ميليون تومان هم برسد.
ــى 021  ــاب 021 يا تاكس ــد كت ــماره اى مانن ــال ش ــوان مث به عن
ــاس قيمتى كه  ــر همين اس ــت و ب ــى اس تنها يك بار قابل دسترس
ــاير خط هاى ــى باالتر از س ــوال رقم ــود معم ــراى آن تعيين مى ش ب

 معمول است.

ــرورهاى مختلف  ــده و ده ها هزار داده را از س ــرور متصل ش نياز دارد به صدها س
پردازش كند و نتيجه را در كمتر از يك ثانيه به شما نمايش دهد.

ــتفاده مى كرد.  ــته از مدل فروش عمده (Wholesale) اس فيس بوك در گذش
ــاختمان را مى سازند، براى  فروش عمده به اين شكل است كه كمپانى ها يك س
آن كف كاذب طراحى مى كنند، زيرساخت هاى برقى و تهويه آن را مى سازند و در 
نهايت آن را يكجا اجاره مى دهند. در اين مدل شركت ها مى توانند اين فضا را براى 

پنج ماه اجاره كنند. همين موضوع باعث شد تا فيس بوك با شتاب زيادى 
وسعت پيدا كند.

ماه برق مصرف مى كند. همچنين مساحت ديتاسنترهاى اجاره اى بين يك هزار 
تا 3/250 مترمربع است. از آنجا كه برق مهم ترين نياز اين مراكز داده است، اكثر 
شركت ها از تامين برق به عنوان يك معيار مهم براى اجاره بيشتر گرفتن استفاده 

مى كنند.

محققان كشورمان طراحى كردند؛

ساخت دستگاه ردياب چشم براى مشاغل حساس در ايران



فرمان��ده انتظام��ی نطن��ز گف��ت: هم زمان ب��ا دومین 
روز از هفت��ه نی��روی انتظام��ی، نمایش��گاه تخصصی 
پیش��گیری از جرائم و ش��ناخت آس��یب های اجتماعی 
 در فضای مجازی در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز

 افتتاح شد.
علی بنی آدم��ی؛ فرمان��ده انتظام��ی نطنز در مراس��م 
افتتاح نمایش��گاه اظهار ک��رد: ایجاد امنی��ت و کاهش 
مخاطرات برای فعال های علم��ی، اقتصادی، اجتماعی 
در جامع��ه  اطالعات��ی، حفاظ��ت و صیان��ت از هوی��ت 
دینی و ملی، مراقب��ت و پایش از فض��ای تولید و تبادل 
اطالعات برای پیش گی��ری از تبدیل ش��دن این فضا به 
بس��تری برای انجام هماهنگی ها و عملیات  برای انجام 
و تحق��ق فعال ه��ای غیرقانونی و ممانع��ت از تعرض به 
ارزش ه��ا و هنجارهای جامعه در فت��ا از جمله  وظایف و 
 ماموریت ه��ای پلیس فض��ای تولید و تب��ادل اطالعات 

ناجاست.
وی افزود: به همین منظور به همت پلیس آگاهی و فتا و 
همچنین اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نطنز، 
اولین نمایشگاه تخصصی پیشگیری از جرائم و شناخت 
آسیب های اجتماعی در فضای مجازی در اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی نطنز افتتاح شد.
فرمانده انتظامی نطن��ز تصریح کرد: در این نمایش��گاه 
120 بنر آموزش��ی، 600 پوس��تر آموزش��ی و یک هزار 
 و 500 ب��ر ش��ور تهی��ه و در مع��رض بازدیدکنندگان 

قرارگرفته است.

وی بیان کرد: موضوع نمایشگاه برپاشده آشنایی با فضای 
مجازی، تهدیدات موجود در فضای مجازی، برنامه های 
موبایل بنیان، پرونده های واقعی فریب خوردگان فضای 
مجازی، هش��دارها و راه ه��ای پیش��گیری در خصوص 
پیشگیری از سرقت های اینترنتی و عادی منزل، خودرو، 
 منزل و موتورس��یکلت و همچنین آش��نایی با مضرات 

مواد مخدر است.
بنی آدم��ی گف��ت: یک��ی از بخش ه��ای جالب توج��ه 
نمایش��گاه ای��ن اس��ت ک��ه وقت��ی بازدیدکنن��ده از 
س��یر نمایش��گاهی بازدی��د نمود، ب��ا حضور در س��الن 
فیل��م و دی��دن فیلم ه��ا و پویانمایی ه��ای آموزش��ی 
در خص��وص جرائ��م اینترنت��ی و ع��ادی ک��ه توس��ط 
 همکاران نی��روی انتظامی پخش می ش��ود، ب��ه آگاهی 

کامل می رسد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: پلی��س فت��ا ب��ا رویک��رد و 
راهبرده��ای مختل��ف در حوزه ه��ای شناس��ایی 
زمینه های وق��وع جرم، پیش��گیری از جرائ��م، مقابله و 
برخورد ب��ا جرائم و آم��وزش همگانی را ب��ه مرحله اجرا 
 داش��ته و مقابله ب��ا جرائم فض��ای مج��ازی را برعهده 

گرفته است. 
فرمانده انتظام��ی فرهنگ س��ازی و آگاهی بخش��ی را 
جزء مهم تری��ن برنامه های پلیس آگاهی و فتا برش��مرد 
و گفت: امیدواریم مردم شهرس��تان نطن��ز با حضور در 
این نمایش��گاه و بازدید بر معلومات خود در حوزه فضای 

مجازی بیفزایند.

میثم محمدی در جلسه شورای اداری شهرستان لنجان 
افزود: شهرداری های شهرستان از جمله سده با کاهش 
درآمد ع��وارض آالیندگی روبرو هس��تند ب��ه نحوی که 
درآمدی پانصد میلیونی شهرداری در سال های گذشته 
به کمتر از 200 میلیون تومان در ماه کاهش یافته است.

وی گفت: ش��رکت ه��ای منطق��ه از جمل��ه ذوب آهن 
خریدهای خود را به صورت تهاتری انجام می دهند و به 
دلیل اینکه فروشی صورت نمی گیرد درآمد ارزش افزوده 

نیز راکد شده است.
محم��دی با اش��اره به رویکرد ش��هرداری س��ده لنجان 
به گردش��گری گف��ت: امس��ال موافقت اصول��ی ایجاد 
منطقه گردش��گری در ش��هر اخذ ش��ده و ب��ا پیگیری 
 مس��ووالن شهرس��تان ط��رح گردش��گری منطق��ه

 ارائه می شود.
ش��هردار س��ده همچنین از تبدیل حمام قدیمی ش��هر 
به م��وزه برن��ج و ثبت برن��ج لنجان در فهرس��ت میراث 
ناملموس کشور خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای 
 تعمیم گردش��گری و ایج��اد درآمدهای پای��دار صورت 

می گیرد.
رییس شورای اس��المی س��ده لنجان نیز در این جلسه 
از برخی ادارات شهرس��تان که تعامل الزم را با مدیریت 
 ش��هر س��ده برای حل مش��کالت مردم ندارن��د انتقاد

 کرد
.نب��ی اهلل ادیب��ی اف��زود: ح��دود ی��ک س��وم از ش��هر 
زیرس��اخت ه��ای الزم را در جه��ت ارتباط��ات دیت��ا 

 و مخاب��رات ندارن��د و بیش از ش��ش س��ال اس��ت که 
 هیچ گونه زیرس��اخت مخابراتی در ش��هر س��ده ایجاد

 نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه فاضالب، زیرساختی مهم برای 
توسعه هر ش��هر اس��ت، گفت: قرار بود مرداد ماه امسال 
ش��اهد بهره برداری از پروژه فاضالب شهر باشیم که این 

اتفاق هنوز رخ نداده است.
رییس ش��ورای اس��المی س��ده لنجان با اش��اره به نیاز 
مردم ش��هر به مرک��ز ش��بانه روزی بهداش��ت و درمان 
گف��ت: ب��رای ش��بانه روزی ش��دن مرک��ز بهداش��ت 
ش��ماره 2 ک��ه توس��ط خیرین ش��هر س��اخته ش��ده 
 مجوزهای��ی صادر ش��ده ول��ی هن��وز به مرحل��ه عمل

 نرسیده است.
ادیبی خاطر نش��ان کرد: یکی از شهرهای شهرستان که 
هنوز مدارس دونوبته دارد س��ده لنجان است و با اینکه 
شش مدرسه از چرخه مدارس فعال خارج شده اما بیشتر 

از یک مدرسه جایگزین نشده است.
وی با انتقاد از مدیریت نامناس��ب س��الن های ورزش��ی 
 در ش��هر گفت: با این روند تا چند س��ال آینده چیزی از 

سالن ها باقی نمی ماند.
وی با بیان اینکه شهرهای شهرستان لنجان به دلیل وجود 
منبع درآمدی به نام عوارض آالیندگی به س��مت کسب 
درآمدهای مستمر حرکت نکرده اند، تصریح کرد: اگر قرار 
است کمکی بابت آلودگی به شهرستان نشود آالیندگی 

آنها قابل تحمل نیست.
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رییس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: هنوز زمان جاری  شدن 
آب قطعی نشده اما آنچه مشخص این است که مانند سال گذشته آب در 

آبان ماه برای کشت پاییز کشاورزان جاری می شود.
اسفندیار امینی با اشاره به جاری شدن آب برای کشت پاییز کشاورزان 
اظهار داشت: هنوز زمان جاری شدن آب قطعی نشده اما آنچه مشخص 
این اس��ت که مانند س��ال گذش��ته آب در آبان ماه برای کش��ت پاییز 
کشاورزان جاری می شود.وی افزود: مقدار حجم آب نیز هنوز مشخص 
نشده، برای برگزاری جلس��ه و جزئیات دقیق تر به دفتر وزیر نیرو نامه 
درخواست ارسال شده اما هنوز پاس��خی برای برگزاری جلسه دریافت 
نکرده ایم.رییس انجمن خبرگان کش��اورزی اصفهان بیان کرد: میزان 
ذخیره آب پشت سد نسبت به مقدار پیش بینی خود بیشتر است که این 
جای امیدواری دارد، در حال حاضر 425 میلیون متر مکعب آب وجود 
دارد که در پیش بینی ها مقدار 400 میلیون مترمکعب آب تخمین زده 
بود. وی بیان اینکه این حجم اضافی امسال هم به تاالب نمی رسد، گفت: 
 با ش��عار نمی توان تالب گاوخونی را زنده نگه داش��ت و برای اینکه آب 
به پایاب برس��د، باید در مرحله نخست رودخانه ساماندهی شود.امینی 
تصریح کرد: در رودخانه آبی که جاری می شود بسیاری از حجم آن در 
باالدست، پایین دست و سرشاخه ها مفقود می شود و رودخانه نظم الزم 
را ندارد.وی خاطرنشان کرد: باید کنترل  بیشتری روی رودخانه صورت 
بگیرد و یادمان باشد، چندی پیش که آب به تاالب رسید به دلیل حرکت 
مردمی بود و نشان داد که می توان تاالب را زنده نگه داشت و این مشروط 
به این اس��ت که مردم در این زمینه دخیل ش��وند.امینی گفت: اگر در 
ساماندهی رودخانه مردم به صورت قانونی دخیل شوند، مسیر درستی 
در پیش گرفته می شود که در این باره حتی یک مصوبه نیز پیشنهاد شده 
که به زودی اطالع رسانی می ش��ود.رییس انجمن خبرگان کشاورزی 
اصفهان اظهار داش��ت: در این مورد به طورمار شیخ بهائی که سر بزنیم 
می بینیم که اشاره شده هر گاه بهره بردار و حاکمیت هر دو در مدیریت 

رودخانه دخیل شوند هیچ تعارضی رخ نمی دهد.

 برخورد یک دس��تگاه خودرو نیس��ان با کوه در محدوده روستای 
ولوجرد نطنز، یک کشته برجا گذاشت.

 رییس مرک��ز فوری��ت ه��ای پزش��کی نطنز گف��ت: ای��ن حادثه 
شامگاه شنبه در نزدیکی روستای ولوجرد نطنز رخ داد که براثر این 
حادثه راننده خودرو نیسان 50 ساله به دلیل ضربه شدید مغزی جان 
خود را از دست داد.حسین مخلصی اظهار کرد: بعد از اطالع از وقوع 
حادثه، دو تیم از اورژانس سرآسیاب و جمعیت هالل احمر بادرود به 
محل اعزام شدند و راننده نیسان که از ناحیه سر مصدوم شده بود را 
با انجام اقدامات پیش بیمارستانی، جهت ادامه درمان به بیمارستان 
خاتم االنبیا نطنز اعزام کردند.وی گفت: برغم تالش پزشکان و کادر 
بیمارستان، راننده نیسان به علت شدت جراحات وارده، درگذشت.

علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

رییس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان :
آبان ماه آب برای کشت پاییز کشاورزان 

اصفهان جاری می شود 

برخورد خودرو نیسان با کوه 
یک کشته برجا گذاشت

در آستانه فرا رسیدن ماه محرم؛
سوگواره وارثان نینوا در کاشان برگزار می شود

معاون فرماندار شهرضا؛ 
لزوم تدوین برنامه جامع رصد اشتغال زنان در شهرضا

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، از 
برگزاری سوگواره وارثان نینوا با حضور مداحان و شاعران 

آیینی در این شهر خبر داد.
مهدی نادعل��ی در جمع خبرن��گاران اظهار داش��ت: در 
آستانه فرا رسیدن ماه محرم سوگواره وارثان نینوا با حضور 
مداحان و شاعران آئینی منطقه  کاشان دوشنبه 13 مهر 
ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در حس��ینیه نخل صدره و 
سرفره مرکز هیات حسینی کاش��ان برگزار می شود.وی 
افزود: در این سوگواره حجت االسالم ناصر رفیعی استاد 
حوزه و دانشگاه به منظور معرفی و ترویج بیشتر آموزه های 
واقعه عاشورا به سخنرانی پیرامون عزاداری سنتی و ترویج 
مداحی عالمانه در برابر بدعت های در حال گس��ترش و 
آسیب شناسی رویکردهای غیر عالمانه به مفاهیم عاشورا 

می پردازد.
مدی��ر عام��ل س��ازمان فرهنگی ورزش��ی 
شهرداری کاشان گفت: در این برنامه با توجه 
به بزرگداش��ت هفته ناجا سرهنگ حسین 
حس��ین زاده جانش��ین فرمانده��ی نیروی 
انتظامی اس��تان اصفهان پیرامون اس��تفاده 
صحیح از فضاه��ای مجازی و آس��یب های 
اس��تفاده بی رویه از این تکنولوژی و راه های 
مقابله با خطرات احتمالی و عبرت های واقعه 
عاشورا به ایراد سخن خواهد پرداخت.نادعلی، 
پخش کلیپ س��خنرانی مقام معظم رهبری 
پیرامون آس��یب  ای عزاداری، ش��عرخوانی 
ش��اعران آیینی، نوحه خوانی، س��ینه زنی و 
تجلیل از خانواد های 3 نفر ار مداحان شهید 

را از دیگر برنامه های این سوگواره برشمرد.
وی ایجاد انس��جام هر چه بیش��تر در میان 
 مداح��ان، اس��تفاده از طرح ه��ای آنه��ا، 

بیان مش��کالت و ارائه راهکارهای اجرایی قبل از ش��روع 
عزادارای ماه محرم را از جمله اهداف گردهمائی مداحان و 
شاعران آیینی منطقه کاشان نام برد.مدیر عامل سازمان 
فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان افزود: با توجه به اینکه 
در مجموعه مدیریت ش��هری در حوزه مس��ائل دینی و 
پیوند آن با مس��ائل هنری اهتمام جدی وجود دارد و به 
این مقوله مهم به طور همه جانیه پرداخته می ش��ود به 
منظور پاسداش��ت نهضت حس��ینی مداحان و شاعران 
آیینی منطقه کاشان گردهم می آیند.س��وگواره وارثان 
نینوا به هم��ت فرهنگس��رای فیض س��ازمان فرهنگی 
ورزشی ش��هرداری با همکاری کانون مداحان و شعرای 
 آیین��ی منطق��ه و فرماندهی نی��روی انتظامی کاش��ان

 برگزار می شود.

معاون فرماندار شهرضا اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی را من��وط به برنامه ریزی بلند مدت و اس��تفاده 
از الگوهای علمی دانس��ت و گفت: برخی گمان می کنند 
اقتصاد مقاومت��ی تنها محدود به جلوگیری از اس��راف و 
تبذیر و کاهش مصرف است در حالی که اقتصاد مقاومتی 
الگویی جامع و برنامه ای بلند مدت در سیاست و اقتصاد 

کشور است.
سید حمید بحرینی در جمع خبرنگاران شهرستان با تاکید 
بر لزوم تدوین برنامه جامع برای بررسی وضعیت اشتغال 
زنان در ش��هرضا اظهار کرد: در هر برنامه ای که معضالت 
و مشکالت موجود، بر اساس مدل های علمی و داده های 
آماری پیگیری شده است، در نهایت به موفقیت رسیده ایم.

وی افزود: در هر مسئله ای که با آن مواجه می شویم، باید 
دور نما و افق روش��نی را برای خود ترس��یم 
کرده و با هدف گذاری به اعمال سیاست های 

مناسب بپردازیم.
معاون فرماندار ش��هرضا با اش��اره به جایگاه 
وی��ژه حقوق ش��هروندی در قانون اساس��ی 
 و نقش موثر خبرن��گاران در اطالع رس��انی 
در این خصوص، گفت: یکی از ظرفیت های 
خوب شهرس��تان ش��هرضا برخ��ورداری از 
امکانات گس��ترده رسانه ای اس��ت و با توجه 
به نیاز جامعه به اطالع از حقوق ش��هروندی 
مندرج در قانون، می توان از این امکان مناسب 
در این زمینه استفاده کرد.بحرینی هم چنین 
 با اش��اره به اج��رای طرحی مبن��ی بر تهیه

 بانک جامع اطالعات صنایع ش��هرضا اظهار 
کرد: به دنبال اج��رای این ط��رح اطالعات 
جامعی در خصوص جنس��یت ساعات کار و 

حتی ملیت شاغالن در صنایع شهرس��تان به دست آمد 
که می تواند الگویی ب��رای رصد وضعیت اش��تغال زنان 
در ش��هرضا باش��د.وی تصریح کرد: در برخی موارد عدم 
 نظارت ها باعث ش��ده تا برخ��ی از آموزش��گاه های آزاد

  به جای انجام رس��الت های فرهنگی و تبلیغات صحیح، 
به بنگاه های اقتصادی تبدیل شوند و با تبلیغات کاذب قصد 
جذب مشتریان را دارند.معاون فرماندار شهرضا با تاکید 
بر لزوم تعامل همه جانبه ادارات شهرس��تان در تشکیل 
گروهی برای بررسی وضعیت اش��تغال زنان اظهار کرد: 
این گروه متشکل از نمایندگانی از ادارات فنی و حرفه ای، 
صنعت، معدن و تج��ارت، تعاون کار و رف��اه اجتماعی و 
جهاد کشاورزی بوده و امکان مناسبی برای بررسی جامع 

وضعیت اشتغال زنان را ایجاد می کند.

مس��وول امداد و نجات جمعیت هالل احمر ش��هرضا 
گفت : کوهن��ورد مصدوم گرفتارش��ده در س��یاه کوه 
کوله گاوی رامش��ه ش��هرضا با کمک نیروهای امداد و 
 نجات و با اس��تفاده از بالگرد ام��دادی از احتمال مرگ 
رهایی یافت.داریوش بهرامی افزود : مرد 44 ساله ای از 
اهالی روستای رامشه برای کوهنوردی به سیاه کوه کوله 
گاوی رامشه رفته تا به قله 2900 متری زین اسبی صعود 

کند که در نزدیکی قله دچار سقوط می شود .
بهرام��ی تصریح کرد : ب��ا توجه به س��قوط چند متری 
کوهنورد نزدیک قله ، وی از ناحیه دوپا دچار شکستگی 
ش��ده و قادر به حرک��ت نبوده اس��ت .وی با اش��اره به 
حضوراهال��ی محل در منطق��ه اظهار ک��رد : نیروهای 
محلی برای نجات وی حاضرشده ولی با توجه به محل 

وقوع حادثه نم��ی توانند کمکی انجام دهند .مس��وول 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر ش��هرضا گفت : پس 
از تماس اهالی محل با این مرکز تیم اول امداد و نجات 
کوهستان هالل احمر شهرضا س��اعت 7 شب اقدام به 
صعود به قله کرده که ساعت 10ش��ب در مکان حادثه 
حضور می یابن��د .بهرامی اف��زود : با توجه ب��ه تاریکی 
شب و صعب العبور بودن مس��یر، این گروه نمی توانند 

مصدوم را به پایین منتقل کنند .وی تصریح کرد : تیم 
 دوم ,ش��بانه به قله اعزام و صبح زود به قل��ه صعود و با 
بررسی های انجام شده اعالم کردند که انتقال مصدوم 

امکان پذیر نیست .
مس��وول امداد و نجات جمعیت هالل احمر ش��هرضا 
اظهارکرد: با هماهنگی انجام ش��ده با س��ازمان امداد 
و معاونت ام��داد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان 

اصفهان , درخواست یک دس��تگاه بالگرد شد که صبح 
حدود ساعت 10 بالگرد به محل حادثه اعزام و مصدوم 
به پایین ک��وه منتقل ش��د .بهرامی گف��ت : کوهنورد 
آسیب دیده بوس��یله آمبوالنس به بیمارستان حضرت 
امیرالمومنین )ع( شهرضا منتقل شد .وی افزود : حال 
عمومی مصدوم خوب اس��ت .مس��وول امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر ش��هرضا در پایان گف��ت : در این 
عملیات 20 نفر از نیروهای هالل احمر شهرضا،5 نیروی 
محلی , یک دستگاه آمبوالنس, یک دستگاه بالگرد و 4 
خودروی امدادی حضور داشتند.رامشه روستایی از توابع 
بخش جرقویه علیا در استان اصفهان است که در 160 
کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان واقع شده است و 

حدود 2600 نفر جمعیت دارد.

 بالگرد امدادی کوهنورد رامشه ای را
 ازمرگ نجات داد

اخبار کوتاه 

معاون باغابانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با برنامه ریزی افزایش کشت در تمام 
نقاط کشور، ایران جایگاه نخست تولید پسته دنیا را تا سال آینده کسب می کند.

 محمدعلی طهماسبی در حاشیه بازدید از باغات پسته شهرستان آران و بیدگل 
اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده در تمام نقاط کشور کاشت پسته آغاز شده 
است.  به طوریکه حتی در شهرهای غربی و شرقی مانند ایالم و اردبیل نیز در 
چند سال کاشت پسته را شروع کرده اند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 370 
هزار هکتار باغ پسته در کش��ور وجود دارد، خاطر نشان کرد: هم اکنون از این 
میزان سطح زیر کشت 320 هزار هکتار درخت پسته بارور وجود دارد که با توجه 
به شرایط خاص در چند سال اخیر کاهش عملکرد داشتیم که البته این کاهش 
در تمام دنیا و حتی ایاالت متحده آمریکا نیز وجود داشته است.طهماسبی با 
بیان اینکه امسال شرایط تولید پسته در ایران نسبت به سال های اخیر مناسب 
خواهد بود، افزود: پیش بینی می شود امسال 270 هزار تن پسته از باغات کشور 
برداشت شود.وی تصریح کرد: سال گذشته صادرات پسته برای ایران بیش از 
یک میلیارد و 600 میلیون دالر  ارز آوری داشته است که پیش بینی می شود 
این میزان افزایش یابد.طهماس��بی گفت: با توجه ب��ه اینکه کمیت و کیفیت 
منابع آب در مناطق حاشیه کویر مانند آران و بیدگل تغییر کرده است تغییر 
 الگوی کشت از محصوالت زراعی به محصوالت باغی را شاهد بودیم.وی افزود: 
کشت و برداشت پسته با توجه به ارزش اقتصادی باال و سود آوری و سازگاری با 

محیط های خاص منطقه ای می تواند برای کشاورزان نیز مناسب باشد.

با صدور حکم قضایی؛
 واحدهای آالینده تولید گچ سنتی 

در شهرستان برخوار تعطیل شد
 اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان از تعطیلی همه واحدهای 
آلوده کننده هوا و محیط زیست تولید گچ سنتی در شهرستان برخوار خبرداد.

اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان اعالم کرد: ای��ن اقدام در 
 راستای مصوبات کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار استان و به منظور کاهش

 آلودگی هوای شهرستان برخوار پیرو اخطارهای صادره از این اداره کل انجام 
شد.اداره کل محیط زیست اس��تان اصفهان اضافه کرد: باتوجه به اخطارهای 
صادره از س��وی این اداره کل برای کارخانجات آالینده تولید گچ در برخوار و 
پیگیری های انجام شده، دادستان عمومی و انقالب شهرستان یاد شده در تاریخ 
21 شهریور امسال دستور تعطیلی همه واحدهای آالینده در سطح شهرستان 
برخوار با مجموع 18واحد را صادر کرد.شهرس��تان برخوار در 10 کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.
 همچنین در خبر دیگری از این اداره کل، 2 واحد صنعتی واقع در شهرک رازی 
شهرستان شهرضا که در زمینه تولید شمش آهن, استحصال سرب از باتری 
های فرس��وده فعالیت می کردند به علت آالیندگی شدید پس از صدور حکم 

قضایی پلمپ شدند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی؛
ایران جایگاه نخست تولید پسته دنیا را 

کسب می کند

شهردار سده لنجان؛

 راهکار حل مشکالت درآمدی شهرداری ها در لنجان
 توجه به گردشگری است

هم زمان با هفته نیروی انتظامی صورت گرفت؛

 برپایی نمایشگاه تخصصی پیشگیری از جرائم 
در فضای مجازی در نطنز
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زبان خوراكى ها

نكته ها

ــاى ظروف  ــش تقاض ــه افزاي ــا توجه ب ــت. ب ــرم نزديك اس ــاه مح م
ــتيك  ــس اتحاديه پالس ــه ريي ــام، توصي ــن اي ــرف در اي ــار مص يكب
ــرف  ــاى يكبارمص ــتفاده از ليوان ه ــردم اس ــه م ــون ب و نايل
ــودن  ــارى زا ب ــل بيم ــه دلي ــذى ب ــاى كاغ ــه ج ــتيكى ب پالس

آنهاست.
ــا توصيه هاى  ــال اخير ب ــار، پنج س ــه طى چه ــت ك اين در حالى اس
ــار مصرف كاغذى به جاى  صورت گرفته مصرف ليوان ها و ظروف يكب

پالستيكى افزايش يافته است.
ــوگوارى و  ــا توجه به ايام س ــار كرد: ب ــيد رحيم مقيمى اصل، اظه س
فرا رسيدن ايام عزادارى امام حسين (ع) و افزايش مصرف ظروف يكبار 
ــد ليوان هاى يكبارمصرف  ــردم توصيه مى كنم كه از خري مصرف به م
ــاى كاغذى  ــرم را در ليوان ه ــد و مايعات گ ــوددارى كنن كاغذى خ
ــا بايد مايعات  ــتفاده از اين ليوان ها حتم مصرف نكنند؛در صورت اس

به صورت سرد مصرف شود.
ــكان هاى  ــه ويژه در م ــن ليوان ها ب ــه مضر بودن اي ــا بيان اينك وى ب
ــهردارى اعالم كرده  شرجى مثل آبادان افزايش يافته است، گفت:  ش
كه در مناطق 22گانه تهران از ليوان هاى يكبار مصرف كاغذى استفاده 

شود ولى من اين موضوع را به شدت رد مى كنم.
با وزير بهداشت هم مالقات كرده و مضر بودن ليوان هاى يكبارمصرف 
ــن موضوع را  ــت نيز اي ــاندم و وزارت بهداش ــات رس كاغذى را به اثب
تاييد كرد. مقيمى اصل، با بيان اينكه ليوان هاى كاغذى حاوى باكترى 
خطرناكى است كه مصرف آنها موجب بيمارى هاى داخلى و زخم دهان 
ــم زدايى و انگل زدايى شود  ــود، تاكيد كرد: اگر اين ليوان ها س مى ش
بهتر از ليوان هاى پليمرى است؛ ولى چون مواد سم زدايى در كشور ما 
ــت، بنابراين اين كار صورت نمى گيرد و اين ليوان ها با قيمت  گران اس

ارزانى فروخته مى شود.
ــتيك و  ــندگان پالس ــدگان و فروش ــه توليدكنن ــس اتحادي ريي
ــد حتما بايد به برند  ــداران توصيه كرد كه در زمان خري نايلون به خري
ــده دقت كنند و از هر مغازه اى  و حروفى كه در انتهاى ظروف حك ش

خريد نكنند.

يك متخصص تغذيه با اشاره به تاثير مصرف شلغم در رفع سرماخوردگى 
ــر از ديگران  ــد، كمت ــرف مى كنن ــوه مص ــه زياد مي ــت: افرادى ك گف

دچار سرماخوردگى مى شوند.
ــرماخوردگى مصرف  ــت: براى درمان س سيد على كشاورز اظهار داش
ــير و چاى  ــود؛ كه ش ــوپ و آش توصيه مى ش ــواع س ــرم،  ان مايعات گ
ــه  ــز ب ــوه ني ــوردن مي ــته و خ ــترى داش ــر بيش ــان تاثي ــن مي در اي
ــتم ايمنى  ــف آن در تقويت سيس ــاى مختل ــود ويتامين ه ــل وج دلي

موثر است.
ــوه مصرف  ــايرين مي ــتر از س ــه افرادى كه بيش ــاره به اينك وى با اش
ــزود: مصرف  ــوند، اف ــرماخوردگى مى ش ــار س ــر دچ ــد، كمت مى كنن
ــود و  ــه مى ش ــيار توصي ــرماخوردگى بس ــان س ــلغم در زم ش
ــى بينى  ــع گرفتگ ــينوس ها و رف ــدن س ــاز ش ــز براى ب ــور آن ني بخ

موثر است.
ــكين مى دهد و  ــرفه را تس ــلغم س ــت: ش ــه گف ــص تغذي اين متخص
ــراد در  ــى آورد، همچنين اف ــن م ــون را پايي ــد خ ــز قن ــلغم ني آب ش
ــراى آنها  ــلغم ب ــره آب پخته ش ــد، قرق ــو درد دارن ــه گل ــى ك صورت

توصيه مى شود.
كشاورز ادامه داد: بهترين شيوه براى تهيه شلغم كه ويتامين و خواص 
درمانى آن حفظ شود، بخارپز كردن آن است. در اين شرايط تمام خواص 

درمانى شلغم حفظ مى شود. 
ــلغم بهتر  ــدن ش ــز ش ــا آب پ ــه ب ــن روش در مقايس ــت اي در حقيق
ــلغم  ــواص درمانى ش ــى از خ ــدن بخش ــگام آب پز ش ــت؛ زيرا هن اس
ــلغم خارج  ــود از ش ــرطان مى ش كه مانع از ابتالى مصرف كننده به س

مى  شود.
وى خاطر نشان كرد: مصرف انواع سبزى و ميوه به ويژه به صورت پخته، 
ــود و طول دوره درمان  ــرماخوردگى زودتر رفع ش كمك مى كند تا س

كاهش يابد.

رييس اتحاديه پالستيك و نايلون مطرح كرد؛

هشدار نسبت به آلودگــى 
ليوان هاى كاغذى يكبارمصرف

متخصص تغذيه مطرح كرد ؛
شلغم را بخارپز كنيم يا آب پز

دريچه

بيشتر بدانيم 
ــدن  ــالم مان ــراى س ــت ب ــت و باكيفي ــى راح خواب
الزم و ضرورى است. بدن انسان از خواب براى ترميم 
ــروع  ــازى آن ها براى ش ــلول هاى بدن و آماده س س
ــى  ــر برخ ــالوه ب ــتفاده مى كند؛ع ــد اس روزى جدي
عادات نادرست كه خواب را بر چشم ها حرام مى كنند 
ــه باعث بى خوابى و  ــتند ك برخى مواد غذايى نيز هس

بدخوابى مى شوند. 
ــما را با اين مواد غذايى بيشتر آشنا  در اين مطلب ش

مى كنيم. 
مواد غذايى چرب

براى داشتن خوابى عميق و راحت الزم است كه دماى 
ــد. برخى ادويه ها باعث افزايش دماى  بدن پايين باش

بدن شده و بنابراين خواب را بر هم مى زند.
پروتئين ها

ــبكى ميل كنيد و به ويژه  براى وعده ى شام غذاى س
ــت هاى قرمز مانند  از مصرف گوشت بپرهيزيد. گوش
ــترى  ــدت زمان بيش ــرب ديگر به م ــذاى پرچ هر غ
ــاله باعث بدخوابى  براى هضم نياز دارند و همين مس
مى شود. بهتر است براى وعده ى شام گياهخوار شويد 
و از سوپ سبزيجات به همراه ماست و غذاهاى سبك 

ديگر استفاده كنيد.

بستنى
اگر طرفدار اين هستيد كه مقابل تلويزيون بنشينيد 
ــاى فيلم هاى كمدى يك پياله بستنى  و حين تماش
ــيد.  ــيار باش ــت كمى هش ــد، بهتر اس ــز ميل كني ني
ــتنى  ــود. بس ــث بى خوابى مى ش ــتنى باع چون بس
عالوه بر دارا بودن مواد چرب حاوى قندهاى زودجذب 
نيز هستند كه به بدن انرژى مى دهند و به همين دليل 

مانع از به خواب رفتن مى شوند.
برخى سبزيجات

ــم، پياز  ــم، گل كل ــى، كل ــد بروكل ــبزيجاتى مانن س
و غيره، براى سالمتى فوق العاده اند؛ اما بهتر است اين 
ــبزيجات را در وعده ى ناهار ميل كنيد. چون باعث  س
ايجاد نفخ معده و گاز مى شوند و در روند خواب اختالل 

ايجاد مى كنند.
مواد غذايى ادرارآور

ــار از  ــه، انواع برى ها، و غيره كه سرش كرفس، هندوان
ــالل در خواب  ــث ايجاد اخت ــتند، باع آب و مدر هس
ــور  ــا مجب ــرف آن ه ــد از مص ــرا بع ــوند؛ زي مى ش
ــب بيدار شده و به دستشويى  خواهيد بود در طول ش
ــود كه از مصرف  برويد. به همين دليل توصيه مى ش

اين مواد غذايى قبل از خواب خوددارى كنيد.

غذاهاى تند و پرادويه
ــت  ــق و راحت الزم اس ــى عمي ــتن خواب ــراى داش ب

كه دماى بدن پايين باشد.
ــده و  ــش دماى بدن ش ــا باعث افزاي ــى ادويه ه برخ
ــرف ميزان  ــم مى زند. مص ــر ه ــواب را ب بنابراين خ
ــن باعث  ــد همچني ــاى تن ــا و غذاه ــاالى ادويه ه ب
ــن دو دليل  ــود. اي ــده مى ش ــوزش مع تحريك و س
ــام  ــد را در وعده ى ش ــاى تن ــه غذاه ــت ك كافى اس

ميل نكنيد.
قهوه

ــن  ــادى كافئي ــزان زي ــاوى مي ــيدنى ح ــن نوش اي
ــر انداختن  ــه تاخي ــث ب ــد باع ــد قن ــت كه مانن اس
ــه در  ــود. در نتيج ــى مى ش ــواب آلودگ ــت خ حال
ــن اتفاق  ــد. اي ــاد مى كن ــالل ايج ــواب اخت روند خ
ــز  ني گازدار  ــيدنى هاى  نوش ــرف  مص از  ــد  بع

رخ مى دهد.
شكالت سياه

ــياه حاوى كافئين  ــت بدانيد كه شكالت س بهتر اس
ــث  ــرك باع ــواد مح ــن م ــت. اي ــن اس و تئوبرومي
ــى خوابى  ــث ب ــده و باع ــب ش ــان قل ــش ضرب افزاي

مى شوند.

ــت.  ــانتى متر اس ــى به طول 70 – 40 س ــان يك گياه علف گل گاوزب
ــا اوليه آن  ــن هاى باير مى رويد. منش ــاه در مزارع و گاهى زمي اين گي

دمشق بوده است.
ــاده اى  ــن م ــم تري ــان، مه ــاه گل گاوزب ــيميايى گي ــه ش از تجزي
كه به دست مى آيد، نيترات دو پتاس است و بيشتر خواص آن مربوط 

به اين ماده است.
ــزاء آن ، اعم از  ــه تقريبا تمامى اج ــت ك گل گاو زبان گياهى طبى اس
گل ها و برگ ها و دانه هاى آن به عنوان دارو استفاده مى شود. همچنين 
ــتفاده قرار مى دهند. ــراى تهيه روغن مورد اس دانه هاى اين گياه را ب

ــوى تمام بدن و  ــاط آور، مق ــان داراى طبيعت گرم و اثر نش گل گاوزب
آرامش بخش است.

در معالجه تب هاى دانه اى مانند سرخك، آبله مرغان، مصرف دم كرده 
ــى دارد. اين دم كرده در درمان دردهاى  آن با ليموعمانى اثر شفابخش
ناشى از سنگ كليه و دفع سنگ مثانه نيز بسيار مفيد است. اگر دچار 
ــيد توصيه به مصرف دم كرده گل گاوزبان  آلرژى هاى فصلى مى باش
است. دم كرده گل گاوزبان براى درمان جوش هاى دهان، آفت دهانى 

بسيار نافذ است.
خواص درمانى گل گاو زبان

ــن آن ها  ــد، مهم تري ــام برده ان ــد زيادى ن ــراى گل گاو زبان، فواي ب
ــيده و تقريبا تمامى اطبا از گذشته تا حال بر آن توافق  كه به اثبات رس

دارند، عبارت است از:
1- تقويت كننده اعصاب و روان و حواس پنجگانه، و نشاط آور است.

2-گل گاو زبان و برگ هاى آن تصفيه كننده خون است.
3- آرام كننده اعصاب است.

4- عرق آور است.

5- ادرار آور است.
6- گل گاو زبان كليه ها را تقويت مى كند.

7- سرماخوردگى را برطرف مى كند.
ــاى چركين  ــوش ه ــان ج ــراى درم ــان ب ــازه گل گاو زب ــرگ ت 8- ب
ــرارت دهان  ــع ح ــدان و رف ــتى بيخ دن ــك، سس ــان اطفال، برف ده

موثر است.
ــواس و خفقان  ــوداوى، وس ــراض س ــان براى ام ــرق گل گاوزب 9- ع

مفيد است.
ــگيرى  ــرطان پيش ــوده و از س ــم ب ــان داراى منيزي 10- گل گاو زب

مى كند.
11- در درمان اختالل حواس، كاربرد فراوانى دارد.

ــى كند،  ــاز م ــرا را ب ــه صف ــرم و كيس ــكم را ن ــان ش 12- گل گاو زب
ــوارض آن را  ــارج و ع ــده خ ــوداوى را از مع ــوخته س ــالط س اخ

از بين مى برد.
13- در تنظيم اختالالت ادرارى و تعريق، موثر است.

14- گل گاو زبان در درمان برونشيت موثر است.
15- بى اختيارى دفع ادرار را درمان مى كند.

16- التهاب و ورم كليه را درمان مى كند.
17- گل گاو زبان در درمان بيمارى سرخك و مخملك مفيد است.

18- ضماد برگ هاى گاو زبان براى رفع ورم موثر است.
19- برگ هاى گاوز بان را بپزيد و مانند اسفناج از آن استفاده كنيد.

 C ــادى ويتامين ــان داراى مقدر زي ــازه گل گاو زب ــرگ هاى ت 20- ب
است و در بعضى از كشورها آنرا داخل ساالد مى ريزند.  
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ــزى  ــكته مغ ــه س ــورها ب ــر كش ــر از ديگ ــال زودت ــران 10 س ــراد در اي «اف
ــوند». اين خبرى بود كه مدتى پيش، از قول رييس مركز سياستگذارى  مبتال مى ش
ــكته مغزى در ايران  ــيه دومين كنگره بين المللى س ــتان فارس در حاش سالمت اس

مطرح شد.
ــه نمك و  ــرف بى روي ــى، كم تحركى، مص ــرى لنكران ــران باق ــر كام ــه دكت به گفت
ــى عواملى  ــب غذاي ــات و در مجموع رژيم نامناس ــتعمال دخاني ــى، اس چربى، چاق
ــوند؛ در حالى كه  ــوب مى ش ــزى محس ــكته هاى مغ ــمت س ــه س ــت ب براى حرك
همه اين موارد در جامعه ما رو به افزايش است، به ويژه چاقى كه در دو دهه گذشته در 
كشور دو برابر شده و اين زنگ خطرى براى افزايش سكته هاى مغزى به حساب مى آيد. 
ــه همه جوانب اين  ــن قرار مى دهيم و ب ــكته مغزى را زير ذره بي به بهانه اين خبر، س

بيمارى مى پردازيم.
ــران چهارمين  ــر و در اي ــرگ و مي ــن عامل م ــكته در دنيا دومي ــاس آمار، س براس
عامل است. در واقع بيمارى هاى قلبى، تصادفات، بيمارى هاى بدو تولد و سكته چهار 

عامل مرگ و مير است.
ــرار دارند.  ــكته ق ــى از س ــر تعداد مطلق در رتبه دوم مرگ و مير ناش ايرانى ها از نظ
ــمتى  ــيب به قس ــت كه باعث آس ــزى يك عارضه عروقى اس ــكته مغ بايد بدانيد س
ــت بر اثر  ــى اينكه ممكن اس ــود. يك ــده ايجاد مى ش ــه دو دليل عم ــده و ب از مغز ش
ــت ــت دوم اين اس ــد؛ حال ــون به مغز نرس ــود و خ ــته ش ــى مجراى رگ بس عوامل
ــه هر يك  ــه البت ــود ك ــز ايجاد ش ــل مغ ــزى داخ ــدن رگ، خونري ــا پاره ش ــه ب  ك
ــى  ــال يك ــوان مث ــه عن ــد. ب ــود را دارن ــاص خ ــل خ ــا، دالي ــن حالت ه از اي
ــدن رگ بايد  ــورد بسته ش ــت؛ اما در م ــار خون باالس ــدن رگ ، فش از داليل پاره ش

موارد ديگرى را بررسى كرد.
ــو هيات علمى  ــز و اعصاب و عض ــص بيمارى هاى مغ ــيديان متخص دكتر مازيار س
ــه باعث  ــا ماده اى ك ــك لخته ي ــد: گاهى ي ــكى تهران مى گوي ــگاه علوم پزش دانش
ــدن به عروق  ــمت ديگرى از بدن مثل قلب جدا و با واردش ــود از قس ــداد مى ش انس
ــى مى گوييم.  ــه آن آمبول ــه ب ــود ك ــروق مى ش ــدن اين ع ــث بسته ش ــزى، باع مغ
ــوبات يا موادى مثل چربى ها، داخل رگ انسداد ايجاد مى كنند و باعث  گاهى نيز رس

سكته مغزى مى شوند.
ــدن  ــارى در رگ و در نتيجه مختل ش ــت گرفت ــع به عل ــى مواق ــن در برخ همچني
ــى از  ــد ناش ــكته مى توان ــى س ــود. از طرف ــاد مى ش ــكته ايج ــون س ــان خ جري
ــت. در هر صورت، دليل سكته  پارگى رگى باشد كه خونريزى مغزى ايجاد كرده اس
ــكته مغزى،  ــت كه با وقوع س ــد، بايد دقت داش ــدام از اين موارد كه باش مغزى هر ك

بيمار در خطر مرگ و مير قرار خواهد گرفت.
شناسايى عوامل خطر

ــت،  ــاال، دياب ــى ب ــارخون و چرب ــن، فش ــش س ــيديان، افزاي ــر س ــه دكت ــه گفت ب
ــاد و ...  ــترس هاى زي ــدم تحرك كافى، اس ــيگار، بيمارى هاى قلبى، ع ــيدن س كش
ــه نوعى  ــوند و افرادى كه ب ــوب مى ش ــزى محس ــكته هاى مغ ــن علل س از مهم تري

با اين موارد درگير هستند، بيش از ديگران در معرض خطر قرار دارند.
در اين ميان نبايد فراموش كنيم كه 90 درصد اين عوامل خطر قابل پيشگيرى هستند. 
به عنوان مثال تا حد زيادى با پيروى از سبك زندگى سالم مى توان جلوى بروز ديابت 
ــارخون باال، چاقى و ... را گرفت. همچنين افراد مى توانند به خاطر  نوع 2، چربى، فش
سالمت شان سيگار را ترك كنند، فعاليت بدنى بيشترى داشته باشند و تا حد ممكن 

از استرس  دور بمانند تا احتمال سكته مغزى در آنها به حداقل برسد.
عالئم را بشناسيد

ــه  ــى  ب ــزى عالئم ــكته مغ ــل از س ــوارد، قب ــيارى از م ــد در بس ــد بدانن ــراد باي اف
ــت  ــيديان مهم اين اس ــد و به گفته دكتر س ــكته بروز مى كن عنوان پيش درآمد س
ــى فردى از  ــل كنند. گاه ــريع و صحيح عم ــند و س ــم را بشناس ــراد اين عالئ كه اف
ــده و  ــت بدنش لمس ش ــاس مى كند نيمه چپ يا راس ــود و احس خواب بيدار مى ش

به خوبى كار نمى كند و بعد از گذشت چند لحظه هم برطرف مى شود.
ــز به صورت  ــه يك رگ درون مغ ــد ك ــانگر اين موضوع باش اين عالمت مى تواند نش
ــود؛  ــريع به اورژانس منتقل ش ــت و فرد بايد س ــده اس ــته و دوباره باز ش موقت بس
ــه وقتى فرد  ــد. البت ــزى رخ ده ــكته مغ ــت س ــر اين صورت ممكن اس چون در غي
ــام داد و بايد در  ــود، واقعا نمى توان اقدامات خاصى انج ــكته درجا مواجه مى ش با س

كوتاه ترين زمان ممكن به اورژانس انتقال داده شود.
ــردى مبتال  ــد اگر ف ــا فكر مى كنن ــود دارد كه بعضى ه ــى وج ــفانه باور غلط متاس
ــن بياورند؛  ــار او را پايي ــد فش ــريع باي ــرد س ــكته ك ــارخون باال س ــه بيمارى  فش ب
ــراد بعد از بروز  ــد. در عين حال، اف ــيار خطرناك باش اما در واقع اين كار مى تواند بس
ــكال در صحبت كردن  ــورت، اش ــا و ص ــت و پ ــى يا ضعف دس عالئمى مثل بى حس
ــى و راه رفتن،  ــكال ناگهانى در بيناي ــعور ناگهانى، اش ــاش ش يا درك گفتار و اغتش
ــد بالفاصله به  ــخص باي ــت مش ــدون عل ــى ب ــديد ناگهان ــردرد ش ــرگيجه و س س
ــلول هاى مغزى  ــال آن از مرگ س ــكته و به دنب ــوند تا از بروز س اورژانس منتقل ش

جلوگيرى شود.
اصل طاليى درمان

ــوع، محل و  ــزى به ن ــكته هاى مغ ــى در س ــد درمان ــيديان، رون ــه دكتر س به گفت
ــل خطر را  ــرد عوام ــر ف ــك اگ ــكته هاى كوچ ــتگى دارد. در س ــكته بس ــم س حج
ــا در بعضى  ــد؛ ام ــته باش ــد، مى تواند تا آخر عمر يك زندگى عادى داش برطرف كن
ــد. حتى گاهى  ــاد مى كنن ــديدى ايج ــتند و ناتوانى ش ــكته ها بزرگ هس اوقات س

ــود  ــث جابه جايى مغز مى ش ــز باع ــزرگ در مغ ــزى ب ــك خونري ــود ي ديده مى ش
ــكته اول  ــانس بياورد و س ــى اگر فرد ش ــى آورد؛ اما به طور كل ــاى درم و فرد را از پ
ــانس زنده ماندن او  ــت ندهد، ش ــد و زمان طاليى درمان را از دس خيلى بزرگ نباش
ــت. به عبارتى براى درمان و جلوگيرى از عوارض پس از  ــيار باالس ــكته بس بعد از س
ــه اگر همه  ــود دارد ك ــاعته وج ــا چهار س ــه ت ــك زمان طاليى س ــكته مغزى، ي س
ــود،  ــاعت ارائه ش ــل از اين چهار س ــا قب ــار مبتال ت ــكى به بيم ــات الزم پزش اقدام
ــه احتمال  ــت؛ در غير اين صورت ب ــار زياد اس ــت به زندگى اين بيم ــانس بازگش ش
ــران  ــه ديگ ــته بودن ب ــى و وابس ــج، فراموش ــه فل ــكالتى از جمل ــار مش ــاد دچ زي
تا آخر عمر يا حتى مرگ مى شود. بد نيست بدانيد مشكل عمده بيماران سكته مغزى 
ــتان مراجعه مى كنند، طورى كه بيشتر آنها زمان  اين است كه خيلى دير به بيمارس

طاليى را از دست مى دهند.
ــت  ــده اس ــانى ش ــكالت قلبى اطالع رس ــا و مش ــراى بيمارى ه ــدر ب ــع آنق در واق
ــكل قلبى را  ــرد، احتمال مش ــش درد بگي ــت چپ ــى به عنوان مثال دس كه اگر كس
ــك مراجعه كند؛  ــريع تر به پزش ــالش مى كند هر چه س ــد و در اكثر مواقع ت مى ده
ــالل  ــار اخت ــى دچ ــور ناگهان ــه ط ــى ب ــر كس ــزى، اگ ــكته مغ ــورد س ــا در م ام

در صحبت كردن شود، ممكن است متوجه سكته مغزى نشود.
ــده،  ــدام فلج ش ــزى برگرداندن ان ــكته مغ ــروز س ــورت ب ــد در ص ــوش نكني فرام
به كمك فيزيوتراپى، شنا و آب درمانى صورت مى گيرد و هميشه هم برگشت به صورت 

صددرصدى نيست.

ــاى چركين  ــوش ه ــان ج ــراى درم ــان ب ــازه گل گاو زب ــرگ ت - ب
ــرارت دهان  ــع ح ــدان و رف ــتى بيخ دن ــك، سس ــان اطفال، برف ده

ــواس و خفقان  ــوداوى، وس ــراض س ــان براى ام ــرق گل گاوزب - ع

ــگيرى  ــرطان پيش ــوده و از س ــم ب ــان داراى منيزي - گل گاو زب

ــى كند،  ــاز م ــرا را ب ــه صف ــرم و كيس ــكم را ن ــان ش - گل گاو زب
ــوارض آن را  ــارج و ع ــده خ ــوداوى را از مع ــوخته س ــالط س اخ

قبل از خواب 
اين ها را 
نخوريد

چرا ايرانى ها 10 سال زودتر سكته مى كنند؟

با خواص گل گاوزبان آشنا شويد
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گردشگرى

ــخص و جالب تهران  ــاى مرتفع و مش ــمس العماره يكى از بناه ش
قديم است.

ــدن تصاوير بناها  ــفر اروپا بر اثر دي ــاه قبل از س  گويا ناصرالدين ش
ــدا مى كند  ــى تمايل پي ــورهاى غرب ــاى كش ــمان خراش ه و آس
بناى مرتفعى نظير بناهاى فرنگستان در پايتخت ممالك محروسه 
ــهر  ــاالى آن خود و زنانش بتوانند منظره ش خود ايجاد كند، تا از ب

تهران و دورنماى اطراف را تماشا كنند .
ــال 1282 ه.ق اين قصد خود را با دوستعلى خان  ــاه در حدود س ش
ــراى  ــد و او را ب ــى نه ــان م ــك در مي ــه معيرالممال ــام الدول نظ
ــلطنتى  ــرقى ارگ س ــمت ش ــى در س ــن بناي ــاختن چني س

مامور مى كند.
ــتادان و معماران ماهر آن زمان  معيرالممالك بزودى به وسيله اس
ــى كنى آن را  ــى طرح عمارت را ريخته و پ مانند على محمد كاش
ــى  ــال يعن ــس از دو س ــاختمان آن پ ــد. س ــى كن ــروع م ش
ــمس العماره  ــد و آن را ش ــان مى رس ــال 1284 ه.ق به پاي در س

ناميدند.
ــم از نظر  ــكل ظاهرى و ه ــه و ش ــمس العماره، هم از نظر نقش ش
ــب  ــا و جال ــى و زيب ــاى تاريخ ــى از بناه ــى يك ــش داخل آراي
ــرى هاى  ــا و گچب ــى ه ــا و نقاش ــه كارى ه ــت و آين ــران اس ته
ــش  ــث نماي ــاى آن از حي ــقف ه ــا و س ــا و ديواره ازاره ه
ــا در ايران  ــى بناه ــات داخل ــف و متنوع تزئين ــيوه هاى مختل ش

بى نظير است.
ــرمايه  ــا س ــه و ب ــج طبق ــاى در پن ــن بن ــت اي ــر اس ــه ذك الزم ب
ــت  ــر جه ــارج آن از ه ــد و مخ ــاخته ش ــك س معيرالممال
ــغ  ــان بال ــزار توم ــل ه ــه چه ــره ب ــرش و غي ــه و ف ثاث ــا ا ب

شد .

شمس العماره
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دريچه

در بحار ، جلد نهم ، باب 124 از كافى نقل شده است :
ــده و از  ــور اميرالمومنين آم ــه حض ــان ب ــى از ايراني روزى گروه
ــچ گونه تبعيضى  ــول خدا هي ــكايت كردند و گفتند : رس اعراب ش
ــا در ازدواج  ــال ي ــت الم ــيم بي ــرب در تقس ــرب و غيرع ميان ع

قائل نبود . 
ــالل و صهيب  ــلمان و ب ــيم مى كرد و س ــويه تقس بيت المال بالس
در عهد رسول با زنان عرب ازدواج كردند، ولى امروز اعراب ميان ما 

و خودشان تفاوت قائلند . 
على (ع) رفت و در اين زمينه با اعراب گفتگو كرد . 

ــت ،  ــن نيس ــد : ممك ــاد كردن ــد، فري ــع نش ــد واق ــا مفي ام
ممكن نيست . 

ــود  ــده ب ــمناك ش ــان خش ــن جري ــه از اي ــى ك ــى در حال عل
ــان حاضر  ــف اين ــا كمال تاس ــد و گفت : ب ــان آم ــان ايراني به مي
ــد يك  ــد و مانن ــش گيرن ــاوات پي ــما روش مس ــا ش ــتند ب نيس
ــما  ــه ش ــن ب ــد، م ــار كنن ــوق رفت ــاوى الحق ــلمان متس مس
ــما بركت  ــه كنيد ، خداوند به ش توصيه مى كنم كه بازرگانى پيش

خواهد داد .
در تواريخ اسالمى روايتى اين چنين آمده است  :

ــالف و درگيرى  ــرب و يك بانوى ايرانى اخت روزى ميان يك زن ع
ــور على (ع)  ــه به حض ــد ك ــكل مى گيرد و كار به آنجا مى رس ش

مى رسند. 
على (ع) ميان آن دو هيچ گونه تفاوتى قائل نمى شود و مورد اعتراض 
ــت از خاك  ــت مى برد و دو مش ــود. على دس زن عرب واقع مى ش
ــى گويد :   ــد و آنگاه م ــا نظر مى افكن ــى دارد و به آن خاك ه بر م
ــاك تفاوتى  ــت خ ــن دو مش ــان اي ــم مي ــه مى انديش ــن هر چ م

نمى بينم .
در سفينه البحار چنين آمده است :

ــرى خطبه  ــرى آج ــر روى منب ــه ب ــك روز جمع ــى (ع) در ي عل
ــرداران معروف  ــه از س ــدى ك ــن قيس كن ــعث ب ــى خواند ، اش م
ــرخ رويان»  ــن اين «س ــا اميرالمومني ــت: ي ــد و گف ــرب بود آم ع
ــو اين ها را  ــرده اند و تو جل ــوى روى تو بر ما غلبه ك (ايرانيان) جل

نمى گيرى. 
سپس در حالى كه خشم گرفته بود، گفت : امروز من نشان خواهم 

داد كه عرب چكاره است . 
ــا  ــان روزه ــا خودش ــده ه ــكم گن ــن ش ــود : اي ــى (ع) فرم عل
ــان)  ني يرا ــا (ا ــد و آنه ــى كنن ــتراحت م ــرم اس ــتر ن در بس
ــد و آن گاه  ــى كنن ــت م ــدا فعالي ــر خ ــه خاط ــرم ب ــاى گ روزه
ــتمكاران  ــا از س ــم ت ــا را طرد كن ــه آنه ــد ك ــى خواهن ــن م از م

باشم.
قسم به خدا كه دانه را شكافت و آدمى را آفريد، از رسول خدا شنيدم، 
كه فرمود به خدا هم چنان كه در ابتدا شما ايرانيان را به خاطر اسالم 
با شمشير خواهيد زد، بعد ايرانيان شما را با شمشير به خاطر اسالم 

خواهند زد .

رفتار حضرت على(ع) با ايرانيان 
و خشم اعراب

  در چنين روزى

انتقال حضرت امام خميني(ره) 
از تركيـه به عـراق 

(1344 ش)

هجرت حضرت امام خميني(ره) 
از عراق به پاريس 

(1357 ش)

حمله سنگين متجاوزان بعثي 
به شهر خرمشهـر

 (1359 ش)
ــور كه از ادامه تبعيد رهبر نهضت اسالمي ايران  وضع بحراني و در حال انفجار كش
ــه زندانباني خود از  ــو، و عدم تمايل دولت تركيه به ادام ــد از يك س ــي مي ش ناش
ــت كه تبعيدگاه امام را تغيير دهد. از اين رو،  سوي ديگر، رژيم پهلوي را بر آن داش
ــران دخالتي  ــه دولت اي ــال اين تعهد ك ــت عراق در قب ــري با دول طي مذاكره س
ــد، عراقي ها با انتقال  ــت، آزادي و مدت اقامت امام در عراق نداشته باش در سرنوش
ــراق پس از  ــام در 13 مهر 1344ش به ع ــد. ورود ام ــراق موافقت كردن امام به ع
ــتقبال  ــناس انجام گرفت، اس ــه ابتدا به صورت ناش ــاه اقامت در تركيه، ك يازده م
ــابقه اي را به دنبال آورد. حضرت امام پس از يك توقف كوتاه  گرم و پرشور و بي س
در كاظمين، براي زيارت مرقد مطهر امام هادي(ع) و امام عسگري(ع) رهسپار سامرا 
ــامرا مواجه شدند. روز بعد كربال  شدند و با استقبال باشكوه مردم و حوزه علميه س
يكپارچه براي استقبال ازامام آماده شد و ايشان يك هفته بعد با استقبال بي سابقه 
مردم و حوزه علميه نجف وارد اين شهر شدند. هدف رژيم شاه از تغيير محل تبعيد 
امام آن بود كه با توجه به شرايط خاص و سنتي حوزه علميه نجف كه هر تازه واردي 
ــانند. اما حضرت  ــد، آوازه امام را از اين طريق به خاموشي بكش در آن هضم مي ش
امام با ادامه مبارزات خود، رهبري نهضت اسالمي را به شكلي ديگر پيگيري كرده 
به طوري كه رژيم بغداد مجبور به ايجاد فشار عليه ايشان و فراهم آوردن زمينه هاي 

خروج امام از اين كشور شد.

ــراق و اقامت  ــي(ره) به ع ــام خمين ــال پس از ورود حضرت ام ــيزده س س
در نجف اشرف، به دنبال فشارهاي دولت بعثي اين كشور براي محدود كردن 
فعاليت هاي سياسي ايشان، حضرت امام خميني(ره)، با چند تن از نزديكان، 
صبح روز 12 مهر 1357ش به سوي كشور كويت مهاجرت كرد. ولي دولت 
ــتن ويزا، جلوگيري كرد. از اين رو،  ــان، با وجود داش اين كشور از ورود ايش
ــاعات پاياني اين روز، ماموران مرزي عراق به  ساعاتي را در مرز ماندند. در س
امام اطالع دادند كه بازگشت شان به نجف بالمانع است. اما امام از بازگشت 
ــده، و تصميم گرفتند  ــره گذران ــب را در بص به نجف خودداري كردند و ش

به پاريس بروند. 
ــيزدهم مهر 57،  ــد. عصر روز س ــود را اعالم كردن ــز موافقت خ عراقي ها ني
ــي تاريخي و  ــد هجرت ــدند و روز بع ــداد منتقل ش ــه بغ ــام و همراهان ب ام
ــاتو» در حومه  ــه «نوفل لوش ــد؛ و امام در محل ــاز را آغاز كردن سرنوشت س
پاريس اقامت گزيد. در مدت اقامت چهارماهه امام در پاريس، نوفل لوشاتو، 
ــام تا  ــود. حضرت ام ــده ب ــان تبديل ش ــري جه ــز خب ــه مهم ترين مرك ب
ــن مكان  ــران در همي ــالمي اي ــالب اس ــروزي انق ــش از پي ــد روز پي چن
ــاهي،  ــرنگوني رژيم شاهنش ــران را در س ــلمان اي ــت مس ــربرده و مل به س

رهبري مي كردند.

ــهر در دهم مهر  ــان خرمش ــا مدافع ــث در نبرد ب ــت متجاوزان بع با شكس
ــع  ــتقرار در مواض ــازمان دهي و اس ــن س ــمن ضم ــاي دش 1359، نيروه
ــكل ممكن  ــت از توقف به هر ش ــود را جهت ممانع ــالش اصلي خ جديد، ت

متمركز كردند. 
بدين منظور، دشمن مصمم بود پيشروي را هرچند در قالب خيزهاي كوتاه، 
ــاس طرح ريزي جديد، در سپيده دم 13 مهر 59،  ادامه دهد. بنابراين بر اس
ــنگيني را آغاز كرد و پس از تالش فراوان، تنها موفق به پنجاه متر  تهاجم س
پيشروي در داخل بندر خرمشهر شد و ضمن تحمل ضايعات فراوان و يورش 

رزمندگان اسالم به قرارگاه دشمن، دشمن را از پيشروي باز داشت. 
ــت كه عبارتند از:  ــكل عمده داش ــهر چند مش دشمن براي تصرف خرمش
ــهر، حضور رزمندگان اسالم در داخل  عدم شناخت دقيق از اوضاع داخل ش
ــي از مقاومت آنان و نيز هراس دشمن از جنگ شهري  شهر و مشكالت ناش
ــهر و امكان  ــر يگان ها، در صورت ورود به داخل ش ــت س و خالي شدن پش
ــال تفرقه و  ــز احتم ــهر و ني ــا در داخل ش ــره نيروه ــوردن و محاص دور خ
جدا شدن يگان ها از يكديگر؛ و در نهايت با تهاجم بي رحمانه مزدوران بعثي 
ــغال  ــارم آبان 1359، به اش ــهر قهرمان در چه ــهر، اين ش ــهر خرمش به ش

متجاوزين عراقي درآمد.

ــر راه ها و  ــران و در س ــهرهاي اي ــه و كنار ش ــم در گوش در قدي
ــر بود.  ــي داي ــوه  خانه  هاي ــهري، قه ــان ش ــاي مي ــگاه ه منزل
ــن و جذاب ترين  ــهري بهتري ــم درون ش ــاي قدي قهوه  خانه  ه
ــت بودند.  ــدن اوقات فراغ ــراي گذران ــهرها ب اماكن عمومي ش
ــرها و  هر يك از آنها معموال محل اجتماع و پاتوق گروهي از قش

صنف هاي گوناگون بود.
ــه آنها چايخانه  ــرراهي يا ميان جاده  اي كه ب قهوه  خانه  هاي س
هم مي گفتند، اكثرا سرپناه هايي براي استراحت و رفع خستگي 
ــوه  خانه ها  ــود. اين قه ــن راهي ب ــته و مانده بي ــافران خس مس
ــته و صنفي خاص اختصاص نداشتند و مشتريان  معموال به دس
ــيدن چاي و كشيدن قليان و  آنها رهگذراني بودند كه براي نوش

خوردن صبحانه يا ناهار و يا شام به اين قهوه  خانه  ها مي رفتند.
ــتين قهوه  خانه  ها در ايران در دوره صفويان، و به احتمال  نخس
ــب (930-984هـ . ق)،  ــاه طهماس ــلطنت ش زياد در زمان س
ــاس اول  ــاه عب ــد در زمان ش ــد آمد و بع ــن پدي ــهر قزوي در ش
ــعه يافت. قهوه  خانه در آغاز  (996-هـ .ق) در شهر اصفهان توس

همان گونه كه از نامش پيداست، جاي قهوه  نوشي بود.
ــي از مناطق  ــن گياه در بعض ــت اي با آمدن چاي به ايران و كش
شمالي ايران و ذائقه  پذير شدن طعم چاي دم كرده ميان مردم، 
ــوه  خانه گرفت. از نيمه دوم قرن  كم  كم چاي جاي قهوه را در قه
ــد.  ــي در قهوه  خانه  ها معمول ش ــيزدهم هجري، چاي  نوش س

ليكن نام قهره  خانه همچنان بر آنها باقي ماند.
ــاه  ــاهي ناصرالدين ش ــه خصوص دوره پادش ــار، ب در دوره قاج
ــهرهاي بزرگ، از جمله  ــترش قهوه  خانه در ش زمينه براي گس
شهر تهران، فراهم شد. با ريشه گرفتن قهوه  خانه در متن جامعه 
ــت  ــهرها قهوه  خانه توانس ــعه آن در ش و ميان توده مردم و توس
ــا كاركرد اجتماعيـ  فرهنگي  به صورت يك واحد صنفي فعال ب

ويژه و مشخصي خودنمايي كند.
ــهرهاي ايران،  ــوه  خانه  هاي عمومي در ش پيش از پا گرفتن قه
ــه در آنها  ــه  هايي بود ك ــوي آبدارخان ــاهان صف در دربار پادش
ــانيدند.  ــه درباريان و مهمانان آنان مي نوش قهوه مي ريختند و ب
ــغل قهوه  چي گري  ــم قهوه  پزي در دربار صفوي، ش همراه با رس

نيز پديد آمد و از مناصب مهم درباري شد.
ــه مي گرداندند و  ــوه  خانه  اي ك ــاظ نوع قه قهوه  چيان را از لح

چگونگي كار و وظيفه  شان مي توان به چهار دسته تقسيم كرد:
1ـ قهوه  چيان شهرها 

ــذر،  ــه و گ ــه و كوچ ــر محل ــهرها، در ه ــان ش ــوه چي قه
ــتند؛ ــوه  خانه  اى داش ــرايي قه ــه و س ــازار و بازارچ ــا درهر ب ي
ــاي مختلف بود.  ــع صنف ه ــان محل تجم ــه  هاي ش قهوه  خان
ــد كه  ــي بودن ــا كارگران ــه  ه ــوه  خان ــن قه ــك از اي ــر ي در ه
ــوه  خانه و عرضه خدمات به مردم  قهوه  چي ها را در گرداندن قه
ــاط»، «جارچي»،  ــد، مانند كارگرهاي «پاي بس كمك مي كردن
«قندگير»، «استكان شوي»، «قليان چاق كن» يا «سرچاق كن»، 

«آتش بيار» و «ديزي پز».
ــوه  خانه يا  ــهرها نيز قه ــام هاي عمومي معتبر ش هر يك از حم
ــك قلياندار يا  ــه آن را يك قهوه  چي يا ي ــت ك آبدارخانه اي داش
ــاي و قليان و  ــيريان با چ يك غالم قهوه  چي مي گرداند و از مش

چپق پذيرايي مي كرد.
2ـ قهوه  چيان قهوه  خانه  هاي خصوصي

ــام  ــه ن ــاني ب ــاهان كس ــار پادش ــوي در درب در دوره صف
ــد.  ــار را مي گرداندن ــه درب ــي» آبدارخان ــي باش ــوه  چ «قه
ــيدن قهوه و چاي، هر دو در دربار  ــاه نوش در عهد ناصرالدين ش
ــال درباري  ــان و رج ــياري از روحانيان، اعي ــاي بس ــه  ه و خان
ــد كه اينان آبدارخانه  ها يا قهوه  خانه  هايي در دربار و  معمول ش
خانه  هاي خود برپا كرده بودند. در اين آبدارخانه  ها، قهوه چيان و 
ــالم قهوه   ــاي قهوه  چي، غ ــر با منصب ه ــان چاق كنان ماه قلي
ــه كار گمارده  ــي ب ــي يا آبدارباش چي و قلياندار و قهوه  چي باش

شده بودند.
3ـ قهوه  چيان قهوه  خانه  هاي موقت

ــزرگ، به خصوص  ــا و روضه  خواني هاي ب به هنگام عزاداري ه
ــين (ع)، در دهه  ــام حس ــهيدان، ام ــاالر ش ــاي س عزاداري ه
ــي و  ــيني در ماه صفر، و در مجالس عروس محرم و اربعين حس
ــفر حج يا  ــت از س ــد وليمه بازگش ــاي بزرگ، مانن ميهماني ه
ــوران، و اجتماع هاي صنفي و سياسي قهوه  خانه  هايي  ختنه  س
ــن  اي ــد.  ــا مي ش برپ ــا  ه ــي  گردهماي ــام  ي ا ــول  در ط
ــاجد  ــا و مس ــه  ه ــا و تكي ــه  ه ــا در خان ــه  ه ــوه  خان قه

داير بود.

4ـ قهوه  چيان دوره  گرد
قهوه  چي گري دوره  گرد يا سيار يكي از شغل هاي سرپايي رايج 
در شهرها بود. قهوه  چيان دوره  گرد بساطي ساده و جمع و جور 
ــه كوچه و بازار  ــوه يا چاي را ب ــتند. اين گروه قهوه  چي، قه داش
ــه  وران و كسبه بساط  مي بردند و در محل تجمع كارگران و پيش

مي افكندند و از راه فروش قهوه و چاي زندگي را مي گذراندند.
ــكل  قهوه  خانه در جامعه ايران، تحول و دگرگوني بزرگي در ش
ــات فراغت و نوع  ــيوه گذراندن اوق ــاي مردم و ش گردهمايي ه
ــرگرمي هاي آنان فراهم آورد. مردم از هر قشر و گروه هر روز  س
ــيدن از كار روزانه، و در ايام و اوقات بيكاري  ــت كش پس از دس
ــاعت ها به گفت وگو با هم  در قهوه  خانه  ها جمع مي شدند و س
ــي  ــاي اجتماعي و اقتصادي و سياس ــر درباره كاره و تبادل نظ

مي پرداختند.
در مجالس شبانه قهوه  خانه  ها، به خصوص شب هاي ماه رمضان 
كه آيين هاي سخنوري و مرثيه  سرايي و نقالي و شاهنامه  خواني 
ــد، معموال جمع  ــه  اي در آن برگزار مي ش و بازي هاي قهوه  خان
زيادي از اهالي محل و مردم محله  هاي ديگر شركت مي كردند و 
در يك محفل انس و دوستي و فضاي فرهنگي و ادبي با هم ارتباط 
ــر و  ــرار مي كردند.قهوه  خانه كه تا چند دهه پيش كانون نش برق
ترويج فرهنگ سنتي و دستاوردهاي ادبي و هنري گذشتگان ما 

بود و توانسته بود تا حدي يادمان هاي گذشته را در جامعه ايران 
و ميان عامه مردم زنده و پايدار نگه دارد، كم  كم كاركرد خود را 
ــاي و  ــيدن چ ــراي نوش ــي ب ــه محل ــا ب ــت داد و صرف از دس
خوردن صبحانه و ناهار، و رفع خستگي درآمد؛ و در زمان حاضر 
ــدن  ــان ايرانيان و با جايگزين ش ــي در مي با رونق فرهنگ غرب
ــاپ ها و...، قهوه  خانه  ها متروك  ــي ها، كافي ش ساندويچ  فروش
ــدند و ديگر هيچ اثري از آن قهوه خانه  ها در زندگي اجتماعي  ش
ــتاها كه هنوز  ــود؛ مگر در برخي روس ــاهده نمي ش ايرانيان مش

بافت سنتي آنها دست نخورده باقي مانده است. 
ــال هاي اخير برخي از افراد با ذوق اقدام به بازسازي قهوه   در س

خانه  هايي با حفظ بافت سنتي آن كرده  اند.
ــرده و  ــه  اي از پ ــا مجموع ــوه  خانه ب ــاختمان قه ــاي س فضاه
ــي (ع)،  ــرت اميرالمومنين عل ــمايل حض ــي، ش ــوي نقاش تابل
ــي،  ــم و زينت ــياي قدي ــباب و اش ــان، اس ــاي پهلوان ــس ه عك

اسباب و اشياي مذهبي و گل و گلدان آرايش مى شده است.
ــوه  چي و  ــروزى، از قه ــاى ام ــه ه ــان قهوه  خان ــاس كاركن لب
ــز و  ــزي  پ ــده و دي ــاي ب ــا چ ــه ت ــي گرفت ــاط  دار و جارچ بس
استكان جمع  كن، لباسي است هم شكل لباس هاي رايج مردم؛ 
ــار و  ــر دوره قاج ــان در اواخ ــوه  چي ــاس قه ــرح آن از لب و ط

اوايل دوره پهلوي الهام گرفته شده است.

ويژگى هاى پسنديده ى اخالق، در ايران باستان

ــس دادن وام را امرى واجب و  ــج نبود ولى باز پ در ميان ايرانيان رباخوارى راي
ــد و مانند ديگر ملل  ــت نبودن ــمردند. ايرانيان هيچ گاه بت پرس مقدس مى ش
ــه ى فيثاغورت حكيم نامدار  ــه و معبد پديدار نبود؛ به گفت در ميان آنان بتخان
ــتى مى خواندند و همه ى راستى ها و  يونانى، ايرانيان خداى جهان را روح راس

پاكى ها را از خداى مى دانستند.
هرودت با اشاره به برخى از ويژگى هاى اخالقى ايرانيان مى نويسد :

ــد. در اين روز توانگران  ــان را از هر روز ديگر محترم مى دارن ايرانيان زادروزش
ــپندى  ــد به گوس ــى چيزترن ــانى كه ب ــى كنند.كس ــاب م ــترى كب گاو و ش

اكتفا مى كنند.
آب دهان بيرون انداختن در نزد ايرانيان روا نباشد.

دو دوست چون در كوچه به يكديگر برخوردند، همديگر را مى بوسند. ايرانيان 
به همسايگان خود احترام مى كنند.

ــرم آورترين  ــت؛ و پس از آن ش ــن عيب يك ايرانى اس دروغ گويى ننگين تري
ــت كه مى گويند شخص بدهكار  ــت و جهت آن، اين س نقص داشتن قرض اس

ناگزير به دروغ گفتن است.
ــت و ناپسند است  ــيار زش ــيان بس ــوخى در انجمن هاى مهم پارس خنده و ش

و از گفتن سخنان بيهوده و نابه جا پرهيز دارند.

ايرانيان به كشت و زرع و پرورش حيوانات اهلى و سودمند و كاشتن درختان و 
آباد كردن زمين عالقه بسيار دارند.

گزنفون در كورش نامه ى خود چنين آورده است :
ــناكى نشان نمى دادند.  ايرانيان با فرهنگ، بر سر سفره از خود هيجان و هوس
ــفره ننشسته اند.  ــر س بلكه چنان خود را حفظ مى كردند كه گويى اصال بر س
ــت نمى دهند. بر سر سفره  همان طور كه سواركاران خونسردى خود را از دس
ــتند؛ ــت داش ــوال از آنها را دوس ــش مى كردند كه ديگران س از مطالبى پرس
ــوخ طبعى  ــن ش ــد كه اي ــى دادن ــان م ــى نش ــوخ طبع ــات، ش و در موضوع
ــنام گويى  ــت و دش ــواره از هر اهان ــا هم ــود. در گفتگوه ــران ب ــوع ديگ مطب
ــوى و فضيلت  ــود تق ــه فرزندان خ ــد. ايرانيان ب ــى كنن ــر پرهيز م به يكديگ

مى آموختند.
ــرادى تربيت كنند  ــا اف ــد ت ــش مى ش ــن ايران بيش از هر چيز كوش در قواني

كه آنان را پيش از دست يازيدن به كارهاى ننگين و شرارت آميز، مانع شوند.
ــى آموختند.  ــن افكنى م ــدازى و زوبي ــالگى تيران ــا 16 س ــودكان ايرانى ت ك
ــال به عنوان نوجوان، شب ها را در كنار بناهاى عمومى  پس از آن تا مدت ده س
ــهر محافظت كنند و هم به سختى و صبورى عادت  به سر مى بردند تا هم از ش

كنند.

گزنفون در بخشى  ديگر از كتاب كورش نامه مى نويسد:
ايرانيان در برابر گرسنگى و تشنگى و باليا از خود مقاومت نشان مى دهند .

در ايران براى ازدواج و عروسى از پدر و مادر خود اجازه مى گيرند.
دينون، مورخ يونانى معاصر با فيليپ مقدونى (359-336 ق. م ) مى نويسد :

ايرانيان در هواى آزاد و فضاى باز پرستش خداى را به جا مى آوردند.
ــچ گونه  ــود كه هي ــان رفته ب ــن فرم ــاهى، چني ــد : در پادش ــى نويس وى م

پارچه هايى كه بافت كشور بيگانه است، نبايد بر روى ميز شاهنشاه باشد.
استرابون جغرافى دان نامدار چنين مى نويسد :

ــد و هيچ گاه  ــت دفن مى كنن ــارى از هرگونه زين ــردگان خود را ع ايرانيان م
ــوزانند. ايرانيان بر روى عهد و  پيمان خود سخت  استوارند. ــاد را نمى س اجس
ــواره پايين تر از  ــفره هم ــاه بر س ــود را گرامى مى دارند و ش ايرانيان  مادر خ
ــر تن  ــر تاس ــيند. ايرانيان مايلند جامه اى به تن كنند كه س مادر خود مى نش

آنان را بپوشاند.
آمين مارسلن مورخ يونانى مى نويسد :

ايرانيان اسراف در خوراك را روا نمى دارند و هرگز بيش از اندازه غذا نمى خورند. 
ــذاى يكديگر  ــت به غ ــخن نمى گويند و دس ايرانيان در هنگام غذا خوردن س

نمى زنند و به اطراف نمى نگرند.

پيشينه ى قهوه خانه 
در ايــران



يادداشت

خبر خبر 
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ــوال اح ــت  ثب كل  اداره  ــى  عموم ــط  ب روا ــالم  اع ــر  بناب
ــع حياتى  ــوراى هماهنگى ثبت وقاي ــه ش ــتان اصفهان ، جلس  اس
ــرى مهندس  ــتاندار اصفهان و دبي ــور اس ــت دكتر زرگرپ به رياس
ــان وبا  ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــر كل ثب ــان مدي حاجي رحيمي
ــكيل ــتاندارى تش ــات اس ــالن اجتماع ــا در س ــور اعض حض

شد .
ــه  ــتان اصفهان در جلس حاجى رحيميان مدير كل ثبت احوال اس
ــان ابراز كرد:  ــتان اصفه ــوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي اس ش
استفاده از شيوه هاي نوين در ثبت احوال در حال به كارگيري است 
و در سه بيمارستان بزرگ استان، ماموريت احوال به صورت مستمر 

صورت مي گيرد و آمار ثبت مي شود.
وي با بيان اينكه اخيرا يكي از رويكردهاي بسيار شايسته در سازمان 
ثبت احوال، بحث كيفي احوال بوده است خاطرنشان كرد: سكته هاي 
ــي رود و اين  ــمار م ــل فوت به ش ــي يكي از عل ــت قلب قلبي و ايس
درحالي است كه ايست قلبي تنفسي در طبقه بندي هاي بين الملل 

به عنوان يك معلول محسوب مي شود نه يك علت.
مديركل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اينكه  در ثبت احوال 
ــت،  ــده و برخي ديگر نگران كننده اس برخي از آمارها اميدواركنن
ــال جاري نسبت به  ــت س تصريح كرد: آمار ازدواج در 6 ماهه نخس
ــد 7 درصدي برخوردار بوده و اين درحالي  ــال قبل از رش مشابه س
ــوده و اين امر  ــت كه آمار طالق با افزايش 25 درصدي همراه ب اس

بسيار نگران كننده است.
ــائل مهم وقايع حياتي استان اصفهان  حاجي رحيميان يكي از مس
ــت  و گفت: اهم فعاليت ها  را كلي گرايي پديده هاي اجتماعي دانس
ــات 94 مواردي همچون  ــور ثبت احوال در انتخاب در خصوص حض
ــتاد انتخابات در اداره كل و تمام ادارات تابعه، برگزاري  تشكيل س
ــت هاي متعدد هماهنگي امر انتخابات به نحو فعال جلسات و نشس

 است. 
ــي و فناوري  ــناد هويت ــكيل كميته هاي 5 گانه اس ــزود: تش وي اف
اطالعات و همچنين متذكر شدن رعايت اصول كلي انتخابات براي 
تمام ادارات ثبت احوال و هماهنگي كامل با فرمانداران نيز از ديگر 

فعاليت هاي مهم ثبت احوال است.
ــتان اصفهان اظهار كرد: در جهت رسيدن  مديركل ثبت احوال اس
به آمارهاي مكان محور، ثبت تغيير نشاني و تغيير كد پستي الزامي 
ــط تمامي دستگاه هاي اجرايي  است و بايستي اين امر ابالغ و توس

رعايت شود.
حاجي رحيميان ابراز كرد: در صورتي كه مردان ايراني با زنان خارجي 
ــتي به تاييد و امضاي  و يا بالعكس قصد ازدواج داشته باشند، بايس
ــت كه در 6 ماهه نخست  ــد و اين درحالي اس استاندار استان برس
سال 94/ 14 مورد ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و چهار مورد 

ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي به ثبت رسيده است.

ــركت مخابرات استان اصفهان، آيين تجليل  به گزارش اداره روابط عمومى ش
ــايى مديرعامل، اعضاى هيات  ــركت با حضور حسين كش از بازنشستگان ش
ــن همكارانى كه از  ــزار و در اين آيي ــركت برگ ــى از مديران ش مديره و جمع
سال گذشته تا ابتداى مهر ماه 1394 بازنشسته شده اند، مورد تقدير و تجليل 

قرار گرفتند.
ــت،  ــتگى پايان نيس ــت: بازنشس ــايى در اين آيين اظهار داش ــين كش حس
ــروع يك فصل جديد  ــات و برنامه ها و ش ــيارى از اقدام بلكه آغازى براى بس
ــن دوران  ــته در اي ــزود: خاطره و تجربه فصول گذش ــت.وى اف در زندگى اس
ــه بهتر آن نقش ــكل گيرى هر چ ــتفاده قرار گرفته و در ش مى تواند مورد اس
 ايفا  كند.مديرعامل شركت مخابرات اصفهان، ارتباطات و مخابرات را يكى از 
ــما در جايگاهى  ــزود: ش ــمرد و اف ــر برش ــاى جامعه و بش ــن نيازه مهم تري
ــى ندارد.وى  ــر بدون آن معناي ــانى كرده ايد كه امروز زندگى بش خدمت رس
ــت،  ــات و مخابرات قابل تصور نيس ــدون ارتباط ــه زندگى ب با تأكيد بر اينك
ــر اعم از اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى،  ــئونات بش ــت: همه ى ش اذعان داش
ــايى ــين كش ــر اين تكنولوژى است.حس ــى و... تحت تأثي ــى، آموزش سياس
ــت  ــى همراه در دس ــروز اگر مردم به راحتى يك گوش ــان كرد:  ام  خاطر نش
دارند و ارتباطى سالم و مطمئن برقرار مى كنند، به خاطر تالش بازنشستگان 
ــه 80 درصد  ــا بيان اينك ــت.وى ب ــتكار آنان اس ــه و پش و مديون فكر، انديش
ــركت مخابرات  ــت، افزود: ش ــور در انحصار مخابرات ايران اس ارتباطات كش
ــت  ــاى مخابراتى را داراس ــاخص ه ــد كليه ى ش ــتان اصفهان 10 درص اس
ــتگان ــه خانواده بازنشس ــايى خطاب ب ــرار مى دهد.كش ــش ق و تحت پوش
ــما نقش آفرينان بالمنازع اين عرصه بوده و  ــت: پدران و مادران ش  اظهار داش
ــتراتژيك به نام مخابرات، به مردم  ــنگرى مهم و اس هنوز هم هستند و در س
ــاره به واقعه اسفناك منى و  ــور خود خدمت كرده اند. وى در ادامه با اش و كش
ــف براى هموطنان جان باخته، ياد و خاطره همكار بازنشسته شاغل  ابراز تأس
ــن حادثه بود ــبانى را كه از قربانيان اي ــن ش ــهرضا، حاج حس در مخابرات ش
ــراى ب ــور  كش ــووالن  مس ــه ى  هم ــزود:  اف و  ــت  داش ــى  گرام
ــه عنوان  ــايى ب ــين كش ــى كند. حس ــه تالش م ــن واقع ــت از اي ــرون رف  ب
ــه  ــى  و ب ــخصيت حقوق ــك ش ــن ي ــى و همچني ــخص حقيق ــك ش ي
ــركت،  ــران ش ــن و مدي ــره، معاوني ــات مدي ــاى هي ــى از اعض نمايندگ
ــته ــكاران بازنشس ــاله هم ــدى س ــى و ان ــت س ــمى از فعالي ــور رس ــه ط ب
 تشكر كرد. وى با حضور در كنار بازنشستگان و خانواده آنان و اهدا  لوح تقدير و 
هداياى در نظر گرفته شده به اين شيوه احترام و ارزش خود براى خدمات ارزنده 
همكاران بازنشسته  را نشان داد. وى تصريح كرد: ما بايد قدردان خود و صنعتى 
كه در آن خدمت كرديم باشيم و ارزش اين صنعت بزرگ به اندازه اى است كه 
كاركنان فعلى و قبلى به آن ارزش مى دهند.مديرعامل شركت مخابرات استان 
ــركت در بيان گويا و شيواى  يادآور شد: بازنشستگان بايد سفيران توانمند ش
خدمات و سرويس هايى كه خود آن را به وجود آورده اند باشند. شايان ذكر است 
آيين تجليل از بازنشستگان شركت مخابرات استان در دو بخش صبح و بعدازظهر 
در مجموعه تاالرهاى مشاهير اصفهان براى همكاران بازنشسته شهرستانى و 

همكاران مركز استان برگزار شد.

تشكيل شوراى ثبت وقايع حياتى
                       استان اصفهان 

مديرعامل مخابرات اصفهان؛ 
بازنشستگى، آغاز فصل جديدى

 از زندگى است

ــتقبال از پيكر پنج تن از جان باختگان اصفهانى  صبح روز گذشته ، مراسم اس
ــان نظامى و  ــه اصفهان، فرمانده ــتاندار، امام جمع ــور اس حادثه منا با حض
انتظامى، مديران كل و مسووالن استانى و شهرى، خانواده هاى جان بختگان 
ــتى اصفهان ــهيد بهش و مردم اصفهان در محل پايون فرودگاه بين المللى ش

 برگزار شد.
پيكر پنج جان باخته اصفهانى حادثه منا مرحوم قيصر على حيدرى، شكراهللا 
خوشخويى، حسن شبانى، رحمت اهللا عموهادى، على كريم لو، پس از مراسم 
ــتان هاى مربوط منتقل مى شود  ــييع در اصفهان به شهرس ــتقبال و تش اس
ــتان ــهرضا و يك پيكر متعلق به شهرس ــه حجاج ش كه چهار پيكر متعلق ب

 بويين ميان دشت است.همچنين نخستين كاروان حجاج اصفهانى از طريق 
فرودگاه شهيد بهشتى اصفهان وارد شد.

ــا هم زمان با  ــى حادثه من ــگان اصفهان ــم ترحيم جان باخت همچنين مراس
ــتانى و مردم واليتمدار اصفهان در  ــووالن اس ــور با حضور مس ــر كش سراس
ــد.كاروان هاى مدينه اول اصفهان از 12 تا 15 مهر و  ــيد برگزار  ش مسجد س
ــه پيكر حجاج نيز  ــوند ك مدينه دوم از 22 تا 25 مهرماه وارد اصفهان مى ش
ــوند. بنا بر اعالم سازمان حج  ــتان منتقل مى ش پس از انتقال به تهران به اس
ــه مفقودان اين  ــاس آخرين آمار از مجروحان حادثه منا هم و زيارت و براس
ــاس اصفهان 26 فوتى و يك مجروح ــدند كه بر اين اس حادثه فوتى اعالم ش

 دارد.
آل سعود در فاجعه منا بى حيايى كردند

ــتقبال از حجاج جانباخته اصفهان  ــم ورود و اس امام جمعه اصفهان در مراس
گفت: آل سعود آنقدر بى حياست كه در حين حادثه منا جنگ و كشتار در يمن 
را رها نكرده و باز به كار خود ادامه داد؛ آنها بويى از انسانيت و اسالم نبرده اند.

آيت اهللا يوسف طباطبايى نژاد در مراسم استقبال از حجاج جانباخته حادثه منا 
در فرودگاه شهيد بهشتى اصفهان ضمن تسليت به خانواده هاى قربانيان اين 

حادثه گفت: مصيبت جانكاه و در واقع به شهادت رسيدن حجاج مسلمان در 
ايام ذى الحجه كه عيد ما مسلمانان است همه ما را غمناك كرد.

ــنى ايرانى در اين  ــاره به از دست رفتن حاجيان شيعه و س وى در ادامه با اش
ــنى و خصوصا برادران اهل سنت ايرانى مان  حادثه افزود: برادران شيعه و س
ــعود بود. ــل آن بى تدبيرى آل س ــدند كه دلي ــى در منا ش دچار حادثه تلخ

ــرزمين هاى  ــه بهترين مرگ بعد از عبور س ــان با بيان اينك امام جمعه اصفه
مقدس،  مشعر و حركت به رمى جمرات است كه مانند مواليشان امام حسين 

(ع) با لب تشنه جان دادند.
ــت رفتگان را  ــدوارم خداوند همه اين از دس ــت: امي وى در ادامه اظهار داش
مشمول اين آيه قرآن قرار دهد كه خداوند مى فرمايد، كسى كه از خانه خدا در 
مسير خدا و پيامبر او از خانه خارج شود و مرگ او فرا بگيرد اجرش فقط با خدا 
است و خدايى كه در حد كامل اين حجاج را مشمول لطف خود قرار مى دهد.

ــت كه به خانواده هاى  طباطبايى نژاد تصريح كرد: مصيبت بسيار سختى اس
ــم انتظار و منتظر ورود آنها  ــه آنها چش ــليت گفت؛ چرا ك اين حجاج بايد تس
ــدند و همچنين به همه هموطنان عزيز كه  بودند؛  اما با جنازه آنها مواجه ش
ــت داده اند آرزوى اجر و صبر وافر ــان را در اين حادثه از دس خانواده هاى ش

 را دارم. امام جمعه اصفهان اذعان داشت: آل سعود را در حالى كه در ميزبانى 
حجاج بى تدبيرى كرد محكوم مى كنم چرا كه آنقدر بى حيايى كردند كه در 
ــتار در يمن را رها نكرده و باز به كار خود  حين اين حادثه در منا جنگ و كش
ادامه دادند؛ آنها بويى از انسانيت و اسالم نبرده اند و جان و مال مسلمانان در 

راه كفر خرج مى كنند.
ــاءاهللا به بركت اين ايام عزيز، خاندان كثيف و  وى در پايان يادآورى شد: انش
پليد آل سعود از سرزمين مسلمانان محو شوند و مسلمانان از دست اين اشرار 
نجات يابند كه قطعاً به بركت دعاى خانواده هاى حجاج مسلمان اين خاندان 

از بين خواهد رفت.

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهاركرد: دولت طى چهار سال 
گذشته نه تنها به مترو رسيدگى نكرده،  بلكه به وضعيت اتوبوسرانى 

نيز بى توجه بوده است.
ــه علنى شوراى  ــوليها ، در يكصد و چهارمين جلس عباس حاج رس
اسالمى شهر اصفهان با بيان اينكه حادثه اى كه در مكه و منا رخ داد 
ــت، اظهار كرد:  ــعود در مديريت حج اس به دليل عدم توانايى آل س
هشت دهم درصد از حجاج در حج امسال جان خود را از دست دادند 

و كميته حقيقت ياب بايد با جديت اين موضوع مهم را دنبال كند.
ــر به ابراز ــعودى حتى حاض ــه در ابتدا مقامات س ــا بيان اينك وى ب

ــليت نبودند و مقصر را خود حجاج معرفى كردند ادامه داد: اما   تس
ــود را تغيير دادند و ــخنرانى رهبر معظم انقالب، رفتار خ پس از س

 اجازه دادند وزيربهداشت كشور به عربستان سفر كند.
عضو كميسيون امور اقتصادى، حقوقى و گردشگرى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با تاكيد بر اينكه دولت طى چهار سال گذشته نه تنها 
ــيدگى نكرده، بلكه به وضعيت اتوبوسرانى نيز بى توجه به مترو رس

ــته زمانى كه قيمت اتوبوس 100   بوده است تصريح كرد: در گذش

ميليون تومان بود، 17/5 درصد از سهم خريد اتوبوس را شهردارى 
پرداخت مى كرد و ساير هزينه خريد اتوبوس ها به عهده دولت بوده 

است.
ــوس 300 ميليون  ــاره به اينكه در حال حاضر قيمت اتوب وى با اش
ــت و دولت به تعهدات خود در اين زمينه عمل نمى كند،  تومان اس
ــته مصوبه اى براى هزينه الستيك و تعميرات  اضافه كرد: در گذش
ــه آن مصوبه عمل ــال حاضر ب ــت اما در ح ــا وجود داش اتوبوس ه

 نمى شود. حاج رسوليها بيان كرد: براساس بخش نامه قيمت بليط 
بين دولت، مردم و شهردارى تقسيم مى شد اما طى چند سال اخير 

دولت به اين مهم توجهى نكرده است.
وى با بيان اينكه در گذشته كه قيمت بنزين پنج ريال بود 10 درصد 
از فروش بنزين به شهردارى ها واگذار مى شد، افزود: در حال تدوين 
ــتيم كه بايد به اين  ــال آينده هس ــم توسعه و بودجه س برنامه شش
موضوع توجه شود و شهردار ى ها بايد تخصيص 10 درصد سوخت 
ــوان درآمد پايدار  ــهرها را به عن ــث حمل و نقل عمومى ش به مباح

پيگيرى كنند.

نايب رييس كميسيون عمران، شوراى شهر اصفهان گفت: اصالح وضعيت 
حمل و نقل و زيرساخت هاى گردشگرى به ويژه در فرودگاه و پايانه هاى 

مسافربرى بايد در دستور كار قرار بگيرد.
ــه علنى شوراى اسالمى شهر  نوراهللا صلواتى ، در يكصد و چهارمين جلس
اصفهان اظهار كرد: پنجم مهر ماه به عنوان روز جهانى جهانگردى با شعار 
ــت. وى با بيان اينكه خبرهاى قبلى  ــت در جهان اس يك ميليارد توريس
خوبى از مديريت استان داشتيم در ارتباط با احداث و ساخت بيش از 30 
هتل جديد و افزايش تعداد قابل توجه تعداد تخت ها كه اميدواريم هرچه 
ــود افزود: اصفهان از گذشته هاى دور تاكنون  زودتر اين قول ها عملى ش
توريستى بوده است.نايب رييس كميسيون عمران، معمارى و شهرسازى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به اينكه اگر بخواهيم برنامه جامعى 
ــيم و جبران مافات هم  براى موضوع گردشگرى شهر اصفهان داشته باش
كنيم، بايد از هم اكنون برنامه ريزى كرد، بيان داشت: بخشى از اين مهم 
به عهده شهردارى و بخش ديگر به عهده نهادهاى شهر و استان است.وى 
ــتاره با آغاز نهضت  اضافه كرد: به غير از موضوع احداث هتل هاى پنج س
ــاخت هاى فرودگاهى و ارتباطى موضوعات فرهنگى،  هتل سازى و زيرس

اجتماعى نيز نياز به رسيدگى دارد.

ــطح شهر و  صلواتى با تاكيد بر اينكه تكدى گرى هاى عيان و پنهان در س
احداث و بازسازى مناسب سرويس هاى بهداشتى در شأن شهر توريستى 
اصفهان بايد مورد توجه قرار بگيرد، تصريح كرد: شهردار اصفهان بايد طرح 
جامع سرويس هاى بهداشتى را حداقل در سال 95 عملياتى و اجرايى كند.

ــاخت هاى گردشگرى  وى ادامه داد: اصالح وضعيت حمل و نقل و زيرس
ــتور  ــافربرى جى نيز بايد در دس ــاى مس ــرودگاه و پايانه ه به ويژه در ف
ــه كنند.نايب رييس  ــم توج ــووالن بايد به اين مه ــرد و مس كار قرار بگي
ــالمى شهر اصفهان  ــيون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى اس كميس
ــاماندهى ورودى هاى شهر اصفهان نيز مورد نياز  با بيان اينكه اصالح و س
ــنيديم، تاكيد كرد:  ــبختانه اين روزها خبرهاى خوبى ش ــت كه خوش اس
ــبب آبرو  ــا و خودرو هاى دودزا كه س ــوس ها، كاميون ه جمع آورى اتوب
ــردن كاميون هاى  ــت بايد مورد توجه قرار بگيرد و قانونمند ك ريزى اس
ــهرى نيز امرى مهم و ضرورى حمل آور و زائد ساختمانى در محدوده ش

 است.
ــبز و رفع  ــادابى فضاى س ــاره به حفظ نظافت وضع موجود و ش وى با اش
اشكاالت محدود آن گفت: تالش براى دائمى شدن جريان آب زاينده رود 

براساس قول رييس جمهور به شهر ضرورت دارد.

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان:

اتوبوسرانى طى چهار سال گذشته مغفول واقع شده است
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مراسم استقبال از پيكر  پنج تن از جان باختگان اصفهانى حادثه منا برگزارشد؛

 استقبـال  جانسوز

ــهر جهانى صنايع  ــنگى يادبود « اصفهان؛ ش لوح س ــورى و زاينده رود ــتانى و كش ــووالن اس ــتى» با حضور مس دس
مهمانان خارجى در ميدان نقش جهان رونمايى شد.

ــتى جهان با حضور  ــت ثبت اصفهان شهر صنايع دس ــم بزرگداش مراس
ــراث فرهنگى،  ــازمان مي ــلطانى فر معاون رييس جمهور و رييس س س
ــهردار و  ــازمان، جمالى نژاد ش ــتى س ــاون صنايع دس نامور مطلق مع
زرگرپوز استاندار اصفهان و مهمانان خارجى،  غدا هيجاوى رييس آسيا 
و اقيانوسيه شوراى جهانى صنايع دستى، كريشنا مشاور شوراى جهانى 
ــتى فلسطين،  ــاور عالى صنايع دس ــتى، مروان ابوخلف مش صنايع دس
الفارسى معاون وزارت صنايع كشور عمان برگزار و اعتبارنامه ثبت جهانى 

اصفهان به شهردار و استاندار اصفهان اهداء شد.
در پايان اين مراسم نيز مهمانان مراسم به ميدان امام خمينى (ره) رفتند 
تا لوح سنگى يادبود ثبت اصفهان به عنوان شهر جهانى صنايع دستى را 

در كنار عمارت زيباى عالى قاپو رونمايى كنند.
ــهردارى اصفهان در راستاى   مهدى جمالى نژاد در ارتباط با اقدامات ش
ــت: ورود شهردارى اصفهان به  حراست از اين عنوان جهانى اظهار داش
ــت بلكه سرآغازى براى  جرگه شهرهاى ثبت جهانى انتهاى كار ما نيس

فعاليت هاى مهم تر و بنيادين است.
تهيه برنامه هاى مدون براى صنايع دستى اصفهان

وى با اشاره به اينكه قرار است برنامه هاى مدونى براى صنايع دستى در 
شهر  اصفهان تهيه شود، افزود: تهيه طرح جامع صنايع دستى در اصفهان 
از جمله اين برنامه هاست كه با همكارى مسووالن اداره ميراث فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشگرى محقق مى شود.
ــهر  ــهردار اصفهان با بيان اينكه همچنين در تكميل ثبت جهانى ش ش

ــهرهاى خالق با جديت پيگيرى  ــبكه ش ــهر به ش اصفهان، ورود اين ش
ــهر اصفهان ــتى ش ــت: اگر طرح جامع صنايع دس ــود ابراز داش مى ش

 آماده شود،  تمام دستگاه ها مى توانند وظايف خود را در راستاى ارتقاى 
آن انجام دهند كه اين موضوع در توسعه صنايع دستى بسيار تاثيرگذار 
ــاره به اينكه تاكنون پيشنهادت زيادى در  خواهد بود. جمالى نژاد با اش
ــنهاد كرده ايم، ابراز  ــعه و ارتقاى صنايع دستى اصفهان پيش زمينه توس
ــت:  ايجاد يك بازارچه صنايع دستى در اصفهان و پاكسازى ميدان  داش
ــورهاى بيگانه از  ــتى كش امام (ره) به عنوان بازار تاريخى از صنايع  دس

مهم ترين اين موارد بوده است.
ــهر  ــتى اين ش ــنهاد خود براى ارتقاى صنايع دس ــاره به پيش وى به اش
ــع و فروش  ــد، توزي ــز تولي ــفتگى مراك ــه به آش ــرد: با توج تصريح ك
صنايع دستى و آثار ارزشمند تاريخى و شهرى اصفهان همچون راسته 
ــتاندارى، سازمان  ــهردارى با همكارى اس بازار و ميدان نقش جهان، ش
ــازى و  ــبت به مرمت، بازس ميراث فرهنگى و بازاريان و هنرمندان، نس

زيباسازى اين مراكز اقدام جدى كند.
نامگذارى يكى از خيابان هاى شهر اصفهان به نام هنر

ــهردار اصفهان با بيان اينكه اصفهان را به نام شهر موزه مى شناسند،  ش
ــتى در هيچ نقطه اى از شهر اصفهان  تاكيد كرد: نبايد جاى صنايع دس

خالى باشد.
وى اضافه كرد: يكى از طرح هاى ما در شهردارى اصفهان اين است كه در 
آينده يكى از خيابان هاى شهر به عنوان «خيابان هنر» معرفى شود كه 
در آن هنرمندان اصفهان به ويژه هنرمندان صنايع دستى كه شاخه اى 
ــرده و آثار خود را  ــتند بتوانند در آن عرض اندام ك از هنرمندان ما هس

ارائه دهند.

نايب رييس كميسيون عمران شوراى اسالمى شهر اصفهان:

حمل و نقل عمومى و زيرساخت هاى گردشگرى اصفهان نيازمند اصالح است

لوح سنگى يادبود «اصفهان؛ شهر جهانى صنايع دستى» 
رونمايى شد



س��رمربی تی��م مل��ی روئین��گ می گوی��د ب��دون اینکه به ن��ام یک 
 ورزش��کار توجه کنیم، بهترین قایقران را به مس��ابقات کسب سهمیه

 اعزام می کنیم.
نتای��ج ملی پوش��ان روئین��گ در مس��ابقات قرائ��ت درب��اره   عل��ی 

 قهرمانی آسیا، گفت: در رده بندی تیمی ما با یک طال، یک نقره و دو 
برنز دوم شدیم. 

مس��ابقات س��طح باالیی داش��ت و فرات��ر از قهرمانی آس��یا بود. همه 
 تیم ه��ا هم در بخش اس��تعدادیابی و هم حرف��ه ای و تخصصی خوب 
کار ک��رده بودند و تعداد نفراتی که در این مس��ابقات حضور داش��تند 
 مش��خص ب��ود کش��ورها در زمین��ه اس��تعدادیابی فعالی��ت خوب��ی 

داشتند.
وی اف��زود: رکوردهایی که ثبت ش��د فراتر از آس��یا بود و این نش��ان 
می دهد روئینگ آس��یا به اس��تانداردهای جهانی نزدیک می ش��ود. با 
 وجود اینکه ورزش��کاران ما خوب کار ک��رده بودند و در برخی ماده ها، 

تایم های ملی شکسته شد؛ اما مدالی نگرفتیم. 
رک��ورد  ثانی��ه   7 چهارنف��ره  روئین��گ  در  مث��ال  عن��وان  ب��ه 
آس��یایی بازی ه��ای  از  بهت��ر  ثانی��ه   13 و  ش��د  زده   مل��ی 

 رکورد زدیم؛ اما در اینچئون چهارم شدیم و اینجا پنجم.
س��رمربی تیم ملی روئینگ با اش��اره به روند رو به رش��د تیم دو نفره 
عنوان کرد:  با اینکه ورزش��کاران ما پیش��رفت خوبی داشتند؛ اما سطح 
باالی مس��ابقات باعث شد تیم دو نفره از کس��ب مدال باز بماند. هند 
 که در بازی های آس��یایی پنجم شده بود در مس��ابقات قهرمانی آسیا 
اینج��ا در  بودی��م  س��وم  اینچئ��ون  در  ک��ه  م��ا  و  ش��د   دوم 

 پنجم شدیم. 
هند همیشه در تک نفره یکی از رقیبان ما بوده؛ اما در گروهی هم خوب 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت. در صحبت هایی که با مربیان آنها داشتم 
گفتند نگرش دولت شان این است که در روئینگ سرمایه گذاری شود.

قرائت در ادامه در پاس��خ به این س��وال که ش��رایط مس��ابقه کس��ب 
 س��همیه را که قرار است فروردین در کره برگزار شود چطور می بینید

 عنوان کرد:  در بخش مردان هیچ کش��وری س��همیه نگرفته و کار ما 
سخت تر از بانوان است. البته برنامه ریزی هایی روی قایق های المپیکی 

انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید حبیبیان بتواند در تک نفره 

سهمیه بگیرد، گفت: هیچ چیز مشخص نیست. 
 ما در سنگین وزن صابر نادری را به مسابقات بردیم که تا حاال در تک نفره رقابت 
از  غی��ر  ک��ه  کنی��م  ثاب��ت  می خواس��تیم  ب��ود  نک��رده 
ک��ه  داری��م  ه��م  را  دیگ��ری  ورزش��کاران   حبیبی��ان 

فاصله زیادی ندارند.
 نادری عملکرد خوبی داش��ت که پنجم ش��د؛ اما روز مس��ابقه کسب 
سهمیه باید خیلی باریک بین بود و هوشمندانه به مصاف حریفان رفت.

 ما هم بدون توجه به نام ورزشکار بهترین قایقران را به مسابقات کسب 
سهمیه اعزام می کنیم.

13روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1696 |دوشنبه 13 مهر 1394 | 21 ذی الحجه 1436

Society,Cultural  Newspaper No.1696|  October 5 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

سیری در دنیای ورزش

رکورد ملی را زدیم؛ اما مدالی نگرفتیم

مرتض��ی پورعلی گنجی ،مدافع تیم ملی فوتبال کش��ورمان با کاپیتان 
سرخ پوشان وداع کرده اس��ت. پورعلی گنجی در صفحه اجتماعی اش 
 نوش��ت: »عمو هادی آرام بخواب. از امش��ب خانواده ات تنها هس��تند.

  عمو هادی از تو آس��مان حواس��ت به خانواده ات باش��د. برای ش��ادی 
روح هادی صلوات بفرستید. جایش بهشت باشد ان شااهلل.«

لنز دوربین

عمو هادی آرام بخواب

نخس��تین اردوی آماده س��ازی تیم ملی کشتی فرنگی با 
حض��ور مجدد محم��د بنا در راس هرم فن��ی این تیم در 
حالی از عصر یکشنبه آغاز می شود که فرنگی کاران ایران 

مدت هاست حال و روز خوشی ندارند.
نخس��تین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با حضور تمامی 
س��تارگان عنوان دار و با تجربه در کن��ار جوانان باانگیزه 
و آینده دار از عصردیروز در خانه کش��تی تهران اس��تارت 
می خ��ورد و محم��د بنا ب��ار دیگر ب��ا هم��کاری مربیان 
همیش��گی خود، قرار اس��ت این کش��تی به گل نشسته 
را به س��احل امی��د و موفقی��ت در المپی��ک ۲۰1۶ ریو 
 برس��اند.به گفته حس��ام الدین جعفری، سرپرست جدید

 تیم ملی کشتی فرنگی، اردویی که از عصردیروز آغاز شد، 
ب��ر خالف عنوان آن یعنی اردوی هماهنگی، به هیچ وجه 
اردویی س��اده و راحت نیست و فرنگی کاران باید از امروز 
تمرینات سنگین و جدی خود را به دلیل محدودیت زمان 
 ت��ا المپیک آغاز کنند.3۴ فرنگ��ی کار در این اردو حضور 
خواهد داشت که دربین آن،  اسامی مردان عنوان دار کشتی 
 ایران همچون، حمید سوریان، امید نوروزی، سعید عبدولی، 
 حبی��ب اله اخالق��ی، افش��ین بیابانگرد، قاس��م رضایی، 
بش��یر باباجانزاده، یوس��ف قادری��ان، مه��دی علیاری و 
 دیگر چهره های شناخته ش��ده، دیده می شود.طبق نظر 
محمد بنا و برنامه هایی که او به فدراس��یون کشتی داده 
اردوه��ای آماده س��ازی  از دیروز آغ��از و فرنگی کاران در 

اردوی سوم آماده س��ازی، نخستین تورنمنت بین المللی 
خود را پیش رو خواهند داش��ت. این تورنمنت همان جام 
حیدرعلی اف آذربایجان اس��ت که طی روزهای ش��ش تا 
هشتم آذرماه در باکو برگزار شده و نخستین محک خارج 

از خانه شاگردان محمد بنا محسوب می شود.
جری��ان  در  آماده س��ازی  اردوه��ای  ترتی��ب   بدی��ن 
 خواهد بود تا اینکه فرنگی کاران خود را مهیای دو تورنمنت 
دیگ��ر کنند. ب��ه طوری که تیمی از نف��رات منتخب اردو 
به جام وهبی امره ترکیه اعزام می ش��ود و س��پس تیمی 
دیگر راهی جام زومباتلی مجارس��تان خواهد شد. پرونده 
 تورنمنت ه��ای بین الملل��ی کش��تی فرنگ��ی با این س��ه

 میدان بین المللی در س��ال جاری بسته شده و تیم مدعی 
کش��تی فرنگی برای کسب سه سهمیه باقی مانده در روز 
۲7 اس��فندماه به رقابت های گزینشی المپیک در آستانه 
قزاقس��تان اع��زام خواهد ش��د.محمد بنا اگر بتواند س��ه 
س��همیه باقی مانده کشتی فرنگی ایران در المپیک یعنی 
 س��همیه اوزان ۵۹، ۶۶ و 13۰ کیلوگرم را در قزاقستان به 
چنگ آورد، دیگر نیازی به حضور فرنگی کاران این اوزان 

در رقابت های گزینشی مغولستان و ترکیه نخواهد بود.
با توجه به برنامه مذکور، پرونده فعالیت های کشتی فرنگی 
در سال جاری بسته می شود و محمد بنا و شاگردانش در 
س��ال آینده باید با حضور در رقابت های قهرمانی آس��یا، 

نخستین میدان رسمی قاره ای خود را تجربه کنند.

 رییس کمیته داوران فدراس��یون فوتبال گفت: AFC نباید تحت تاثیر جوس��ازی سعودی ها 
قرار بگیرد و مانع از داوری فغانی شود.

 فری��دون اصفهانی��ان در مورد نامه عربس��تان س��عودی به کنفدراس��یون 
فوتبال آس��یا ب��رای تغییر علیرض��ا فغان��ی، داور بازی الهالل عربس��تان و 
االهل��ی ام��ارات در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آس��یا گفت: کنفدراس��یون 
فوتبال آس��یا داوران را بر اس��اس عملک��رد و توانایی هایی ک��ه دارند برای 
 مس��ابقات مختلف انتخاب می کنند. فغانی هم بر اساس عملکرد خوبش در 
رقابت های آسیایی برای این مسابقه انتخاب شده که از این مساله خوشحالیم. 
وی ادام��ه داد: علیرض��ا فغانی در فینال جام ملت های آس��یا قضاوت کرده 
و لیاقت و شایس��تگی خود را در آن مس��ابقه بار دیگر به نمایش گذاش��ته 
 اس��ت و به همین دلیل هم برای قضاوت در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا

 انتخاب ش��ده است.اصفهانیان در مورد اینکه کمیته داوران فوتبال ایران در 
پاس��خ به نامه نگاری کشور عربس��تان واکنشی خواهد داشت یا نه، گفت: به 

نظر من اگر ما اکنون بخواهیم واکنش��ی نشان بدهیم خودمان را کوچک کرده ایم زیرا هنوز 
AFC تصمیمی نگرفته که ما بخواهیم واکنشی داشته باشیم.

 عضو ش��ورای فنی تیم ه��ای ملی کش��تی آزاد گف��ت: در اوزان ۵7 و ۶۵ کیلوگرم ش��انس 
کس��ب مدال طال را در المپیک داریم و اگر خوب به آن رسیدگی شود و نقاط 
ضعف ها، به خصوص رحیمی را برطرف کنیم باید در المپیک صاحب طال شویم.
 منصور برزگر با بیان ای��ن مطلب افزود: از زمانی که رس��ول خ��ادم به عنوان

 سرمربی تیم ملی کشتی آزاد انتخاب شد، به دنبال فردی شاخص می گردیم، 
اما باید در این مورد به یک خاطره اش��اره کنم؛ زمانی مس��وولین کشتی برای 
انتخاب سرمربی برای تیم ملی به شوروی سابق سفر کردند و هر مربی که آنها 
معرفی می کردند، گفتند که خوب نیست و در نهایت مسوولین کشتی شوروی 
گفتند ما مربی زیاد داریم؛ اما آن مربی که ش��ما دنبال آن می گردید ما هم به 

دنبالش هستیم.
دارنده مدال طالی جهان و نقره المپیک ادامه داد: ما مربیان، بس��یار خوب و 
سازنده ای داریم؛ اما آن کسی که باید سرمربی تیم ملی باشد باید شاخص باشد 

و ما باید به آن برسیم.

فغانی بر اساس توانایی اش انتخاب شد پیش بینی برزگر از تعداد مدال آزادکاران ایران در المپیک

احس��ان حاج صفی ک��ه با زدن دو گل به س��ایپا در آخرین مس��ابقه 
 ب��ا پیراه��ن س��پاهان ب��ه باش��کوه ترین ش��کل ممک��ن از ای��ن تیم 
خداحافظی کرده بود تصورش را هم نمی کرد که در پنجمین مس��ابقه 

خود برای اف اس فاو فرانکفورت گل به خودی بزند.
 احس��ان ح��اج صف��ی از زمانی ک��ه لی��گ برتر ای��ران را ب��ه مقصد 
 FSV بوندس��لیگای دوی آلمان ترک کرده در پنج مس��ابقه با پیراهن
ش��رکت کرده که حاصل آن دو برد و س��ه شکس��ت بوده است. او که 
 ب��رای چهار ب��ازی اول نمرات زیر متوس��طی از کیک��ر گرفته بود در

 پنجمین بازی هم گل به خودی زد تا ستاره فوتبال ایران چه به لحاظ 
تیمی و چه از نظر فردی شروع خوبی در فوتبال آلمان نداشته باشد.

پای ملی پوش ایرانی جمعه شب در حالی به شکلی معکوس به گلزنی 
باز ش��د که با گذش��ت بیش از یک ماه از ترک اصفهان او همچنان با 
س��ه گل بهترین گلزن س��پاهان در این فصل محس��وب شده و هنوز 
 تنه��ا بازیکن این تیم اس��ت که در لیگ برتر بی��ش از یک گل به ثمر 

رسانده است. 
 نکت��ه جال��ب دیگ��ر اینک��ه از زمان��ی ک��ه ای��ن بازیکن از س��پاهان 
 ج��دا ش��ده تی��م اصفهان��ی در دو ب��ازی اخی��ر موفق ب��ه گلزنی در

 لیگ برتر نش��ده تا همچنان آخرین گل ثبت ش��ده برای این تیم در 
لیگ برتر به نام احسان حاج صفِی لژیونر باشد.

 گارد تیم ملی بس��کتبال با اش��اره ب��ه غیبت خ��ود در دو دیدار آخر
 جام ملت های آس��یا گفت: با حضورم حداقل می توانستم در دفاع به 

تیم کمک کنم.
حام��د آفاق، بازیکن ش��وت زن تیم ملی بس��کتبال یکی از دو بازیکن 
مصدوم ایران در پایان جام ملت های آس��یا بود که دیدار نیمه نهایی 
و رده بن��دی را از دس��ت داد. آفاق که احتماال در بازگش��ت به ایران 
 ه��م حدود دو هفته به اس��تراحت نی��از پیدا می کند، بعد از س��ومی 
تی��م ملی ایران در ج��ام ملت ها گفت: فرصت بازی در یکی از بهترین 
مسابقات را از دس��ت دادم. تمام تمرکز تیم روی دو دیدار مهم مقابل 

فیلیپین و چین بود که من به مسابقه دوم نرسیدم.
وی افزود: امس��ال برای من سخت ترین سال بوده است چون از ابتدا با 
مصدومیت انگشت دستم درگیر بودم و مصدومیتم در جام ملت ها هم 

تاثیراتی روی تیم داشت. 
ب��ه نظرم حداقل با حضورم می توانس��تم در دف��اع به تیم کمک کنم. 
آف��اق با تاکید ب��ر این که بازیکنان دیگر ه��م مقابل چین تمام تالش 
خ��ود را انج��ام دادند، گفت: تیم ما ب��د دفاع نکرد؛ اما بهترین ش��ب 
چی��ن در مرحله نیمه نهایی بود. هنوز مس��ابقات دیگ��ری هم با تیم 
 های اروپایی برای کس��ب سهمیه المپیک وجود دارد. این تورنمنت ها 

شانس دیگری است که آن را امتحان می کنیم.

مال��ک تیم فوتب��ال س��یاه جامگان می گوید چرا وقت��ی فرهاد کاظمی 
می خواهد در مشهد کار کند، جار و جنجال می شود؟

محمد رضا عباس��ی، درباره اس��تعالم از کمیته صیانت سازمان لیگ در 
 مورد س��رمربی گری فره��اد کاظمی اظهار کرد: برای ه��ر کاری قانونی 
وجود دارد و ما هم تابع قانون هس��تیم. کمیته صیانت هم روال خودش 
را دارد. چرا وقتی کاظمی می خواهد به مشهد بیاید این جار وجنجال ها 
 آغاز می ش��ود؟ دوس��تان نگاه بهتری به مش��هد داش��ته باش��ند. چرا 
فکر نمی کنیم که امام  رضا او را به مش��هد دعوت کرده و لیاقت داش��ته 
در جوار حرم امام  رضا حضور داش��ته باش��د؟ دوستان مته به خشخاش 

نگذارند. با این وجود ما استعالم می گیریم.
 او اضاف��ه ک��رد: امی��دوارم ب��ا آم��دن کاظم��ی ب��ه مش��هد ش��اهد

 اتفاقات خوب باش��یم. ما خاطره خوبی از او داریم. کاظمی در سال 8۰ 
توانس��ت با ابومس��لم رتبه چهارم لیگ  برتر را به دست بیاورد. امیدوارم 
با کاهش حواش��ی و تقویت س��یاه جامگان ش��اهد بازی ه��ای خوب از 
تیم مان باشیم. مردم مش��هد خاطره خوبی از بازی های زیبای ابومسلم 
در دوران کاظم��ی دارن��د. وی با بیان این که مرتض��ی کرمانی مقدم به 
کادرفنی سیاه جامگان اضافه می ش��ود، اظهار کرد: فرهاد کاظمی هنوز 
دستیارانش را به ما معرفی نکرده است. البته ما اختیار تام به او داده ایم 
که دستیارانش را انتخاب کند. کادر قبلی تمرینات را برگزار می کنند و 

منتظریم فرهاد کاظمی نظرش را درباره آنها بگوید.

دوری به حاج صفی 
و سپاهان نساخت

برای المپیکی شدن شانس دیگرمان را 
امتحان می کنیم

 چرا وقتی کاظمی به مشهد می آید، 
جار و جنجال می شود؟

 جانشین کاپیتان نوروزی 
در پرسپولیس کیست ؟

 درگذش��ت ه��ادی ن��وروزی یک ش��وک ب��زرگ ب��ه پرس��پولیس و 
جامع��ه ورزش بود. پرسپولیس��ی ها ک��ه روی حض��ور کاپیتان خود 
در ای��ن فصل حس��اب وی��ژه ای باز ک��رده بودند حاال بای��د روزهای 
ب��دون او را س��پری کنن��د. آن ه��م در حالی ک��ه تنها هف��ت هفته 
از آغ��از لی��گ برت��ر گذش��ته و ۲3 هفت��ه دیگ��ر باقی مانده اس��ت.

 ب��رای پ��ر ک��ردن جای خال��ی ه��ادی ن��وروزی، برانکو چن��د گزینه 
پی��ش رو دارد. اول اینک��ه امید عالیش��اه را که در ۵ ب��ازی این فصل 
 ب��ه جز ب��ازی مقاب��ل تراکتورس��ازی و س��پاهان ، در خ��ط حمله به 
می��دان رفت��ه را یک خ��ط عقب ت��ر بی��اورد و در کن��اره های خط 
 هافبک ب��ازی بدهد.عالیش��اه در ای��ن حالت می توان��د هافبک چپ 
پرس��پولیس باش��د و فرش��اد احمدزاده هافبک راس��ت و یا برعکس. 
ای��ن محتمل تری��ن گزینه پی��ش روی برانکو و همکارانش اس��ت. بر 
 این اس��اس یکی از بین جری بنگتس��ون یا علی علیپور در خط حمله 
بازی کرده و زوجی را با مهدی طارمی تش��کیل خواهند داد. درس��ت 
 مثل بازی مقابل تراکتورسازی در لیگ برتر که بنگتسون در خط حمله

  ب��ازی ک��رد و ی��ا دی��دار براب��ر س��پاهان که عل��ی علیپ��ور در کنار 
مهدی طارمی حضور داشت. 

محسن مسلمان هم می تواند در این پست قرار بگیرد. با این تغییر که 
فرشاد احمدزاده به هافبک راست برود و محسن مسلمان هافبک چپ 
پرس��پولیس ش��ود. این تغییر هم در تفکرات این روزهای پرسپولیس 

جا دارد.

 مح��رم نویدکی��ا ب��ا س��کوت و خداحافظ��ی ناگهان��ی خ��ود از فوتب��ال 
 باش��گاه س��پاهان، س��واالت متعددی را ب��رای هوادارانش و س��پاهان به 

وجود آورده که می تواند آرامش را از تیم حسین فرکی دور کند.
چن��د روز مانده به آغاز لیگ بود که ش��ایعه اختالف نویدکیا 
با باش��گاه س��پاهان ش��نیده ش��د؛ اما مح��رم عالقه ای به 
گفت��ن دلی��ل مش��کالتش نداش��ت و همین 
ای��ن  پیرام��ون  ب��ه حاش��یه ها  س��کوت، 
 باش��گاه دامن می زد. بدون ش��ک امضای

تم��ام  ب��ر  نویدکی��ا  مح��رم    
س��پاهان  قهرمان��ی  ه��ای   ج��ام 
دیده می ش��ود. محرمی ک��ه هر موقع 
 ب��وده، توانس��ته گ��ره از کار ای��ن تیم

  ب��از کن��د. ب��ه نوعی ن��ام مح��رم در 
 فوتب��ال ای��ران با ن��ام س��پاهان عجین 
شده است. همین موضوع هم باعث شده هیچ 
تیمی، هیچ گاه فکر در اختیار داش��تن محرم را 
 به خود ندهد. محرمی که برای سپاهان، همچون 
فرهاد مجیدی برای اس��تقاللی ها و علی کریمی 

برای هوادران پرسپولیس اهمیت دارد.
ب��ا تمامی این اتفاقات و نب��ود کاپیتان خاص 
سپاهان، این تیم خیلی خوب لیگ را شروع 
کرد؛ اما بعد از اولین تس��اوی تیم فرکی، 
س��کوهای ورزش��گاه ش��اهد اعت��راض 
هواداران این تیم بود. هواداران خواهان 
 حضور نویدکیا در این تیم بودند؛ اما 
هم��ان  در  فرک��ی  حس��ین 
 زم��ان و ب��ا نوش��تن یادداش��تی 
موض��ع اش مبن��ی ب��ر ای��ن که 

 سپاهان خانه محرم است را درباره نویدکیا گفت تا شاید از بار این اعتراضات 
کاسته شود. شکست برابر صبا اعتراضات را بیشتر کرد تا فرکی در پایان بازی 
 دلخوری خود را از رفتار معترضان بیان کند و قهرمانی فصل گذشته را به 

آن ها یادآوری کند.
نویدکی��ا؛ اما برخ��الف خیلی از بازیکن��ان راه س��کوت را در پیش گرفت 
 ت��ا رفته رفت��ه این احتم��ال به وج��ود بیاید ک��ه او ب��ه زودی از فوتبال 
خداحافظ��ی می کند. بعد از حدود چند هفته باالخ��ره محرم در بیانیه ای 
با بیان این که س��کوت و خانه نش��ینی را به نفع سپاهان می داند و شاید 
روزی با گذش��ت زمان ناگفته های کنونی را بازگو کند و اینکه بهترین کار 
در حال حاضر حمایت از سپاهان است از فوتبال سپاهان خداحافظی کرد؛ 
اما او با این رفتار س��واالت زیادی را در ذهن هواداران س��پاهانی به وجود 

آورده است.
 مح��رم در بیانی��ه اش آورد ک��ه آخری��ن خواس��ته اش این اس��ت که به 
هی��چ کس توهین نکنید و از نام س��پاهان و بازیکن��ان دفاع کنید تا مثل 
همیشه سپاهانی قدرتمند و با ش��خصیت داشته باشیم. این همان چیزی 

است که سپاهان این روزها نیاز دارد، آرامش.
  آرامشی که فرکی در این روز های تنگ دستی که به واسطه کمبود بازیکن با آن

 مواج��ه ش��ده، می توان��د کارش را ب��ه درس��تی انجام ده��د و حداقل تا 
نیم فصل تیمش را در کورس قهرمانی نگه دارد.

نویدکی��ا در ش��رایط کنون��ی می توانس��ت عص��ای دس��ت فرکی باش��د 
 و ب��ار دیگ��ر ای��ن تی��م را در مس��یر قهرمان��ی ب��ه حرک��ت درآورد؛ اما 
س��کوت طوالن��ی اش و اکن��ون نی��ز خداحافظ��ی اش می تواند ب��ه مانند 
گیوتینی در باالی س��ر تیم فرکی باش��د. از این پس تس��اوی یا شکس��ت 
 ب��دون محرم می تواند برای آن دس��ته از معترضان ک��ه قهرمانی فرکی را 

فراموش کرده اند دست مایه اعتراض به سپاهان فرکی شود.
البته ش��اید هوداران س��پاهان فراموش کرده اند ک��ه در پایان این ماجراها 
 تنها س��پاهان اس��ت ک��ه می مان��د و قطعا ای��ن اعتراض��ات و لجبازی ها

 بیش ترین آسیب را به این تیم خواهد رساند نه به افراد.

محرم 
و آرامش از 
دست رفته 

سپاهان

آغاز تمرینات فرنگی کاران با سرمربی جدید؛

مسیر سخت کشتی فرنگی تا رسیدن به المپیک
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به من بگو چرا!سبک زندگی

اینکه زن و شوهر با یکدیگر بحث و دعوا کنند بسیار عادی است.
همه چیز از یك تفاوت اساسي شروع مي شود. از اینکه شما و همسرتان در دو دنیاي 
متفاوت پرورش یافته اید و به همین دلیل دنیا را به ش��یوه هاي متفاوتي مي بینید؛ 
شیوه هایي که باعث مي شود تحلیل شما از واقعیت ها و نحوه مواجهه تان با آنها، زمین 
تا آسمان با هم فرق کند. تفاوت هاي میان شما و همسرتان ممکن است شما را براي 
پهن کردن دام هایي در جریان بحث، وسوسه کند و خیال شکست دادن همسرتان از 

مسیر نقطه ضعف هایش را به ذهن تان بیندازد.
البته زیاد احساس عذاب وجدان نکنید. مردها هم براي پیروز شدن در جریان بحث ها 
از همین راه مي روند و بي آنکه بدانید چطور و چرا، به راحتي همه چیز را به نفع خود 
تمام مي کنند. ما در این صفحه دام هایي را که همسرتان در بحث هاي زن و شوهري 
براي تان پهن مي کند معرفي مي کنیم و به ش��ما یاد مي دهیم از مسیر هاي میانبر و 

امن تري براي رسیدن به نتیجه دلخواه تان بروید.
مي ترسند ببازند

هنگامي که مردها احساس مي کنند مورد تهدید واقع شده اند، مي ترسند و احساس 
آس��یب پذیري مي کنند. در این مواقع سعي مي کنند ش��ما را از احساسات تان دور 
کنند تا شاید شانس بیشتري براي برنده بودن پیدا کنند. واقعیت این است که مردها 
میانه اي با احساسات و ابراز  آنها ندارند. آنها در همه سال هاي زندگي شان یاد گرفته اند 
با منطق و جدیت به همه چیز نگاه کنند و قبل از بررسي هر واقعیتي، احساسات شان 

را از آن بیرون بکشند.
در دعواهاي زن و شوهري نبازيد

مردها هنگام  اس��تفاده از مغز و قوه تفکر خود، در مقایس��ه با هنگامي که از قلب و 
احساسات ش��ان صحبت مي کنند، احساس تسلط بیش��تري دارند؛ چرا که تمرین 
بیشتري در این زمینه داش��ته اند. به همین دلیل است آنها هنگامي که شما به ابراز 
احساسات مي پردازید، احساس ضعف مي کنند و براي موازنه قدرت، سعي مي کنند 
مکالمه را از »احساس��ات« به سمت »داده ها« س��وق دهند و در این راه سوال هاي 

زیادي از شما مي پرسند.
از كدام راه مي روند

گفتیم مردها همیشه دنبال این هستند که شما را به تله منطق بیندازند و از همین 
راه پیروز بحث هاي زن و شوهري شوند. آنها به جاي اینکه احساسات خود را در این 
باره ابراز کنند، همه چی��ز را به دقت و با به خدمت گرفتن همه قدرت منطق ش��ان 
مشاهده کرده و سعي مي کنند با گفتن جمالتي نظیر جمالت زیر احساسات شما 

را زیر سوال ببرند.
کمي عصبي به نظر مي رسي! خیلي احساساتي برخورد مي کني. . .

 نمي فهمم چرا اینطور به هم ریختي. . .
 آرام باش! خیلي عصبي شدي!

 به خودت بیا! بیش از حد احساساتي هستي و نق مي زني!
جالب اینجاس��ت که این تاکتیك ها که اغلب مردها با به کار بردن شان مي خواهند 
عنان بحث را به دست بگیرند، در مورد اغلب زن ها موثر واقع مي شود. زن هایي که با 
این سرکوب ها مواجه مي شوند، توان خود را از دست مي دهند و بي آنکه بخواهند یا 
توانش را داشته باشند، به یك نبرد منطقي کشیده مي شوند. درست در همین زمان 
که پاي منطق به میان مي آید، مردها شانس بیش��تري پیدا مي کنند. در این موقع 
مشکل اصلي همچنان حل و فصل نشده باقي مي ماند و شما سرخورده و گیج با بحث 
منطقي ای که همسرتان به راه انداخته دست و پنجه نرم مي کنید و او پیروزمندانه 

بازي را در دست مي گیرد.
ادامه دارد...

 بل��ه. ریاضیدانان خان��واده ای از اعداد موس��وم ب��ه »ف��را بی نهایت« را
 شناسایی کرده اند که از بزرگ ترین اعداد متناهی نیز بزرگ ترند. 

کوچك ترین عض��و این خانواده »اوم��گا« نام دارد که ب��ا افزودن یك به 
هر عدد کامل بزرگ تر از صفر س��اخته می ش��ود و تا اب��د ادامه می یابد. 
بزرگ ترین عضو ای��ن خانواده نی��ز »بی نهایت مطلق« اس��ت که چنان 
 بزرگ است که تمام توصیفات آن، همواره به چیزی کوچك تر از آن ختم 

می شوند.

حیوانات اندک��ی هس��تند ک��ه می توانن��د روی آب بدون��د، چراکه این 
 کار فوق الع��اده انرژی ب��ر اس��ت. حش��راتی همانن��د حش��ره آب پیم��ا 
)Water Strider( آن قدری س��بك هستند که وزن شان توسط کشش 
سطحی آب تحمل  شود. حداقل یك نوع مارمولك به نام مارمولك کوتوله 
برزیل��ی )Brazilian pygmy gecko( نی��ز از کش��ش س��طحی آب 
اس��تفاده می کند؛ جانوری کوچك که کمتر از چهار سانتیمتر طول دارد. 
مارمولك باسیلیس��ك دو براب��ر مارمولك برزیلی طول و ح��دود ۸۰ گرم 
وزن دارد و می تواند گام های سریعی روی آب بردارد. این مارمولك با زدن 
ضربات شدید و فشار دادن سریع آب به س��مت پایین، نیروی رو به باالی 
کافی برای متعادل س��اختن وزنش به وجود می آورد و می تواند بدون فرو 
رفتن بدنش در آب، راه خود را از میان آن باز کند )ویدیو(. اما سنگین ترین 
 )Grebe( جانوری که روی آب راه می رود، پرنده ای  به نام اسفرود یا ُکشیم 

است. 
این پرنده که ۷۵۰ گرم تا ۲ کیلوگ��رم وزن دارد، در فصل تولیدمثل نوعی 
رقص جفت  یابی انج��ام می دهد که ش��امل دویدن روی آب ب��ا بال های 
جمع شده است. کشیم ها در حالی روی آب می دوند که تنها پاهای شان که 

به سرعت حرکت می کنند، با آب در تماس است.

گیاهان فاقد سلول های عصبی هستند و در نتیجه مغز هم ندارند. 
برخی گیاهان می توانند به هم نوعان خود و همچنین به حشرات عالمت 
دهند، ام��ا این کار را با اس��تفاده از پیام رس��ان های ش��یمیایی به انجام 
می رسانند که نحوه عملکردشان کامال متفاوت از هوشیاری و خودآگاهی 

است. 
در بهتری��ن حالت، »اف��کار« گیاهان تنه��ا می تواند س��طحی از بازتاب 
ناخودآگاهانه باشد. در نتیجه زمانی که راجع به گیاهان صحبت می کنیم، 

مفاهیم انسانی همانند احساس و خودآگاهی کاربردی ندارند.

در دعواهاي زن و شوهري نبازيد!)بخش اول(

داستان کوتاه

داستان های شیوانا )پسر پیرزن(

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ک��ه مجموعا دارای 
درک و معنایی وی��ژه و خاص می باش��ند. مفهوم 
 و معن��ی »اصطالح��ات« رو نمی توان ب��ا ترجمه 
تك تك لغات تشکیل دهنده آنها حدس زد و همین بر زیبایی این بخش 
از زبان خارجی)دراینجا انگلیسی( می افزاید. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همین مورد که باوجود ترجمه تك تك 
لغات نمی توان به یك ترجمه کلی برای آن اصطالح رسید، خود دلیلی 

بر زیبایی 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 ) کالهبرداری از طریق شرکت های لیزینگ(زنگ زبان

اصطالحاتی كه مربوط به اعضای بدن هستند
) سری پانزدهم (

Mouth   »دهان« 
Down in the mouth

Put words in sb's mouth

Live from hand to mouth

سپیده 
بارانی

نمونه يک پرونده واقعی
درج و تکرار آگهی در یکی از روزنامه های پرتیراژ کش��ور، حکایت از پیش 
فروش لیزینگی نوعی خودروی سواری با شرایط آسان و مناسب توسط یك 
شرکت دارای شماره ثبت داشت. نحوه برخورد خوب کارمندان با متقاضیان 
و دفتر شیك این شرکت، موجب شد که عده زیادی به عقد قرارداد با آنان 
عالقه مند شوند و روز به روز به تعداد ثبت نام کنندگان اضافه گردد. فعالیت 
فردی از کارمندان بازنشس��ته یکی از ارگان های معتمد و رس��می در این 
شرکت و همچنین حضور عده ای در شرکت که مدعی گرفتن خودروی خود 
در موعد مقرر بودند نیز اطمینان متقاضیان را افزایش می داد. اما پس از ثبت 
نام و واریز پیش پرداخت، تماس متقاضیان برای دریافت خودروهای خود، 
بی پاسخ ماند. پس از چند هفته در مراجعه حضوری، این افراد با در بسته 
شرکت مواجه شدند و به ناچار اقدام به ش��کایت کردند. در پی وصول این 
ش��کایت، کارآگاهان مبارزه با کالهبرداری پلیس آگاهی شروع به تحقیق 
کردند و به راهنمایی تعدادی از مالباختگان، تصاویر متهمان چهره نگاری 
گردید و با آلبوم تصاویر کالهبرداران سابقه دار مطابقت داده شد و یکی از 
آنان توسط کارآگاهان شناسایی شد. در ادامه تحقیقات، با تحت نظر گرفتن 

متهم شناسایی شده، سایر متهمین نیز دستگیر و روانه زندان شدند. 
احتیاط! از بروز اتفاق جلوگیری کنید. 

هنگام خرید خودرو از شرکت های لیزینگ، از قانونی بودن فعالیت و 
درستی عملکرد شرکت، مطمئن شوید.

 این ش��رکت ها باید دارای مجوز رس��می از بان��ك مرکزی جمهوری 
اسالمی باشند؛ این مجوز را به دقت بررسی کنید. 

 پایگاه های اینترنتی و روابط عمومی کارخانجات از جمله خودروسازان، 
منابع قابل اعتمادی در بررسی عملکرد شرکت های مدعی نمایندگی فروش 
محصوالت کارخانجات می باش��ند؛ معموالً اس��امی نمایندگی های معتبر 
 کارخانج��ات و ش��رکت های ب��زرگ، در س��ایت رس��می آنه��ا اع��الم 

شده است. 
 در بعضی موارد به جای شرکت لیزینگ، از عوامل دفاتر فروش اقساطی 
خودرو استفاده می ش��ود؛ این عنوان به هیچ وجه رسمی و معتبر و دارای 

مجوز نیست. 

لئوناردو داوینچي موقع کشیدن تابلو شام آخر»دچار 
مشکل بزرگي شد: مي بایس��ت «نیکي» را به شکل 
عیسي« و »بدي« را به ش��کل »یهودا« یکي از یاران 
عیسي که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند، 
تصویر مي کرد.کار را نیمه تمام رها کرد تا مدل هاي 

آرماني اش را پیدا کند
روزي دریك مراسم همس��رایي, تصویر کامل مسیح 
را در چه��رة یکي از جوانان همس��را یاف��ت. جوان را 
 به کارگاه��ش دعوت ک��رد و از چه��ره اش اتودها و 
طرح هایي برداشت. سه سال گذشت. تابلو شام آخر 
تقریبا تمام ش��ده بود ؛ اما داوینچي هنوز بري یهودا 

مدل مناسبي پیدا نکرده بود…
کاردینال مسوول کلیسا کم کم به او فشار مي آورد که 
نقاشي دیواري را زودتر تمام کند. نقاش پس از روزها 
جست و جو , جوان شکسته و ژنده پوش مستي را در 
جوي آبي یافت. به زحمت از دس��تیارانش خواست 
او را تا کلیس��ا بیاورند , چون دیگر فرصتي بري طرح 
برداشتن از او نداش��ت. گدا را که درست نمي فهمید 
چه خبر است به کلیس��ا آوردند، دستیاران سرپا نگه 
اش داشتند و در همان وضع داوینچي از خطوط بي 
تقوایي، گناه و خودپرس��تي که به خوبي بر آن چهره 

نقش بسته بودند، نسخه برداري کرد.

وقتي کارش تمام ش��د گدا، که دیگر مستي کمي از 
سرش پریده بود، چشمهایش را باز کرد و نقاشي پیش 
رویش را دید، و با آمیزه اي از ش��گفتي و اندوه گفت: 
»من این تابلو را قب��اًل دیده ام!« داوینچي ش��گفت 
زده پرسید: کي؟! گدا گفت: سه س��ال قبل، پیش از 
آنکه همه چیزم را از دس��ت بدهم. موقعي که در یك 
گروه همسرایي آواز مي خواندم, زندگي پراز رویایي 
داش��تم، هنرمندي از من دعوت کرد تا مدل نقاشي 
چهرة عیسي بشوم!مي توان گفت: نیکي و بدي یك 
 چهره دارند ؛ همه چیز به این بسته است که هر کدام 

کي سر راه انسان قرار بگیرند.

شیوانا با تعدادی از شاگردان از راهی می گذشت.
نزدیك دروازه یك شهر با ردیفی از فروشندگان دوره گرد روبه 
رو شد که کنار جاده بساط خود را پهن کرده بودند و به رهگذران 

غذا و لباس و میوه می فروختند.
 شیوانا متوجه ش��د که یکی از فروش��ندگان پیرزنی است که

 میوه های خود را در س��بد مقابل خود چیده و به خاطر قیمت 
مناسب و کیفیت میوه ها مردم بیشتری را به دور خود جمع کرده 
است چند قدم باالتر چند جوان میوه فروش بودند که کسی از 
آنها خرید نمی کردناگهان آن چند جوان طاقتشان تمام شد و با 
عصبانیت سراغ پیرزن رفتند و با لگد سبد میوه های او را به گوشه 

ای پرت کردند و مانع از کسب و کار او شدند.

پیرزن هم که ق��درت مقابله با آنها را نداش��ت م��دام با صدای 
بلند می گفت به زودی پس��ر رش��یدش خواهد آم��د و آنها را 
ادب خواهد کرد. شیوانا به ش��اگردان گفت که کناری بایستند 
 و به س��رعت نزد پیرزن رفت و با ص��دای بلن��د او را مادر خود

 خطاب کرد.
سپس شروع کرد به جمع کردن میوه ها میوه فروش های جوان 
تا این صحنه را دیدند با ترس و لرز وس��ایل خود را برداشتند و 
از آنجا دور شدند بعد از مدتی که دوباره مشتری ها دور پیرزن 
جمع شدند. شیوانا نزد شاگردانش بازگشت و از آنها خواست تا به 
راه خود ادامه دهنددر طول راه شاگردی از شیوانا پرسید: آیا آن 

پیرزن واقعا مادر شما بود؟

شیوانا لبخندی زد و گفت : می توانست باشد!
آن جوانها هم می توانستند پسران او باشند!

اما حرص و طمع و خودخواهی باعث شده بود که آنها از یاد ببرند 
همه انسان ها اجزای یك پیکر هستند پیرزن در آن لحظه نیاز به 
یکی از پسرانش داشت خوب من هم می توانستم آن یك پسر 
باشم برای همین کنارش نشستم و مانند یکی از پسرانش به او 
کمك کردم به آن دو جوان هم کاری نداشتم خودشان گریختند
 در حقیق��ت آنها از یک��ی از پس��ران پیرزن ترس��یدند و چون

 می دانستند خطاکارند فرار کردند.
 فراموش نکنید که برای حمایت از کسانی که نیازمند کمك ما 

هستند حتما الزم نیست با آنها فامیل باشیم.

کاریکاتور)اعتیاد(

غمگین، افسرده، كسل

محتاج نان شب بودن

حرف توی دهن كسی گذاشتن

آيا اعداد، بی نهايت
 بزرگ و كوچک دارند؟

بزرگ ترين حیوانی كه می تواند روی 
آب بدود، چیست؟

آيا گیاهان خودآگاهی دارند؟

جواب سودوکو  شماره 1695سودوکو  شماره 1696

جواب معما 1695معما 1696 شخص ساده لوحي مكرر شنيده بود كه خداوند متعال ضامن 
رزق بندگان است و به هر موجودي روزي رسان است. به همين 
خاطر به اين فكر افتاد كه به گوش��ه مسجدي برود و مشغول 
عبادت شود و از خداوند روزي خود را بگيرد. به اين قصد يك 
روز از سر صبح به مسجد رفت و مشغول عبادت شد همين كه 
ظهر ش��د از خداوند طلب ناهار كرد. هرچه به انتظار نشست 
برايش ناهاري نرس��يد تا اينكه شام ش��د و او باز از خدا طلب 

خوراكي براي شام كرد و چشم به راه ماند.
چند ساعتي از شب گذشته درويشي وارد مسجد شد و در پاي 
ستوني نشست و شمعي روشن كرد و از »دوپله« خود قدري 

خورش و چلو و نان بيرون آورد و شروع كرد به خوردن.
مردك كه از صبح با ش��كم گرس��نه از خدا طلب روزي كرده 

بود و در تاريكي و به حسرت به خوراك درويش چشم دوخته 
بود، ديد درويش نيمي از غذا را خورد و عنقريب باقيش را هم 
مي خورد بي اختيار س��رفه اي كرد. درويش كه صداي سرفه 
را ش��نيد گفت: »هركه هس��تي بفرما پيش« مرد بينوا كه از 
گرسنگي داش��ت مي لرزيد پيش آمد و بر سر سفره درويش 
نشست و مشغول خوردن شد وقتي س��ير شد درويش شرح 
حالش را پرسيد و آن مرد هم حكايت خودش را تعريف كرد. 
درويش به آن مرد گفت: »فكر كن اگر تو سرفه نكرده بودي من 
از كجا مي دانستم كه تو اينجايي تا به تو تعارف كنم و تو هم به 

روزي خودت برسي؟
شكي نيست كه خدا روزي رسان اس��ت اما يك سرفه ای هم 

بايد كرد!«

۱- منظور از خروس بیوه چیست؟
۲- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟

۳- آن چیست که پر و خالیش یك وزن دارد؟
۴- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد 

و چقدر توانایی دارد؟
۵- از صفر تا صد چند تا ۹ وجود دارد؟

۶- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض 
می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

۷- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب
 بریزند، قرمز می شود؟

۸- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش
روی آب شناورمی شود.

جواب ۳۰۱ )سیصدو یك( عدد تخم مرغ میباشد.
زیرا وقتی آنها را دو تا دو تا برمیداشته یکی باقی می مانده ، پس می 

فهمیم تعداد تخم مرغ ها فرد است.
و وقتی ۷ تا ۷ تا برمیداش��ته هیچی باقی نمی ما نده می فهمیم 
تعداد تخم مرغ ها مضربی از عدد ۷ )هفت( است. اگر یکی از کل 
تخم مرغها برداشته ش��ود حاصل مضربی از اعداد ۲،۳،۴،۵،۶ و 
چون کوچکترین مضرب مشترک ۲،۳،۴،۵،۶ عدد ۶۰ )شصت( 

است.
تعداد کل تخم مرغها مضربی از ۶۰ )ش��صت( به اضافه عدد یك 

خواهد بود ...
با بررسی اعداد ۲۴۰،۱۸۰،۱۲۰،۶۰ و ۳۰۰ به عدد ۳۰۱ )سیصدو 

یك( میرسیم.

معما ایستگاه ضرب المثل
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خدا روزي رسان است؛ اما يک سرفه ای هم بايد كرد!

ماجرای جالب نیکی و بدی 
در تابلوی لئوناردو داوینچی!
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آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه  سند مالكيت  ششــدانگ يكدرب باغ مزروعى مشهور هشت 
قفيزى  پالك ثبتى شــماره : 7510  فرعى از 1  اصلــى واقع در بخش ثبتى 
ميمه اصفهان ذيل ثبت 9179  در صفحه 564    دفتر  امالك جلد 58    به نام 
آقاى فرهاد زاهديان فرزند حسينعلى ش ش 1514 ميمه تحت شماره چاپى 
مسلسل نامشخص  ثبت و صادر و تسليم گرديده است ، سپس نامبرده  با  
ارائه درخواست كتبى به شماره وارده : 94/07/05-94340480537519   
به انضمام دو برگ استشهاديه محلى كه امضاء شــهود آن ذيل شماره :   
7909-94/07/04   به گواهى دفترخانه 295 ميمه  رسيده است مدعى است 
كه سند مالكيت آن به علتجابجائى و ســهل انگارى  مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثناى سند مالكيت ملك فوق  را نموده اند  لذا مراتب به 
استناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى  مى شود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد  از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالكيت به  ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت  يا  سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد . 

حسين نوروز- اداره ثبت اسناد و امالك ميمه
ابالغ وقت رسيدگى

7/149 آقاى مهدى خاكباز فرزند قدرت اله دادخواســتى به الزام به انتقال 
سند موتورســيكلت شــماره 4488-اصفهان 61 بطرفيت آقاى اكبر على 
آبادى فرزند ابوالقاسم كه اعالم شده مجهول المكان است تقديم و به كالسه 
418-94 در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گرديده و 
به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در مورخ 94/8/16 ســاعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در 
همين خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد در غير اين صورت وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غيابًا رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف 747 دفتر شعبه سوم 

مجتمع شماره يك شهرستان لنجان 
فقدان سند مالكيت

7/150 محمدرضا فتاحى نيسيانى احدى از ورثه كاظم فتاحى نيسيانى به 
استناد يك برگ استشهاد محلى كه هويت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شده كه سند مالكيت 5/5 سهم مشاع از 720 سهم ششدانگ مزرعه 
بوته پالك شماره 116 اصلى برزاوند اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در 
صفحه 134 دفتر 132 امالك ذيل ثبت 6859 به نام كاظم فتاحى نيســيانى 
ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابجائى مفقــود گرديده و معامله اى انجام 
نشده چون درخواست صدور ســند مالكيت المثنى نموده طبق ماده 120 
اصالحى آئين نامه قانــون 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 انتشــار اين آگهى لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خودر ا كتبًا با مدارك مثبت تســليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور 
و عدم وصول واخواهى و يا وصول واخواهى بدون ارائه ســند مالكيت يا 
سند معامله در صدور المثنى مقررات اقدام خواهد شد. م الف 754 خيراله 

عصارى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
حصر وراثت

7/151 آقاى محسن دادخواه تهرانى داراى شناسنامه شماره 133 به شرح 
دادخواست به كالسه 174 -94 شــعبه اول حقوقى و حبسى حل اختالف 

تيران از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محمدعلى دادخواه تهرانى بشناســنامه 57 در تاريخ 
1394/6/10 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه  ورثه حين الفوت 
آن مرحوم  منحصر اســت به: 1- محســن دادخواه تهرانى ش.ش 133 و 
2- مهدى دادخواه تهرانى ش.ش 166 . 3- حسين دادخواه تهرانى ش.ش 
25 . 4- محمد دادخواه تهرانى شماره ملى 5490021721 به عنوان فرزندان 
ذكور متوفى 5- معصومه دائى چيان ش.ش 84 به عنوان همسر متوفى و 
به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در  يك نوبت يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه  به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف230رئيس شعبه اول حقوقى و حبسى شوراى حل اختالف تيران 
دادنامه

7/152 شــماره دادنامــه: 9409970351100810 شــماره پرونــده: 
9309980351100742 شماره بايگانى شــعبه:  930842 خواهان: بانك 
انصار به نمايندگى آيت اله ابراهيمى بــا وكالت آقاى اصغر  داورى دولت 
آبادى فرزند محمد  به نشانى دولت آباد بلوار طالقانى ابتداى خيابان اباذر 
غربى دفتر وكالت خواندگان:  1- آقاى اميرحسين خاشعى فرزند رسول 
2- آقاى محمدرضا هر دو قاســمى مجهول المكان خواسته:  مطالبه وجه 
چك راى دادگاه: در خصوص دعوى بانك انصار با وكالت اصغر داورى 
دولت آبادى به طرفيت آقايان محمدرضا قاسمى و اميرحسين خاشعى  به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ 160000000 ريال بابت وجه يك فقره چك به 
شماره 9049539449 مورخ 93/5/27 بانضمام خسارت هزينه دادرسى 
و تاخير تاديه به شــرح دادخواســت تقديمى دادگاه با عنايت به محتويات 
پرونده و مالحظه دادخواست تقديمى و رونوشت  مصدق چك  و گواهينامه 
عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و نظر به اينكه خواندگان  با وصف 
ابالغ قانونى وقت دادرسى در جلســه دادگاه حاضر نگرديده و دفاعى به 
عمل نياورده و دليلى  كه حاكى از برائت ذمه خويش باشد ابراز ننموده و 
مستندات ابرازى خواهان مصون از ايراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء 
اصول اسناد در يد خواهان كه حاكى از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوى 
خواهان را وارد مصون از ايراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول 
اسناد در يد خواهان كه حاكى از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوى خواهان 
را وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 194 و 198 و 519  آئين دادرسى 
مدنى و مواد 249 و 315 و 310  و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 
2 قانون اصالحى صدور چك و استفساريه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 160000000 ريال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخير تاديه و ارزش واقعى وجه چك بر 
مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول بر اســاس شاخص اعالمى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى كه پس از محاسبه از طريق اجراى احكام 
مدنى به حيطه وصول  درخواهد آمد و پرداخت كليه خســارات دادرسى 
وفق مقررات در حق خواهان صــادر و اعالم مى دارد. راى صادره غيابى 
و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن 
ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر مركز استان  
مى باشد. م الف 16231 دادرس شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

دادنامه
7/153 شــماره دادنامــه: 9409970361700769 شــماره پرونــده: 
9409980361700210 شــماره بايگانــى شــعبه: 940235  خواهان ها:  
1- خانم اقدس صانعى فرزند عباس 2- آقاى مهدى صانعى فرزند عباس 
3-  خانم زهرا صانعى فرزند عباس 4- خانــم اعظم صانعى فرزند عباس 
5- خانم فاطمه  محمودى فرزند صفدرعلى 6- آقاى اصغر  صانعى فرزند 
عباس 7- خانم فاطمه صانعى فرزند عباس 8- خانم مرضيه صانعى فرزند 

عباس 9-  خانم مينا  صانعــى فرزند عباس همگى به نشــانى اصفهان، خ 
مشتاق اول، خ ابوالحسن اصفهانى، پ 10 . خواندگان: 1- آقاى سيد مهدى 
قريشــى فرزند اســماعيل 2- آقاى طلعت جانقربان فرزند على  3- آقاى 
صديقه قريشــى فرزند اســماعيل 4- آقاى فخرالســادات قريشى فرزند 
اسماعيل 5- آقاى زهرا قريشــى فرزند اســماعيل 6- آقاى سيد محمود 
قريشى فرزند اسماعيل 7- آقاى مريم قريشــى فرزند اسماعيل8- خانم 
بتول قريشى فرزند اسماعيل 9- آقاى سيد محسن قريشى فرزند اسماعيل 
10-  آقاى سيد احمد قريشــى فرزند اســماعيل همگى به نشانى مجهول 
المكان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت  دادرسى 2- ابطال مبايعه نامه  (مالى 
غير منقول)  دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى اعالم و به 
شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: دعوى خواهانها 
آقايان و خانمها 1- اصغر صانعى فرزند عباس 2- فاطمه محمودى فرزند 
صفدرعلى 3- مينا4- فاطمــه 5- مهدى  6-  مرضيــه 7- اعظم 8- اقدس 
9- زهرا هر هفت نفر صانعى فرزندان عباس بــه طرفيت آقايان و خانمها 
1- طلعت جانقربان فرزندعلى 2- سيد محسن 3- صديقه 4-  مريم 5- زهرا 
6- فخرالسادات 7- بتول 8- سيد محمود 9- سيد احمد 10- سيد مهدى هر 
نه نفر قريشى فرزندان اسماعيل به خواسته ابطال بيع موضوع مبايعه نامه 
عادى مورخ 1379/7/12 به لحاظ مشــخص نبودن زمان پرداخت مرحله 
سوم ثمن و اشتباه در مورد معامله به انضمام  خسارات دادرسى به استناد 
مبايعه نامه موضوع خواســته و چندين نظر به كارشناسى مطرح گرديده 
با اين توضيح كه خواهان ها مدعى شــده اند در مبايعه نامه عادى مورخ 
1379/7/12 زمان پرداخت مرحله سوم ثمن مشخص نمى  باشد و مطابق 
مشــخصات منعكس در مبايعه نامه مذكور يك قطعه زمين مورد معامله 
موضوع قرارداد واگذارى شــماره 3174  مورخ 69/3/26 و داراى پروانه 
ساختمانى شــماره 5216 مورخ 1370/3/19  از شــهردارى خوراسگان 
در صورتى كه حسب نظريه كارشناس رســمى دادگسترى آقاى رسول 
شاطرى محل مورد ادعاى خواندگان مربوط به قرارداد واگذارى  شماره 
3176 مورخ 69/2/26  مى باشــد و به لحاظ مشــخص نبودن زمان انتقال 
ســند براى پرداخت مرحله سوم ثمن و اشــتباه در مورد معامله به شرح 
مذكور خواســتار صدور حكم شــده اند. دادگاه در جهت مشخص شدن  
تعداد قطعات  معوض واگذار شــده به مورث خواهان ها و تعيين شماره 
قرارداد معوض موضوع مبايعه نامه منتســب به مــورث فيمابين طرفين 
مرحومين اسماعيل قريشى و عباس صانعى اقدام به استعالم از شهردارى 
خوراسگان و همچنين اخذ تصوير كليه قراردادهاى معوض واگذارى  به 
مورث خواهان ها مرحوم عباس صانعى و همچنين پروانه هاى ساختمانى 
صادره بر روى قطعات واگذار شــده نموده اســت كه تصوير مستندات 
واصله داللت بر واگذارى دو قطعه زمين معوض به مساحتهاى 272/20 و 
278/20 طى قراردادهاى واگذارى شماره 3174 و 3176 هر دو در مورخ 
1369/3/26 به مورث خواهانها داشــته كه متعاقب صــدور قراردادهاى 
واگذارى پروانه ساختمانى آنها به شــماره هاى 5216 و  5159  هر دو در 
مورخ 1370/4/19 صادر گرديده است و حســب مفاد مبايعه نامه عادى 
مــورخ 79/7/12 قطعه زمين مــورد معامله  موضوع قــرارداد واگذارى 
شــماره  3174 مــورخ 69/3/26 بوده ليكن حســب نظريه كارشناســى 
اســتنادى خواهانها قطعه زمين مورد ادعا و در تصرف خواندگان قطعه 
زمين موضوع قراررداد واگذارى شماره 3176-69/3/26 بوده و حسب 
تصوير پروانه هاى ساختمانى واصله از شــهردارى خوراسگان  شماره 
پروانه منعكس در مبايعه نامه استنادى مربوط به قرارداد واگذارى شماره 
3176 مورخ 69/3/26 مى باشد لذا با احراز اشتباه صورت گرفته در مورد 
معامله مدنظر مورث هر يك از طرفين و نظر به عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسيدگى عليرغم  ابالغ قانونى و عدم ايراد و دفاعى  از ناحيه ايشان، 
دعوى خواهانها  را به لحاظ اشتباه صورت گرفته در مورد معامله  مقصود 

طرفين آن ثابت و وارد  تشــخيص و مســتنداً  به مواد 515 و 198 قانون 
آئين  دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 3655 
و 200 قانون مدنــى حكم بر ابطال بيع موضوع  مبايعــه نامه عادى مورخ 
1379/7/12 تنظيمى فيمابين مورث طرفين و همچنين محكوميت خواندگان 
به پرداخت  مجموعًا مبلغ  (3/403/000) ريال به عنوان خسارات دادرسى 
به نحو  تساوى در حق خواهانها صادر و با توجه به اينكه حسب مفاد بند ج 
مبايعه نامه عادى موضوع خواسته زمان پرداخت مرحله سوم ثمن  منوط 
با  اخد سند مالكيت  و انتقال سند قطعى از سوى فروشنده به خريدار شده 
بنابراين از نظر فروشــنده زمان اخذ مابقى ثمن مشخص بوده لذا دعوى 
خواهانها را در قســمت مشــخص نبودن زمان پرداخت مرحله سوم ثمن 
وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئين دادرسى مدنى حكم  به رد 
دعوى خواهانها در اين قسمت صادر و اعالم  مى نمايد. راى صادره غيابى 
و ظرف مدت  20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى  در اين دادگاه  و پس از
 آن ظــرف 20 روز قابــل تجديــد نظــر در محاكــم تجديد نظر اســتان 
اصفهــان مى  باشــد. م الــف  16229 رئيــس شــعبه 28  دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 
دادنامه

7/154 شــماره دادنامــه: 9409970350700348 شــماره پرونــده: 
9309980350700508  شماره بايگانى شــعبه: 930585 خواهان: خانم 
سعيده مهدوى فرزند سيد حســن با وكالت آقاى غالمرضا موهبت فرزند 
حسين به نشــانى اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع ادارى تجارى كوثر فاز 
2 واحد 325 خوانده: آقاى پيام گــودرزى مهر فرزند رضا مجهول المكان 
خواسته ها:  1- تامين خواسته 2- مطالبه وجه چك تصميم دادگاه: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايــد: راى دادگاه:  در خصوص دعوى خانم ســعيده 
مهدوى فرزند سيد حسن با وكالت آقاى غالمرضا  موهبت فرزند حسين 
به طرفيت آقاى پيام گــودرزى مهر فرزند رضا به خواســته مطالبه مبلغ 
250/000/000  ريال وجه 2 فقره چك به شماره هاى 538509 و 816925  
عهده بانك صادرات به انضمام خســارت دادرسى اعم از هزينه دادرسى 
حق الوكاله وكيــل و تاخير تاديه برابر نرخ تورم از تاريخ سررســيد چك 
لغايت اجراى دادنامه به شرح متن دادخواست با توجه به محتويات پرونده 
تصوير مصدق چكها و گواهينامه عدم پرداخت منعكس در پرونده و اينكه 
خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نگرديده و اليحه ا 
ى ارسال ننموده و نسبت به دعوى و مســتندات آن ايراد  و اعتراضى به 
عمل نياورده فلذا  مســتندات دعوى مصون از هر گونــه تعرضى مانده و 
مستندات مذكور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهايتًا دادگاه با توجه 
به مراتب فوق خواهان را در دعوى اقامه شده محق تشخيص و مستندا به 
مواد 198 و 515  و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 
16/4/1355 با اصالحات بعدى و نظريه مورخه 21/9/77 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، خوانــدگان متضامنًا را به پرداخت مبلــغ 250/000/000  
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 7/660/000 ريال بابت هزينه  
دادرسى و پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و 
نيز به پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبناى شاخص نرخ تورم اعالمى از 
سوى بانك مركزى از تاريخ سررسيد چك ها تا زمان وصول  وجه آن در 
حق خواهان محكوم مى نمايد كه خسارت تاخير تاديه را اجراى احكام در 
هنگام اجراى حكم محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود  
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين دادگاه و ظرف 20  روز پــس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در مرجع 
تجديد نظر استان اســت. م الف16207 دادرس شــعبه 7 دادگاه عمومى

 حقوقى اصفهان 

خبر كوتاه

پسر جوان زمانى كه به خاطر بازيگر شدن، به خانه پيرمرد رفته بود، وقتى متوجه 
نيت شوم او شد، دست به قتل زد. اين پسر در دادگاه كيفرى براى بار دوم محاكمه 
شد. پنجم شهريور سال 90 ماموران پليس ستارخان در جريان وقوع يك قتل 
قرار گرفتند كه بالفاصله موضوع را در دستور كار خود قرار دادند و با حضور در 

محل حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند. 
با حضور ماموران مشخص شد پيرمردى در خانه دوستش زمانى كه صاحبخانه به 
مسافرت رفته بود، با ضربات چاقو كشته شده است كه تحقيقات در اين خصوص 
آغاز شد. در ادامه با توجه به اينكه كارت سوخت مقتول سرقت شده بود، متهم 

اصلى شناسايى و دستگير شد. 
وى در بازجويى ها با اعتراف به قتل گفت: از آنجايى كه من عاشق بازيگرى بودم، 
مقتول به من گفته بود مى تواند مرا وارد اينكار كند، براى همين از من دعوت 
كرد به خانه اش بروم. اما وقتى رفتم متوجه شدم قصد دارد مرا مورد آزار و اذيت 
قرار دهد، من هم مقاومت كردم اما با چاقو مى خواست مرا مجبور كند كه من هم 

براى دفاع از خودم با چاقوى خودش او را كشتم.
ــعبه 113 دادگاه كيفرى  ــيدگى به ش با اعتراف اين مرد، پرونده وى براى رس
استان تهران فرستاده شد و متهم در اين شعبه با درخواست اولياى دم به قصاص 
محكوم شد. ولى اين حكم در ديوان عالى كشور تاييد نشد و قضات ديوان عالى 
كشور بحث دفاع مشروع را مطرح كردند. بنابراين پسر جوان بار ديگر در مقابل 
هيات قضايى ايستاد و گفت كه در دفاع از خودش دست به قتل زده است. با اين 

اظهارات هيات قضايى وارد شور شدند تا راى خود را صادر كنند.

عشق به بازيگرى با قتل پايان يافت

ــتش و به خاطر اختالف خانوادگى با جوانى او را با  مردى كه با همدستى دوس
شليك گلوله از پاى در آورده بود، دستگير شد.  مردى با مركز فوريت هاى پليسى 
110 شهر خان ببين استان گلستان تماس گرفت و از زخمى شدن مردى جوان 
خبر داد. ماموران با اعزام به محل حادثه مشاهده كردند، مردى جوان به نام محمد 

با ضربه چاقو و شليك گلوله به قتل رسيده است.
ــب حادثه همگى مهمان خانه  در تحقيقات از دوستان مقتول مشخص شد ش
يكى از دوستان خود بوده اند و در ساعات پايانى شب آنجا را ترك كرده و در حال 
بازگشت به خانه هايشان بوده اند كه ناگهان دو راكب موتورسيكلت با سد كردن 

راه محمد، ابتدا با چاقو و بعد با چوبدستى به او حمله كرده اند.
ــرنخ هايى مبنى بر اين كه مقتول با چند  در ادامه تحقيقات ماموران با كشف س

مرد اختالف هايى داشته است، احتمال دادند او توسط آنها به قتل رسيده باشد.
ــت و براى تحقيقات به پليس آگاهى منتقل  در اين مرحله افراد مظنون بازداش
شدند تا اين كه در تحقيقات آخرين مظنون پرونده كه مرد جوانى به نام محسن 
بود، به قتل محمد با همدستى دوست فرارى اش به نام «سيروس» اعتراف كرد.

ــالف هاى خانوادگى  ــش گفت: ميان من و محمد اخت متهم به قتل در اظهارات
ــتم از او انتقام بگيرم. شب حادثه همراه دوستم به  به وجود آمده بود و قصد داش
محل مورد نظر رفتيم و بعد با هم با سالح و چاقو، محمد را كشتيم. با اعتراف وى، 
همدستش هم تحت تعقيب پليس قرار گرفت و دستگير شد. او نيز به همدستى با 
عامل جنايت در كشتن مرد جوان اعتراف كرد. براى متهمان قرار قانونى صادر شد.

ــرش مهريه قتل؛ پايان اختالف خانوادگى ــتانه جدايى از همس ــاله كه در آس زن 44 س
ــته بود، هرگز تصور نمى كرد   هزار سكه اى را به اجرا گذاش
شوهرش سناريوى هولناكى را براى فرار از پرداخت مهريه 

طراحى كند.
زن 44 ساله با مراجعه به شعبه هشتم دادسراى جنايى به 
ــانس جامعه شناسى  بازپرس ايلخانى گفت: «من فوق ليس
ــرم  ــه با همس ــت ك ــم اس ــال و ني ــدود يك س دارم و ح

اختالف داريم و پاى مان به دادگاه خانواده كشيده شد.
ــرم را از من گرفت و در آستانه جدايى قرار   همسرم دو پس
گرفتيم. درحالى كه پرونده مان در دادگاه خانواده در حال 
رسيدگى بود، من مهريه ام را به اجرا گذاشتم و يك زمين و 
خانه اى را كه مال همسرم بود، به عنوان مهريه گرفتم. همين 

موضوع باعث شد او نقشه اى هولناك برايم طراحى كند.
ــدم، دو زن و يك مرد  ــب كه از محل كارم خارج ش يك ش
ــوار خودرو پرايد كردند. در داخل  ناشناس من را به زور س
ــه بايد آنها را  ــذ را به من دادند و گفتند ك خودرو چند كاغ
امضا كنم، تا آزاد شوم. مقاومت كردم و به همين خاطر مرا 
به يك كمپ ترك اعتياد بردند و در آنجا حبسم كردند. دو 
ــه كاركنان آنجا گفتم كه  روز در اين كمپ بودم و هر چه ب
من اعتياد ندارم و قربانى انتقام گيرى همسرم شده ام، كسى 

حرفم را باور نكرد. 
ــا من بدرفتارى  ــكنجه دادند و ب در اين مدت هم من را ش
ــدنم در اين مكان،  كردند. تا اين كه دو روز بعد از حبس ش
از من آزمايش اعتياد گرفتند و مشخص شد كه من اعتياد 
ــرم زنگ زدند تا من را به او  ندارم. به همين خاطر به همس
تحويل دهند. همان موقع بود كه متوجه شدم همسرم در 
اين ماجرا نقش داشته و آن كاغذهايى كه براى امضا گرفتن 
ــوهرم بوده است. همسرم به  ــه هولناك ش از من بود، نقش
كمپ آمد و من را تحويل گرفت و وقتى به او گفتم كه رازش 
را فهميده ام، دوباره كاغذهايى را مقابلم گذاشت و خواست 

كه آنها را امضا كنم. 
ــد من 400 ميليون  ــان ده اين برگه ها براى آن بود كه نش
تومان به همسرم بدهكار هستم. اين بار نيز مقاومت كردم 
ــرم دوباره من را به يك كمپ ديگر در  و براى همين همس
ــم يك روز حبس  ــرد. در اين كمپ ه حوالى تهرانپارس ب
بودم تا اين كه پس از گرفتن آزمايش اعتياد، مسووالن آنجا 
متوجه موضوع شدند و اجازه دادند تا با برادرم تماس بگيرم. 
برادرم به دنبالم آمد و من توانستم از دام همسرم فرار كنم.»
با ادعاهاى اين زن، تحقيقات براى روشن شدن زواياى مبهم 

پرونده به دستور قاضى ايلخانى آغاز شد.

ــد 9 نفره  ــدام بان ــرز از انه ــتان الب ــده انتظامي اس فرمان
ــروش زمين هاي  ــه با ف ــناد دولتي ك كالهبرداري از اس
ــرداري كرده بودند  بالصاحب مبلغ 9 ميليارد ريال كالهب

خبر داد.
ــي در يافت ــت: در پ ــح اظهارداش ــي صال ــردار كامران س
ــناد دولتي  گزارش هايي مبني بر جعل و كالهبرداري اس
ــري اين موضوع در  ــط افرادي به هويت معلوم، پيگي توس
دستور كار ماموران اداره مبارزه با جعل و كالهبرداري اين 

پليس قرار گرفت .
ــد،  ــخص ش ــي هاي صورت گرفته مش وي افزود: با بررس
اعضاي باند مذكور با شناسايي امالكي كه صاحبان آنها فوت 
كرده اند با پرونده سازي و انجام شكايات صوري راي دادگاه 

را به دست آورده و ملك را به مالكيت خود در مي آوردند .
ــات بعدي حاكي از آن  اين مقام انتظامي ادامه داد: تحقيق
بود كه اعضاي باند مذكور پس از چندين بار انتقال صوري، 
ملك را به اشخاص ثالث  فروخته و مبالغ هنگفتي را در قبال 

فروش ملك دريافت مي كردند.
ــان كرد: با توجه به اهميت  سردار كامراني صالح خاطرنش
ــان مجرب پليس آگاهي  موضوع، تيم ويژه اي از كارآگاه
ــه بانك اطالعاتي  ــات تكميلي و مراجعه ب با انجام تحقيق

مجرمان سابقه دار، ردي از يكي از اعضاي باند به نام «م- ز» 
را شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي موفق به دستگيري 
فرد مذكور در حالي كه در يكي از دفاتر ثبت احوال در حال 

انجام مراحل انتقال اسناد مالكيت بود، شدند.
اين مقام انتظامي بيان داشت: متهم پس از انتقال به پليس 
ــناد  ــرم خود مبني بر جعل و كالهبرداري اس آگاهي به ج
ــرد و درباره  ــت نفر ديگر اعتراف ك دولتي با همكاري هش
شيوه و شگرد سرقت ها اقرار كرد كه با تشكيل باند 9 نفره 
پس از شناسايي امالك بالصاحب، آنها را به مالكيت خود 
در آورده و سپس آن را طي چندين مرحله به اشخاص ديگر 

مي فروختند.
وي ادامه داد: ماموران با راهنمايي هاي متهم و مراجعه به 
بانك هاي اطالعاتي و انجام اقدامات پليسي، مخفيگاه ساير 
اعضاي باند را شناسايي و طي چندين عمليات جداگانه آنها 

را دستگير و به پليس آگاهي منتقل كردند .
ــت : اعضاي  ــرز در پايان گف ــتان الب فرمانده انتظامي اس
ــده در بازجويي هاي خود اعتراف كردند  ــتگير ش باند دس
ــراژ هاي 1000  ــه قطعه زمين به مت تا كنون با فروش س
متري به اشخاص ديگر مبلغ 9 ميليارد ريال كالهبرداري 

كردند .

ــابورى با ريختن بنزين بر روى  زن 29 ساله نيش
ــر  ــر و پس ــل ديدگان همس ــود را مقاب بدنش،خ

خردسالش به آتش كشيد.
ــود با  ــام دارد و قرار ب ــوا ن ــه ح ــوان ك ــادر ج م
تولد فرزند دومش بار ديگر مادر شود، بر اثر شدت 
ــتان امام رضاى مشهد  سوختگى ها، در بيمارس

جان سپرد.
ماجراى خودسوزى زن جوان اما به همين جا ختم 
نشد چون كه همسر و فرزند خردسالش با ديدن 
ــوزى، به كمك اين زن شتافتند و  صحنه خودس

آنها هم دچار سوختگى شديد شدند.
ــوان در يكى از  ــاى زن ج ــه فرياده در حالى ك
ــتابان به  ــابور اهالى منطقه را ش محله هاى نيش
ــاند.آنچه پيش روى اهالى اين  ــمت خود كش س
منطقه نيشابور ديده مى شد پيكر زن جوانى بود 
ــاى آتش محصور  ــعله ه كه تمام بدنش ميان ش
شده و شوهر 30 ساله و پسرش در حال خاموش 

كردن آتش بودند.
همسايه ها بالفاصله با ديدن اين صحنه پليس و 

اورژانس را با خبر كردند با آمدن عوامل اورژانس 
ــوان كه  ــد زن ج ــخص ش و ماموران پليس مش
ــر روى خودش ــود با ريختن بنزين ب باردار هم ب

ــر و فرزندش هم  ــرده و همس ــدام به انتحار ك  اق
ــوختگى  ــات او آمده بودند دچار س كه براى نج

شديد شدند.
ــس اعضاى اين خانواده  بنا بر اعالم عوامل اورژان
سه نفره همگى به بيمارستان امام رضاى مشهد 
ــد حال هر سه نفر  ــدند. ابتدا اعالم ش منتقل ش
ــاردار، جان  ــيد مادر ب ــت، اما خبر رس وخيم اس

سپرده است. 
تحقيقات اوليه ماموران از همسايه ها حكايت از 
اين دارد كه انگيزه اين زن از خودسوزى مشكالت 
خانوادگى و فشار روحى و روانى بوده است با اين 
ــتور اكبرى مقدم ، دادستان نيشابور،  حال به دس
ــت دقيق  ــدن عل ــخص ش اين پرونده براى مش
ــورت ويژه در  ــى اين زن به ص اقدام به خودكش
ــت بررسى  ــتان در دس ــترى اين شهرس دادگس

است.

كالهبرداري 9 ميلياردي از زمين هاي بالصاحبربودن همسر براى فرار از پرداخت مهريه

خودسوزى زن باردار 
مقابل چشمان 

همسر و فرزندش



امام على عليه السالم :
شــب بيدارى در طاعت خــدا، بهــار اوليا 

و بوستان نيك بختان است.
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 مرگ انديشى مستتر 
در كالبد نماز

دين و انديشه

ــت كه   ــراغ معرفتى اس ــد نماز ، چ ــتتر در كالب ــى مس  مرگ انديش
ــن  ــات خود روش ــت در بيان ــت اهللا بهج ــر آي ــن ضمي عارف روش
مى كند؛ اصوال انسان تا زمانى كه با مرگ به رفاقت نرسد، نمى تواند 
ــالم در  ــد همچنان كه موال على عليه الس ــته باش ادعاى كمال داش
خطبه پنج نهج البالغه مى فرمايد: و اهللا البن أبى طالب ءانس بالموت 
من الطفل بثدى أمه ،  سوگند به خدا كه انس فرزند ابوطالب به مرگ 

بيش تر است از انس كودك به پستان مادرش.
ــت كه او با  ــبتى اس ــان با كمال و نقصان در نس ــبت انس در واقع نس
ــى به وضوح در نماز  مرگ برقرار مى كند و البته همين مرگ انديش
ــت. آيت اهللا بهجت در اين باره تصريح مى كنند:ما  ــده اس مستتر ش
عظمتى نداريم، همين اندازه عظمت داريم كه مى ايستيم؛ بعد همين 
را در ركوع، نصفه مى كنيم؛ و بعد به سجده و خاك برمى گرديم.  قيام 
ــكون است و اين كه هيچ حركتى از  بنده در نماز، اظهار عبوديّت و س

خود ندارد و سجود، غايت خضوع است.
 ركوع و سجده، تجلى خشيت و خضوع در برابر پروردگار

ــود كه عظمت و عزتى از  ــان در نماز متوجه اين حقيقت مى ش انس
ــت و  ــا و بزرگى ها متعلق به خداس ــود ندارد و تمام عزت ه جانب خ
ــت كه :  ــى دارد، از خداوند وام و عاريت گرفته اس هركه در عالم عزت
هذا من فضل ربّى. نماز در واقع مثل يك فرشته بهشتى در زير گوش 
انسان نجوا مى كند كه اگر برخاستنى است به حول و قوه الهى است. 
انسان با حول و قوه الهى يعنى قوه اى كه به او به عاريت داده شده و با 
مرگ از او ستانده خواهد شد، برمى خيزد و مى نشيند.  قامت مى بندد 
و قامت مى كشند و به ركوع يا سجده مى رود.  از سوى ديگر طراحى 
ــان در ركوع و سجده، خشوع و  حركات نماز به گونه اى بوده كه انس
ــيت خود در برابر پروردگار را نشان دهد چون تا زمانى كه انسان  خش
در مقام گردن فرازى است و در مدار نفس خود مى چرخد،  نمى تواند 
متوجه آن آفتاب باشد. مثل كسى كه دنبال سايه خود مى دود تا زمانى 
ــايه نفس خود مى دود نمى تواند به آفتاب رو كند  كه انسان دنبال س
ــت؛ اما به محض اين كه انسان  چون سايه همواره پشت به آفتاب اس
دست از دويدن و تمناى سايه نفس خود برداشت آن وقتى مى تواند به 
خشيت و خضوع رو بياورد و به ركوع و سجده بيفتد. ركوع و سجده اى 

كه در آن مرگ انديشى نهفته است.
ــمانى را در فرتوتى از  ــان به تدريج اين كالبد جس اين كه روزى انس
دست خواهد داد و دوباره با خاك پيوند خواهد خورد، همان خاكى كه 

كالبدش از آن ساخته شده است.

ــايل و  ــان چگونه مس ــد بياموزند خودش بچه ها باي
ــاله يكى از  ــكالت را حل و فصل كنند. حل مس مش
شش مهارت مهم زندگى است كه والدين بايد آنها را 

به فرزندان شان بياموزند.
ــت،  ــتانى اس ــش دبس ــودك پي ــه ك ــى ك  از زمان
ــودكان  ــه ك ــاله را ب ــل مس ــارت ح ــوزش مه آم
ــا آنها  ــن زمينه ب ــى در اي ــا نوجوان ــد و ت آغاز كني
ــكالت را ــد چگونه مش ــا دقيقا بياموزن ــد ت كار كني
 حل كنند و تصميمات سالمى براى خودشان بگيرند.
به هرجهت، بسيارى از بزرگ ساالن دقيقا نمى دانند 
ــكالت را حل و فصل كنند.  كه چگونه مسايل و مش
براى اكثر ما، اين صرفا كارى است كه بايد انجام دهيم. 
ــه اى كه بدون اينكه به هيچ وجه درخصوص پروس

 استفاده مى كنيم، فكر كنيم. 
ــان  ــدان م ــه فرزن ــه ب ــت ك ــد اس ــيار مفي بس
ــراى  ــرى ب ــم ت ــى و منظ ــاى اصول ــتراتژى ه اس

حل مشكالت شان بياموزيم.

داليلى كه كودكان به مهارت حل مساله كودكانه 
نياز دارند

ــايل گوناگونى  ــكالت و مس ــودكان هرروزه با مش ك
ــكالت آنها از مشكالت  مواجه مى شوند. گستره مش
تحصيلى گرفته تا مسايل هم سن و ساالن، مشكالت 
در زمينه هاى ورزشى، انجام تكاليف و وظايف يا حتى 
تصميم گيرى درخصوص اينكه چه چيزى بپوشند 
ــوارد فرايند ــود، در حل همه اين م ــامل مى ش را ش

 حل مساله اصولى و صحيح مى تواند خيلى مفيد واقع 
شود. زمانى كه بچه ها مهارت هاى حل مساله را مى 
ــان براى  آموزند، اعتماد به نفس زيادى در توانايى ش
اخذ تصميمات صحيح و خوب براى خودشان را كسب 
مى كنند.زمانى كه بچه ها، مهارت هاى حل مساله را

ــام و تالش و  ــت از انج ــند ممكن اس ــته باش  نداش
ــايل امتناع و تجربه هركارى يا حتى حل وفصل مس

ــه اى را  ــر بچ ــال، اگ ــراى مث ــد. ب ــاب كنن  اجتن
ــخر قرار دهند و وى  ــاالنش مورد تمس هم سن و س

نداند كه چطور بايد عكس العمل نشان دهد، ممكن 
است آن را هرگز ابراز و عنوان نكند، درعوض ممكن 
است به مرور از مدرسه زده شود، نمراتش افت كنند، 
ــردرد شكايت  ــت از دل درد و س يا حتى ممكن اس
ــاله  ــه فاقد مهارت حل مس ــاير بچه هايى ك كند.س
ــق انتخاب  ــت هرگز متوجه ح ــتند ممكن اس هس
هايى كه در حل مشكالت دارند، نشوند. اين بچه ها 
ــات و ــه انتخاب ــردن ب ــدون فكر ك ــت ب ممكن اس

ــنجيده  ــتاب زده و نس ــان ش ــات ش  تصميم
ــراى  ب ــد.  دهن ــان  نش ــل  العم ــس  عك
ــتش دوس ــه  ك اى  ــه  بچ ــال،  مث

ــت تنها  ــت، ممكن اس ــباب بازى او را گرفته اس  اس
ــازى به نظرش  ــباب ب راهى كه براى پس گرفتن اس
ــد كه به او حمله كند و با زدن اسباب  برسد اين باش
ــه هيچ وجه نمى داند كه  بازى اش را پس بگيرد. او ب
ــاى  ه ــاب  انتخ ــه  چ ــد  توان ــى  م
ــه  ب ــك  كم ــد.  باش ــته  داش ــرى  ديگ

ــوه ى  ــوزش نح ــرى و آم ــا در فراگي ــه ه بچ
ــى  هاي ــت  فرص و  ــا  ه ــاب  انتخ ــخيص  تش
ــك  كم ــا  آنه ــه  ب ــد  دارن ــار  اختي در  ــه  ك
مى كند تا از اينكه قادرند تصميمات سالم و درست 

براى خودشان بگيرند، اطمينان حاصل كنند.
به بچه ها بياموزيد چگونه مسـايل و مشكالت 

را ارزيابى كنند
ــايى ــخيص و شناس ــورد نحوه تش ــا در م با بچه ه
ــط بيان و  ــى اوقات فق ــكل صحبت كنيد. گاه  مش
ــكل خودش مى تواند تفاوت شگرفى را ابراز يك مش
 ايجاد كند. براى مثال، بچه اى كه مى تواند به مادرش 
ــرا اذيت مى كنند»،  بگويد، «بچه ها، زنگ تفريح م
ــاس راحتى و سبكى  ــت تا حدودى احس ممكن اس
ــكل و مساله را تشخيص  كند. زمانى كه بچه ها مش
ــر كنند و چندين  ــا بياموزيد تا فك مى دهند، به آنه
ــل از اينكه وارد  ــكل قب ــن را براى مش راه حل ممك
ــت  ــعى كنند دس ــر بگيرند. س ــوند، مدنظ عمل ش
ــدا كنند.  ــكل پي كم چهار راه ممكن براى حل مش
ــپس درخصوص داليل موافق و مخالف هر شيوه س
ــت كه بچه ها بياموزند تا   بحث كنيد. خيلى مهم اس
پيامدها و عواقب مثبت و منفى احتمالى رفتارشان را 

تشخيص دهند.
ــاب هاى مختلف و پيامدهاى  زمانى كه بچه اى انتخ
ــناخت، در آن زمان است كه  احتمالى هريك را بازش
مى تواند بهترين را انتخاب كند. به بچه ها بياموزيد 
كه اگر روشى را انتخاب كردند كه مشكل را حل نكرد، 
ــه مى توانند راه ديگرى را هم امتحان كنند.  هميش
فرزندتان را تشويق كنيد تا مشكل را حل نكرده است 

دست از تالش و كوشش برندارد.
به طـور جـدى با هـم درخصـوص مسـايل و 

مشكالت بحث و گفت و گو كنيد
ــكلى بروز مى كند، عجله نكنيد تا فورا  زمانى كه مش
ــما حل كنيد. اگر مى بينيد  ــكل فرزندتان را ش مش
ــار مى رود،  ــت و كلنج فرزندتان با چيزى درگير اس
قبل از اينكه به كمكش بشتابيد به فرزندتان فرصت 
دهيد تا آن را خوب بفهمد و از آن سر در بياورد.براى 
ــر يك  ــا خواهر يا برادرش س ــر فرزندتان ب مثال، اگ
اسباب بازى مجادله دارد، به آنها فرصت دهيد تا اول 
ــان تالش كنند تا به راه حل مناسب برسند.  خودش
ــدند، به آنها  ــتند چنين كنند و موفق نش اگر نتوانس
كمك كنيد تا راه حل مناسبى بيابند. البته اگر نگران 
ــتيد، بى مقدمه بايد وارد  ــالمت آنها هس ايمنى و س

عمل شويد.
ــاله را  ــش الگوى مهارت هاى حل مس در زندگى نق
ــرايط  بازى كنيد تا به فرزندتان كمك كنيد تا در ش
ــد. براى مثال،  ــى چگونه بايد عمل كنن زندگى واقع
ــان دريافت كرديد كه در  اگر نامه اى از معلم فرزندت
ــده بود كه عملكرد فرزندتان در رياضى  آن نوشته ش
رضايت بخش نيست، فورا عصبانى نشويد و فرزندتان 
را از امتيازاتش محروم نكنيد. درعوض، با او بنشينيد 
و با بهره گيرى از فرايند حل مساله درخصوص مشكل 
بحث و گفتگو كنيد. فرزندتان ممكن است ايده هاى 
زيادى درخصوص اينكه چطور مى تواند عملكردش 
را تغيير دهد و حتى بهتر كند داشته باشد يا مى توان 

براى بهبود نمراتش از شخص خاصى كمك بگيرد.
سـعى كنيـد تـا بـه توافقـى متقابـل بـراى 

راه حل برسيد
ــا راه حل  ــد ت ــان موفق ش ــه فرزندت ــان ك ــر زم ه
ــا او را  ــكلش بيابد، حتم ــب و خوبى براى مش مناس
ــزه درنظر بگيريد.  ــويق كنيد، حتى براى او جاي تش
ــور دوره اى به  ــد و به ط ــرفت را زير نظر بگيري پيش
ــترى ــد آيا تغييرات بيش ــاله بپردازيد تا ببيني مس

 نياز هست يا خير.
به پيامدهاى طبيعى، اجازه وقوع دهيد

ــود تا پيامدها  زمانى كه به بچه ها فرصت داده مى ش
ــان را  ــول كار يا تصميم ش ــب طبيعى و معم و عواق
تجربه كنند، اين امر مى تواند يك استراتژى تربيتى 
ــاله را به آنها  ــل مس ــد كه مهارت هاى ح موثر باش

مى آموزد. 
ــى بدين معنى  ــا پيامدهاى طبيع ــروز و مواجهه ب ب
ــى دهيد تا  ــازه م ــه فرزندتان اج ــما ب ــت كه ش اس
تصميمى بگيرد و بعد با عواقب و پيامدهاى منفى آن 
ــت كه هيچ جاى  ــود. به هرجهت مهم اس مواجه ش
ــراى فرزندتان  ــالمتى ب نگرانى به لحاظ امنيت و س
ــد، هرگز فراموش نكنيد كه اصل  وجود نداشته باش
سالمت و ايمنى فرزندتان از هر چيزى مهم تر است.
براى مثال، زمانى كه به فرزندتان اجازه مى دهيد به 
ــزى را كه ديد  محض ورود به مركز خريد اولين چي
ــپس اگر پول بيشترى مطالبه  و خوست، بخرد و س
ــاع مى كنيد، اين  ــتر به او امتن كرد از دادن پول بيش
گونه فرزندتان با يك پيامد طبيعى مواجه مى شود و 
ــى بيند و  ــر آنچه كه م ــى خريد ه مى فهمد تواناي
ــته ها و حتى  مى خواهد را ندارد، بنابراين بايد خواس

مقدار پولش را مديريت كند. 

آموزش
 تصميم گيرى 

به كودكان

ــتن همواره  ميل به جاويدان زيس محمدحسين احمدى 
انسان ها را تشويق كرده است تا در 
ــتمر خود به  كنار كارو تالش مس
ايجاد بنا و كارهاى يادگارى بپردازند كه در حيات آنها و هم چنين پس 
ــا خير و منبع بركات گردند و براى جامعه مفيد  ــان، منش از وفات ش

باشند. 
ــل و فكر  ــى و همكارى متقاب ــه اجتماع ــتى و انديش روح نوع دوس
ــاير  ــا وجود س ــان ب ــود كه انس ــى ش ــبب م ــى گروهى، س زندگ
دشوارى هاى موجود در اجتماع، كارهايى كند كه بخشى از آن براى 
ديگران سودمند باشد. اگر چه انسان ذاتا موجودى اجتماعى است، 
ــكل اقتصادى و اجتماعى  ولى زمانى كه در تامين امنيت و رفع مش
ــش قوت مى گيرد.  ــد، روحيه اجتماعى بودن محتاج به همكارى ش
اديان الهى با الهام از منبع وحى در جهت هدايت جامعه هاى بشرى 
ــتند  ــويق آنان براى كمك به هم نوعان خود، نقش اصلى داش و تش
ــاى اديان، خود را  ــى به ارزش ها و پيام ه ــيارى از مردم با تاس و بس
ــتند، تا حدى كه بعضى تا سرمرز  در مسايل اجتماعى شريك دانس
ــتمرار نيكوكارى و  ــداكارى پيش رفتند.يكى از راه هاى اس ايثار و ف
ــنه «وقف وخيريه» است كه  شخص  ــنت حس كمك به هم نوع، س
ــه و عام المنفعه ،  ــوال و امالك خود براى امور خيري واقف با وقف ام
درآمد آن موقوفات را به امور خيريه اختصاص مى دهد و مادام كه آن  
موقوفه يا موقوفات باقى است، متوليان و متصدياِن امِر وقف موظف 
ــتند.در فقه اسالم نيز وقف همواره به  به  اجراى نيات خير واقف هس
ــوده و ويژگى هاى منحصر به فردى  عنوان بحثى مهم مورد توجه ب
ــان و نيكوكاري بخش مهمي ازفرهنگ  ــت و صد البته، احس داراس
ــتردگي «وقف و  ــمار مي آيد و گس ــران به ش ــي و ملي مردم اي دين
خيريه» درايران نشان از اهتمام تاريخي مردم اين مرز و بوم به امور 
ــعه قلمرو فعاليت و وظايف دولت  ــت..با توس خيريه ونيكوكاري اس
ــت و درمان و ترويج آموزش و ارائه خدمات رفاهى  در تامين بهداش
ــت   و اجتماعي، رويكرد مردم به اين گونه خدمات كاهش يافته اس
ــش روي تامين  ــه انبوه چالش هايي كه پي در حال حاضر با توجه ب
ــا  دارد،دولت ه ــرار  ق ــى  مل ــعه  توس و  ــي  اجتماع ــاه  رف
ــختي و  ــا س ــدن ب ــه رو ش ــا روب ــي و ي ــل ناكارآي ــه دلي ب
ــد مهاركنن را  ــا  چالش ه آن  ــته اند  دشواري ها،نتوانس
ــف يا خيرى  ــاى خالى واق ــت كه ج ــان ببرند. و در اينجاس  و از مي
ــردم  ــه م ــت و در ادام ــاى دول ــره ه ــره اى از گ ــد گ ــه بتوان ك
ــود. ــاس مى ش ــش از پيش احس ــد بي ــاز كن ــه ب ــد جامع نيازمن
ــتاى  ــاز «صديقه الزهرا» روس ــتا ، كتابخانه خير س در همين راس
ــف آباد ــتان نج ــت از توابع شهرس ــش مهردش ــاد بخ ــين آب حس
ــرزو بوم در  ــات خيرين اين م ــتان اصفهان يكى از نمونه اقدام  اس
ــت كه توسط واقف  ــتمندان و نيازمندان اس ــتاى كمك به مس راس
خير انديش(بانو صديقه حجراالسودى) كه از 40سال پيش تاكنون 
ــاحت پانصد متر و زيربناى  ــت درزمينى به مس ــاكن كويت اس س

سيصد وهشتاد متر مربع احداث وبه بهره بردارى رسيد.
نجف آباد، شهرستان فرهيختگان و اصحاب قلم است

مرتضى احمديان در گفت وگو با خبرنگار زاينده رود  پيرامون احداث 
ــين آباد اظهارداشت:  ــط خير كويتى د روستاى حس كتابخانه توس
ــاكن كويت، در  ــودى ،خير ايرانى االصل س خانم صديقه حجراالس

ــاخت كتابخانه اى مجهز با تمام  اقدامى تحسين برانگيز اقدام به س
ــتاى ــتاد ميليون تومان در روس ــه ارزش پانصدو هش ــات و ب امكان
ــت. ــف آباد اصفهان كرده اس ــتان نج ــين آباد از توابع شهرس  حس
ــف آباد اصفهان  ــتان نج رييس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرس
ــابقه نداشته كه خيرى، كتابخانه اى ضمن تاكيد براينكه تاكنون س
ــت:  ــزات آن را تامين كند، ابراز داش ــى تجهي ــد و تمام  احداث كن
خانم حجر االسودى تمامى وسايل اعم از يخچال، تلويزيون، وسايل 
ــخصا  ــاب، مبلمان و.. را ش ــى، تجهيزات كت ــى و گرمايش سرمايش
ــايل ساختمانى ــت حتى براى در و پنجره ها از وس تامين كرده اس
 عايق دارصوتى استفاده كرده است.وى در بخش ديگر سخنان خود 
با اشاره به آمارهفتصد نفرى نويسندگان مطرح شهرستان نجف آباد 
ــتان نجف آباد با جمعيت 350هزار نفرى خود،700  افزود: شهرس
ــنده در اين  ــنده مطرح دارد كه به ازاى هر 500نفر يك نويس نويس
ــور بى نظير است و  ــتان  وجود دارد كه اين آمار در كل كش شهرس
ــتان فرهيختگان و اصحاب قلم  ــتان نجف آباد را به شهرس شهرس
تبديل كرده است و همين امر مسووليت متوليان حوزه كتاب و نشر را 

دو چندان مى كند. 
6500نفركارمند شاغل در نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور

مدير كل نهاد كتابخانه هاى عمومى استان اصفهان در آيين افتتاحيه 
ــين آباد،  ــتاى حس ــرت صديقه زهرا روس ــاز حض كتابخانه خير س
ــبت  مناس ــه  ب ــليت  تس ــرض  ع ــان  بي ــا  ب ــاد  آب ــف  نج
ــه  ــعود ب ــردن آل س ــوم ك ــا و محك ــار من ــف ب ــه اس فاجع
ــه  ــك هفت ــاج و تبري ــت حج ــظ امني ــى در حف ــى كفايت ب
دفاع مقدس و تقدير و تشكر از بانى اين امر خيرگفت: يكى از مسايلى 
ــت هاى كلى اين نهاد  كه نهاد كتابخانه ها با توجه به اهداف و سياس
ــت و با توجه به  ــترش فضاهاى كتابخانه اى اس دنبال مى كند ،گس
عدالتى كه در دولت مطرح است در تالش هستيم تا بتوان دسترسى 
ــق محروم ــا ها در مناط ــه امكانات و فض ــه اين گون آحاد مردم راب
ــروز  ــده رود، به ــه زاين ــزارش روزنام ــه گ ــريع كنيم.ب  تس
ــات  ــن اقدام ــداوم چني ــدوارى از ت ــراز امي ــا اب ــى، ب صادق
ــراى  ب ــه  ك ــانى  كس ــه  هم ــزود:  اف اى  ــه  خواهان ــر  خي
ــترش فضا هاى كتابخانه اى  توزيع عادالنه امكانات فرهنگى و گس
ــور تالش مى كنند، مورد احترام هستند و اميدواريم كه اين در كش
ــعه  ــد درزمينه توس ــد. وى گفت:باي ــدا كن ــه پي ــا ادام  حركت ه
ــى با  ــورت گيرد.صادق ــى ص ــه اى ،كار فرهنگ ــاى كتابخان فضاه
ــاغل در  ــال حاضر6500نفركارمند ش ــه در ح ــن مطلب ك بيان اي
ــتند  ــغول به فعاليت هس ــور مش ــاد كتابخانه هاى عمومى كش نه
ــروم در راس برنامه ها ــان كرد: بايد، توجه به مناطق مح خاطر نش
ــا و امانت كتاب  ــداد كتابخانه، اعض ــان از نظر تع  قرار گيرد . اصفه
ــاد كتابخانه ها و  ــعه نه ــاون توس ــه دوم را دارد.مع ــور، رتب در كش
ــم با اشاره به واگذارى  كتاب خوانى كشور، ديگر سخنران اين مراس
حق انتفاع سى ساله اين كتابخانه به نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور 
ــاهد افتتاح طرح هايى  ــيار جاى مسرت است كه ش بيان داشت: بس
ــان دهنده  ــتيم. رويدادى كه نش ــق محروم هس فرهنگى در مناط
ــت.محمد اله يارى  ــعه مراكزفرهنگى اس ــن مناطق در توس بلوغ اي
فومنى ضمن تقدير و تشكر از بانو حجراالسودى، خيركتابخانه ساز 
ــى و تجهيز بودن  ــان كرد: با توجه به زيباي ــاكن كويت خاطرنش س

ــد به احترام  ــات ممكن و به روز باي اين كتابخانه به تمامى امكان
ــن حركت را  ــا اي ــتيم و با صداى رس ــر آن تمام قد بايس بانى خي
ــانى كنيم. وى در ادامه افزود:  نقش افراد  ــانه ها اطالع رس به رس
ــه در مناطق  ــب مطالع ــر در ايجاد كتابخانه و فضاهاى مناس خي
ــتايى از اهميت ويژه اى برخوردار است. ــهرى و روس مختلف ش

معاون توسعه كتابخانه ها و كتابخوانى نهاد كتابخانه هاى عمومى 
ــت ايجاد  ــاى خيرين در جه ــى از تالش ه ــور ضمن قدردان كش
فضاهاى مطالعه در مناطق مختلف اضافه كرد: در اين خصوص، 
ــى از برنامه هاى مهم  ــور ، همواره يك ــعه كتابخانه ها در كش توس
نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور است. اله يارى با اشاره به اهميت 
ورود كتابخوانى به عرصه گفتمان فرهنگ عمومى وهمچنين لزوم 
ــور، يادآور شد: در حال  نهادينه كردن سنت اهداى كتاب در كش
حاضر در كشور 3200 كتابخانه عمومى فعاليت دارند كه بيش از 
ــت.وى افزود: در حال حاضر  700 باِب آن درمناطق روستايى اس
بيش از 286 كتابخانه نهادى و عمومى در اصفهان فعاليت مى كنند 

و از اين لحاظ، استان اصفهان رتبه دوم كشور را دارا مى باشد.
معاون نهاد توسعه كتابخانه ها و كتابخوانى كشور در پايان گفت: 
ــور گسترده نيست و  ــبكه توزيع كتاب در كش در شرايطى كه ش
ــى به كتاب ندارند، وجود كتابخانه هاى عمومى تا  مردم دسترس
حدودى امكان دسترسى عادالنه مردم به كتاب رافراهم مى كند.

ــعه  ــارى فومنى در ادامه گفت: اينكه مردم براى توس محمد اله ي
ــت مى كنند،  مراكز فرهنگى ونظير كتابخانه ها از همه چيز گذش
مايه خرسندى است. از اينكه دريك روستا، فردى كه ساكن خارج 
ــرمايه و اندوخته خود براى ساخت كتابخانه  از كشور است و از س
اختصاص مى دهد و براى ساخت كتابخانه در يك روستا دغدغه 
ــتى و توجه به فرهنگ  ــزى جز حس انسان دوس دارد، بيانگر چي

نيست.
كتابخوانـى چيزى اسـت كـه براى يـك ملـت، فريضه

 و الزم است
در ادامه مراسم افتتاحيه كتابخانه خير ساز حضرت صديقه الزهرا 
ــتاندارو فرماندار ويژه  روستاى حسين آباد، نجف آباد، معاون اس
ــعادت امام هادى (ع)  ــتان نجف آباد با تبريك ميالد با س شهرس
ــت هفته دفاع مقدس و همچنين عرض تسليت به  و گرامى داش
ــت ايران در  ــواده هاى داغديده مل ــامانان جهان به ويژه خان مس
ــن عبدى به جانيان  ــت اهللا االحرام و نفري فاجعه عروج حجاج بي
ــودم از خانم ــه نوبه خ ــت: بنده هم ب ــن جنايت گف و عامالن اي

 صديقه حجراالسودى تقدير و تشكر مى كنم كه بانى اين امر خير 
ــريف آن را شاد كردند. در اين منطقه محروم شده و دل مردم ش

ــيروس محمودى با اشاره به فرمايشات  به گزارش زاينده رود، س
ــزود: بنا به  ــاب و كتابخوانى اف ــاب كت ــم رهبرى در ب مقام معظ

ــات مقام معظم رهبرى كه فرمودند:من افتخار مى كنم به  فرمايش
ملتى كه افتخارش كتاب و كتابخوانى است، ما هم افتخار مى كنيم كه 
در اين شهرستان چنين حركت هاى در حوزه كتاب و كتاب خوانى 
ــت كه  ــى چيزى اس ــه كتابخوان ــرا ك ــت؛ چ ــه اس ــورت گرفت ص
ــاب، ميراثي  ــت.وى گفت: كت ــه و الزم  اس ــت، فريض براى يك مل
ــد آفرين و  ــا ارزش و عنصري رش ــكوه و ب ــده اي باش ماندگار، پدي
ــت  ــت وافتخار ما نيز اين اس ــر اس ــنگر در پهنه ي زندگي بش روش

ــه ي ارزش بينش و دانش  ــر پاي ــاور هاي ديني ما، ب كه فرهنگ و ب
ــد منان، ــت و خداون ــتوار اس ــگارش اس ــاب و ن ــدي كت و ارجمن

 معجزه ي ابدي آخرين فرستاده اش را يك كتاب قرار داده است.
ــاب، گنجينه ي ــت: كت ــه اظهار داش ــاد در ادام ــدار نجف آب فرمان
ــاي آينده ــل ه ــري را به نس ــش بش ــت كه دان ــنگي اس  گران س
ــردا و دريچه اى به  ــوى ف  انتقال مي دهد.كتاب پنجره اى رو به س
ــود را در كتاب  ــار خ ــه، آث ــم و انديش ــت.اصحاب قل ــته اس گذش
ــد و مردمان  ــه جاودان بمانن ــد تا براي هميش به يادگار مي گذارن

ــه بي كتاب،  ــت ك ــن اس همه ي دوره ها، از آن ها بهره يابند. روش
ــين، مشكل  ــل هاي واپس ــمند به نس نگهداري و انتقال آثار ارزش
ــمندان بزرگ،  ــار انديش ــود، آث ــاب نب ــر كت ــن، اگ ــت. بنابراي اس
ــد و الزمه كتاب و فرهنگ كتابخوانى ، كتابخانه ها  فراموش مي ش
ــاخت  ــت كه اهميت س ــن خاطر اس ــزود :به همي ــتند. وى اف هس
ــر مقدس ــر از ام ــزى كمت ــى چي ــگ كتابخوان ــه و فرهن كتابخان
ــاجد ،كتاب ــت چرا كه الزمه حضوردر مس ــازى نيس ــجد س  مس

 و فرهنگ سازى است.

افتتاح كتابخانه خير ساز در روستاى حسين آباد، نجف آباد
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