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با پیام رهبر انقالب، 
گشایش هایی در وضعیت 

حجاج صورت گرفت

شرایط مناسب برای 
جذب سرمایه گذاران 

خارجی فراهم شود

  ترجمه را به
  اروپایی و آمریکایی 

محدود نکنیم
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جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان با اشاره به مشخص شدن مقصر حادثه... 

 رییس مجلس شورای اسللامی ادعای مطرح شده 
توسط رسایی در صحن علنی مجلس را رد کرد. علی 

الریجانی پس از سخنان حمید رسایی...

مقصر حادثه برخورد خمپاره 
 در سپاهان شهر

مشخص شده است

آقای رسایی تخلف نکنید 
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شهردار اصفهان گفت: در سللفر اخیر رییس جمهور 
اتریش به ایران بحث خواهرخواندگی اصفهان ...

مسووالن آبفا اسللتان اصفهان می گویند، فرسودگی 
شللبکه فاضاب باعث بلند شدن بوی تعفن فاضاب 

در نقاطی از شهر شده است....

وین، به جمع خواهرخوانده های
اصفهان می پیوندد

هوای اینجا بوی بد می دهد!

همایش بیللن للمللی معرفی فرصتهای سللرمایه 
گذاری در حوزه مسللکن و شهر سللازی و حمل و 
نقل برگزار شللد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
عمران شهر جدید فوالدشللهر دولت تدبیر وامید 
اولویت برناملله خود در سللال 94 رونق اقتصادی 
اعام نموده اسللت و در این راستا کشللور را برای 
دوران پسللا تحریم آمللاده می کند و از سللرمایه 
 گللذاران داخلللی وخارجللی بللرای مشللارکت و 
سللرمایه گللذاری در حللوزه هللای مختلللف 
خصوصامسکن و شهر سازی ، حمل ونقل دعوت 

کرده است. 
روز های شللنبه و یکشللنبه مهرمللاه وزرای راه و 
شهرسللازی و اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک 
مرکزی کشللور میزبان سللرمایه گللذاران داخلی 

وخارجللی بودند . سللخنران ویژه ایللن همایش ، 
جهانگیری معاون اول رییس جمهللور بود که در 
این گردهمایی بین المللی گفت : قرار است ایران 
با رشللد اقتصادی هشللت درصدی رتبه نخست 
اقتصاد در منطقه را بدسللت آورد تا ضمن افزایش 
رفاه مللردم اشللتغال ، پایدار نیز در کشللور عملی 
شللود. وی اظهار داشللت ایران در منطقه از لحاظ 
سللرمایه گذاری بسیار مناسب میباشللد ودر این 
راسللتا وزارت راه وشهرسللازی در زمینه سرمایه 
گذاری خارجللی و داخلللی و فرصتهای شللغلی 
کارهللای خوبی را انجللام داده اسللت.جهانگیری 
در ادامه افللزود : هدف اصلی دولت بعللد از توافق 
5+1شکوفایی اقتصاد کشللور میباشد. در همین 
 راستا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اظهار 

داشللت : ما در صددیللم با توجه بلله موقعیت 
مناسللب منطقه و ایللران با سللرمایه گذاران 
 داخلی وخارجی همکاری مناسللب با شرایط 
برد - برد را داشته باشیم و به این جهت همایش 
بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در حمل و 
نقل و مسکن و شهر سازی که اولین و بزرگترین 

همایش بین المللی بوده را برگزار کنیم.
 آخوندی اضافه کرد در همین حال نشستهای 
تخصصی و جلسللات تخصصللی در کنار این 
همایش برگزار و از تمامی پتانسیلهای موجود 
در ایران و حوزه راه و شهر سازی و حمل ونقل 

به بحث و و تبادل نظر پرداخته می شود. 
در این همایش طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی 
نیز حضور داشت . ایشان ایران را از نظر امنیت 
و سرمایه گذاری بسیار مناسب دانست و اظهار 
کرد : قوانین ایران برای سرمایه گذاری خوب 

و بدون هیچ مشللکلی 
میباشللد و ایللران را از 
لحللاظ امنیللت یللک 
کشللور امن و بللا ثبات 
جهت سللرمایه گذاری 
معرفللی کللرد. وی بللا 
بیللان اینکلله اقتصللاد 
ایران بللر دو اصل درون 
 زایللی و بللرون گرایی 
متکللی شللده افللزود : 
در حال نهایللی کردن 
تدویللن برنامه ششللم 
کشللور  در  توسللعه 
هستیم و در این برنامه 
نیللز مهمتریللن هدف 

دسللتیابی به رشد اقتصادی مسللتمر، پایدار، 
افزایش کارایی و افزایش جایگاه سرمایه گذاری 
داخلی وخارجی و ایجاد رفاه برای عامه مردم 
کشور هستیم و هدف ما تحقق رشد اقتصادی 

هشت درصد برای چند سال آینده میباشد.
 طیب نیللا بللا بیللان اینکلله ایللران از لحاظ 
اسللتراتژیک در جایللگاه و مللکان خوبی قرار 
دارد گفت: ایللران ارتباط بین شللرق و غرب و 
 شمال و جنوب میباشللد و از طرفی به آبهای

 خلیج فارس و آبهللای آزاد راه دارد و بهترین 
دسترسللی را به تمام دنیللا دارد و پل ارتباطی 

می باشد. 
گفتنی اسللت در این همایش بزرگ ، رییس 
کل بانک مرکزی کشللور با بیان اینکه با اصلی 
ترین راهکارهای ارایه شللده در بانک مرکزی 
حضور این بانک در بازارهای غیر بانکی اسللت 
که به وسیله آن میتوان 
به رفللع تنگناهای مالی 

کمک کرد .
وی افللزود: همچنیللن 
کاهللش  بلله  نسللبت 
نللرخ سللود اقدامللات 
 الزم را انجللام داده ایم. 
ولللی اهلل سللیف گفت 
: در شللش ماهلله دوم 
امسللال نللرخ سللود را 
کنترل میکنیللم و نرخ 
تللورم و سللود بانکی را 
مهللار خواهیم کللرد و 
نرخ سللود و تورم اگر به 
یکدیگر نزدیک شود در 

اقتصاد کشور کمک بزرگی را انجام داده ایم. الزم 
به توضیح است نامداری مدیرعامل شرکت عمران 
شهرجدید فوالدشللهر که از مدعوین این نشست 
بود در حاشیه این همایش بیان کرد : شهر جدید 
فوالدشللهر به عنوان شاخص شللهرهای جدید، 
اولین و قدیمی ترین شهر جدید کشور محسوب 
میشود که چشم اندازهای این شهر روشن و واقعی 
اسللت و با تمام اسللتعدادهای بالقوه، میرود تا به 
جایگاه از پیش طراحی شده نزدیک شود و در این 
راستا برای توسللعه فوالدشللهر ، در این همایش 
پروژههای محله سللازی با تنوع مختلف مسکونی 
،تجاری سللازی ، خدماتللی ، و آموزشللی ، و ... که 
شللامل 7محله در برزن D ) دیار ( فوالدشللهر را 
به وسعت 440هکتار با برآورد 590 میلیون یورو 

 را برای سللرمایه گذاران داخلللی و خارجی مهیا
 نموده ایم و شرکت عمران شهرجدید فوالدشهر 
آماده مشللارکت با بخش خصوصی اسللت.مجید 
نامداری در بخشللی از سللخنان خود اظهار کرد: 
باتوجلله بلله ظرفیللت و قابلیتهللای فوالدشللهر 
طراحللی دهکللده بللزرگ المپیللک و شللهرک 
 علمی فناوری را در دسللت اقدام داریللم و در این 
پروژه ها هللم مهیای مشللارکت باسللرمایه گذار 
توانمنللد خواهیللم بودشللایان ذکللر اسللت این 
گردهمایللی دو روزه در سللالن همایشللهای بین 
المللی صللدا سللیمای جمهوری اسللامی ایران 
با حضور سللرمایه گذارانی از 70کشللور خارجی 
و بسللیاری از سللرمایه گذاران داخلی در11و12 

مهرماه برگزارشد.

اول  مع�اون  جهانگی�ری 
ریی�س جمه�ور بود ک�ه در 
این گردهمایی بی�ن المللی 
گفت : قرار است ایران با رشد 
اقتص�ادی هش�ت درصدی 
رتب�ه نخس�ت اقتص�اد در 
منطقه را بدست آورد تا ضمن 
افزایش رفاه مردم اش�تغال 
، پایدار نیز در کش�ور عملی 

شود.

برآورد 590 میلیون یورو فرصت سرمایه گذاری در شهرجدیدفوالدشهر

شهردار اصفهان تاکید کرد؛
حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان؛ 

راه نجات اصفهان

امسال ، رشد اقتصادی ایران 
به شدت افت می کند



معاون ستاد كل نيروهاى مسلح اعالم كرد: هرجاى برجام 
كه قدرت دفاعى كشور را تحت تأثير قرار دهد، غير قابل 
اجرا خواهد بود؛ اين را، هم به داخلى ها و هم به بيگانگان 

مى گويم.

ــردار سيد مسعود جزايرى،  معاون ستادكل نيروهاى   س
ــاى غربى  ــارات اخير مقام ه ــه اظه ــخ ب ــلح در پاس مس
ــته اى گفت:  ــوص «برجام» و تأثيرات توافق هس درخص
خواب پريشان دشمنان انقالب اسالمى در زمينه تضعيف 
توان دفاعى جمهورى اسالمى ايران محقق نخواهد شد و 
خوشبختانه كمترين ترديدى در افزايش توانمندى ها و 

مهارت هاى نيروهاى مسلح وجود ندارد.
ــزود:  اف ــلح  مس ــاى  نيروه كل  ــتاد  س ــاون  مع
ــت منطقه به دفعات و  ــالمى ايران و مقاوم جمهورى اس
ــرور آمريكا و رژيم غيرقانونى  با صراحت توسط دولت ش
ــتى مورد تهديد نظامى قرار گرفته  و شيطانى صهيونيس
ــت ملى خود و  ــتاى تأمين امني ــت؛ بنابراين در راس اس
ــتان مان بايد بر قدرت نظامى خود بيافزاييم و اين  دوس

امر مهم تحت تأثير هيچ پديده ديگرى واقع نمى شود.

ــات  ــت القائ ــا تح ــى ه ــرد: آمريكاي ــان ك وى خاطرنش
ــان فتنه و تصاوير  ــا،  دنباله هاى جري ــى گزارش ه بعض
ــاد رفته خود  ــى، آرزوهاى بر ب ــن هاى كنار خيابان مانك
ــد و نمى دانند  ــتجو مى كنن ــلى جس را در تغييرات نس
ــنگ ها  ــالمى فرس كه با حقيقت جامعه بزرگ ايران اس

فاصله دارند.
رييس ستاد تبليغات دفاعى كشور اظهار داشت: هركجاى 
ــور را تحت تأثير قرار دهد،  ــام كه قدرت دفاعى كش برج
ــد بود. اين را هم به داخلى ها و هم غير قابل اجرا خواه

ــه بيگانگان مى گويم.جزايرى همچنين تأكيد كرد كه   ب
براى بعد از برجام برنامه هاى روشنى داريم.

ــتاد كل نيروهاى مسلح در مورد رزمايش هاى  معاون س
نيروهاى مسلح كشور نيز گفت: به زودى موشك هاى ما 

به غرش در خواهند آمد.

وزير خارجه درباره فاجعه منا گفت: بعضى از اقدامات در اين مدت اجرا و باعث شد كه 
ــت؛ اما قدرى از روزهاى اول  ــايش هايى صورت گيردكه متاسفانه هنوز كافى نيس گش

بهبود پيدا كرده است، مخصوصا با پيام مقام معظم رهبرى.
ــازمان ملل متحد،  در  ــفر دو هفته اى خود به مقر س ــد جواد ظريف در پايان س محم
واكنش به برخى منتقدان داخلى اين سفر و موضوعات آن، با بيان اينكه  اميدواريم از 
اين فرصت بهترين استفاده را كرده باشيم، افزود: دوستانى نيز كه تهمت زدند يا توهين 

كردند، آنها هم حساب كار خود را ان شاء اهللا با خداوند خواهند كرد.
ــاره كرد و گفت: برغم آنكه سفرى  ــفر و تعداد زياد ديدارها اش ــردگى اين س وى به فش
طوالنى بود، هر روز بيش از 10 ديدار داشتيم و جلسات متعددى را مانند جنبش عدم 

تعهد و وزيران خارجه عضو اكو با رياست ايران، برگزار كرديم.
ــرد و گفت: ديدارهاى متعدد دو جانبه  ــاره ك ظريف به ديدارهاى دو جانبه اش نيز اش
ــورهاى اروپايى، تعدادى از كشورهاى آمريكاى التين، آسيايى ها  نيز با بسيارى از كش
و كشورهاى منطقه داشتيم كه محور همه بحث هاى ما متاسفانه به دليل فاجعه منا، 
ضرورت اقدام جدى در مورد قربانيان حادثه بود و همينطور در مورد جلوگيرى از تكرار 
اين فاجعه و شناسايى مسووالن و مسببان آن ، كه تقريبا در همه مذاكرات از جمله در 
مذاكره اى كه روز اول با قائم مقام دبيركل سازمان ملل داشتم، ديدارى كه با دبيركل 

اين سازمان داشتم و ساير مذاكرات، اين بحث پيگرى شد.
ــى از اقدامات در اين  ــتان تاكيدكرد: بعض ــر امور خارجه درباره حادثه منا در عربس وزي
ــايش هايى صورت گيرد و حركت هاى مثبتى در اين  ــد كه گش مدت اجرا و باعث ش
ــت؛  اما قدرى از روزهاى اول بهبود ــفانه هنوز كافى نيس ــودكه متاس ــروع ش زمينه ش
ــط ــرى و اظهاراتى كه توس ــام معظم رهب ــا با پيام مق ــت،؛ مخصوص ــدا كرده اس  پي

 رياست محترم جمهور صورت گرفت.
ــاره ضرورت ــت: درب ــرد و گف ــاره ك ــام نيز اش ــراى برج ــاى اج ــرى ه ــه پيگي وى ب
ــدكه پس از  ــتن تحريم ها صحبت ش ــط طرف غربى و برداش  اجراى دقيق برجام توس
اجرايى شدن برجام و اجراى مراحل قانونى در ايران كه هنوز ما به آن مرحله نرسيده ايم، 

ضرورت دارد كه طرف مقابل آماده اجراى تعهداتش شود.
ظريف به بحران هاى منطقه مانند يمن و سوريه نيز اشاره كرد و گفت: وضعيت منطقه 
ــايگان ما به دنبال ــفانه برخى همس ــوريه و اينكه متاس و به ويژه بحران هاى يمن و س
 راه حل سياسى نيستند و تالش مى كنند كه  نيات سياسى و اهداف منطقه اى شان را 
به مردم سوريه و يمن تحميل كنند و متاسفانه در يمن مردم را به خاك و خون بكشند 
و به دنبال پيروزى بى معنى و غيرممكن نظامى هستند، نيز در بحث هاى ما مطرح شد.
وزير امورخارجه كشورمان به جلساتش با سازندگان سياست در آمريكا در دو حوزه افكار 
ــات مطالعاتى اشاره كرد و گفت:  ــازمان ها و مجامع فكرى و موسس عمومى و حوزه س
عالوه بر اين دو حوزه، همه مباحث يادشده را نيز با ديپلمات ها و وزيران خارجه ساير 

كشورها مطرح كرديم.  
ــخ به اين سوال خبرنگار كه آيا در دو ديدار دوجانبه با همتاى آمريكايى  ظريف در پاس
ــد،  ــوريه نيز صحبت ش ــاير موضوعات مانند س خود، عالوه بر موضوع برجام، درباره س

تاكيد كرد: خير، موضوع همه جلسات ما برجام بود.
وى به نشست وزيران خارجه ايران و 1+5 در حاشيه افتتاحيه مجمع هفتادم اشاره كرد 
و گفت: در جلسه 1+5، بحثى شده بود كه ساير موضوعات هم ممكن بود بعد از پايان 
آن جلسه مطرح و از فرصت استفاده شود؛ اما متاسفانه جلسه ديرهنگام شروع شد و در 

زمانى كه به پايان جلسه رسيديم، فرصت براى مباحث ديگر نبود.
ــاتى كه با آمريكايى ها داشتيم، دو جلسه اى با آقاى كرى بود  ظريف گفت: اما درجلس
ــير اجراى برجام ايجاد  ــكالتى بود كه ممكن است در مس ــه درمورد مش و هر دو جلس
شود، مخصوصاً نحوه اجراى تعهدات اجرايى آمريكا، چه از سوى دولت مركزى و چه از 
سوى ايالت ها و چه از سوى دستگاه هاى مختلف آمريكايى؛ در اين زمينه گفتگوهاى 

جدى داشتيم.
وى در بخش انگليسى اين مصاحبه بار ديگر به موضوع برجام و رفع تحريم ها اشاره كرد 
و گفت: در اين سفر اين امكان را يافتيم كه بر جديت اجراى توافق و تعهد كشورهاى 
غربى بر اساس مفاد برجام كه درباره برداشتن تحريم ها و حركت به جلو توام با تعامالت 

جدى و پايدارى در توافق است، تاكيد داشته باشيم كه اين امر به نفع همگان است.
وزير امور خارجه گفت: در ديدارى كه با دبيركل سازمان ملل و همچنين وزيران خارجه 
ديگر كشورها داشتم،درباره مشكالت منطقه اى و حادثه منا در عربستان و همچنين راه 
و روش هاى خاتمه بحران سوريه و يافتن راه حل سياسى براى آن كشور نيز مذاكراتى 
ــه نقش عمده اى در پيشرفت موضوعات در منطقه و  ــتيم. وى افزود: ايران هميش داش
يافتن راه حل سياسى، ثبات و مبارزه با افراط و فرقه گرايى داشته و اكنون دليل بهترى 
ــى كه در منطقه ايفا مى كند، قدردانى شود  ــت كه از ايران براى نقش به وجود آمده اس
ــت يابى به سياست هاى جدى براى واقعيات در  و اميدواريم اين قدردانى منجر به دس

منطقه شود.  
ــوع تحقيقات، ــا  و موض ــاره فاجعه من ــا درب ــوال كه آي ــه اين س ــخ ب ــف در پاس ظري

 

ــتانى ها نيز گفتگويى كرديد و آيا آنان نيز با ايران در  ــته ايد و با پاكس ــرفتى داش پيش
چنين تحقيقاتى همراهى مى كنند گفت: در اين مرحله تمركز ما بر بازگرداندن همه 
حجاج و پيكر كسانى است كه جان خود را از دست داده اند و اين اقدام توام با احترام 

صورت گيرد.  
وى تاكيد كرد: البته بر ضرورت تحقيقات جدى و همچنين جلوگيرى از وقوع حوادثى 

مشابه در آينده نيز صحبت كرده ايم كه اميدواريم اجرا شود.  
ــى در جواب سوالى درباره سوريه و نقش  ــخ هايش به زبان انگليس ظريف در ادامه پاس
ــوريه  ــيه نيز گفت: براين باوريم كه همه جامعه بين المللى بايد در مورد س جديد روس
ــم در منطقه ما همكارى كند؛ ولى متاسفانه  به منظور مبارزه با افراط گرايى و تروريس
تاكنون توجهات جدى براى مقابله با اين موضوع وجود نداشته است و اميدواريم ابتكار 

روسيه تغييرى در اين وضعيت ناگوار ايجاد كند.
ــوال بخش انگليسى اين مصاحبه از وزير امور خارجه درباره بحران يمن بود  آخرين س
كه ظريف گفت: بر اين باوريم كه طرف هاى يمنى به دستيابى به توافقى بسيار نزديك 
ــانى كه در  ــرباز زدند و به نظر مى آيد كس ــفانه از آن توافق س ــده بودند؛  ولى متاس ش
عمليات نظامى ضد مردم بى گناه يمن شركت دارند، هنوز درك نكرده اند كه هيچگونه 

راه حل نظامى براى يمن وجود ندارد.
وزير امور خارجه تاكيد كرد: آنها بايد در پى دستيابى به راه حلى سياسى باشند كه همه 
گروه هاى يمنى در آن كشور را شامل شود و اميدوارم آنان به زودى سر عقل آيند و اين 

حقيقت را درك كنند و افراد بيشترى قربانى اين درگيرى خونين نشوند.
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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
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ــووالن استان فارس دراستقبال از پيكر جانباختگان  مس
ــاخه گل را از محوطه فرودگاه  ــيراز، هفتاد ش منا در ش

كندند.

مسووالن براى استقبال
 شاخه گل كندند!

شنيده ها 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: پيشتر 
ــى واردات و پرداخت يارانه ها  تذكر داديم، تعرفه هاى كنون
ــد و آقاى  ــديد مى كند؛ اما توجهى نش ــود تورمى را تش رك
رييس جمهور پاسخ دادند كه ركود تورمى تمام شده و وارد 
ــده ايم. احمد توكلى عضو كميسيون برنامه و  دوره رونق ش
ــورد نامه چهار  ــس در گفت وگو با فارس در م بودجه مجل
ــدار آنها در مورد تبديل شدن  وزير به رييس جمهور و هش
ــتن نامه توسط چهار وزير براى  ركود به بحران گفت: نوش
ــار آن از طريق رسانه ها داراى جنبه  رييس جمهور و انتش
ــت و اهميت زيادى ندارد.وى افزود: نامه وزرا  ــى اس سياس
ــانه ها كه يكى  ــار آن از طريق رس به رييس جمهور و انتش
ــترده اى را مديريت  ــت و صنعت گس ــا وزير دفاع اس از آنه
ــى به رييس  ــت كه وزرا دسترس ــد، حاكى از آن اس مى كن
ــائل و  ــد براى ديدار با وى و بيان مس ــور ندارند و باي جمه
ــكالت شان از رييس جمهور وقت بگيرند و معموال هم  مش
ــيون برنامه و بودجه مجلس  ــوند.عضو كميس موفق نمى ش
ــى از وزراى مهم دولت مى گفت كه براى  ــا بيان اينكه يك ب
ــه هيات دولت با رييس جمهور  ــيه جلس كارهايم در حاش
مسائلم را مطرح مى كنم، چون رييس جمهور به ما وقت ديدار 
ــت: طبق قانون اساسى رييس جمهور نمى دهد، بيان داش
ــت.  هماهنگ كننده وزرا و حلقه وصل وزرا به يكديگر اس
ــتن نامه  ــى تصريح كرد: موضوع با اهميتى مثل نوش توكل
ــتور جلسه هيات دولت قرار  به رييس جمهور بايد جزو دس
ــد وزير جهاد  ــدى ديگرى مانن ــت و وزيران تولي ــى گرف م
كشاورزى در آن شريك مى شدند.وى بيان داشت: همچنين 
ــود بايد  ــه صحبت از بحران مى ش ــا كه در اين نام از آنج

وزير اطالعات و كشور در آن شريك مى شد.

وام 100ميليونى ساخت مسكن 
در راه است!

واردات سنگ پا، كراوات، 
كاله گيس و مژه مصنوعى

ــرح پرداخت وام  ــى ط ــازى از بررس وزير راه و شهرس
ــط شوراى  ــكن توس ــاخت مس 100ميليون تومانى س
ــخ به اين  پول و اعتبار خبر داد. عباس آخوندى در پاس
ــش كه پرداخت وام 100 ميليون تومانى ساخت  پرس
به انبوه سازان در چه وضعيتى قرار دارد اظهاركرد: اين 
ــت و تصويب مى شود. ــوراى پول و اعتبار اس وام در ش
به گزارش تسنيم، دوشنبه  هفته گذشته رييس كانون 
ــور از اعالم آمادگى رسمى  ــرى انبوه سازان كش سراس
ــت وام 100 ميليون تومانى  ــكن براى پرداخ بانك مس
ــنيم گفته بود: اين  ــكن خبر داده و به تس ساخت مس
ــپرده گذارى بوده و به انبوه سازان  ــهيالت بدون س تس
ــه خريداران  ــاخت ب ــده و پس از دوران س پرداخت ش

منتقل مى شود.

ــت امسال  ــش ماه نخس ــاس آمار گمرك ايران در ش بر اس
ــت هاى اقتصاد مقاومتى، كاالهاى بى ارزش  بر خالف سياس
ــنگ پا، كراوات، پاپيون، كاله گيس، مو،  و مصرفى مانند س
ــاخته، فلفل، عدس و  ــاختمان پيش س ريش مصنوعى، س

ادويه وارد كشور شده است.

عدم دسترسى به رييس جمهور 
دليل نامه نگارى چهار وزير

Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

سردار جزايرى:

به زودى موشك هاى ما 
به غرش 

در خواهند آمد

ادعاى عجيب يك نماينده از 
پشت پرده استيضاح وزير راه

نقشه داعش براى ترور مقامات 
بلند پايه ايرانى

ــدآباد با اشاره به داليل  بهروز نعمتى،  نماينده مردم اس
ــازى گفت: بيشترين داليل  استيضاح وزير راه و شهرس
ــب تقاضاهاى  ــازى در قال ــتيضاح وزير راه و شهرس اس
استانى و شهرستانى مطرح شده و اين استيضاح خواست 
ملى نيست. بيشترين داليل پشت صحنه استيضاح وزير 
راه معطوف به درخواست هاى منطقه اى از وزير مى شود. 
ــاره به  ــع و معادن مجلس با اش ــيون صناي عضو كميس
ــتيضاح كننده از  ــت هاى نمايندگان اس يكى از درخواس
ــى از عزيزان نماينده، تقاضاى  وزير راه تصريح كرد: يك
ــه خود را دارد  ــر خطوط ريلى براى منطق 600 كيلومت
كه اين پروژه بالغ بر يك ميليارد و دويست ميليون دالر 
ــى در ادامه تأكيد كرد:  ــرمايه گذارى الزم دارد. نعمت س
ــتاى تقاضاى مذكور خطوط جايگزين  همچنين در راس
پيش بينى شده كه مى تواند به راه آهن سراسرى كشور 
متصل و مشكل مذكور را حل كند؛ ولى متأسفانه شاهد 
ــتيم كه موضوع در قالب استيضاح مطرح شده  اين هس

است.

شبكه تلويزيونى الميادين در خبرى فورى به نقل از يك 
ــوول غربى گفت: داعش نقشه هاى منطقه اى براى  مس
ــد رسمى و دينى عراق و مقامات بلند  ترور مقامات ارش

پايه نظامى ايران دارد.

ــدت با توافق هسته اى ايران  ــت وزيررژيم صهيونيستى كه به ش نخس
ــى جديد به دنبال  ــرد،  در تغيير موضع ــروه 1+5 مخالفت مى ك و گ

اطمينان از پايبندى ايران به تعهداتش است.
بنيامين نتانياهو، در گفت وگو با شبكه خبرى سى ان ان گفت: اكنون 
توافق انجام شده است. بياييد به جلو نگاه كنيم. بايد اطمينان حاصل 
ــان پايبند خواهند بود،  كنيم كه آن ها (ايرانى ها) به تمام تعهدات ش

اين اولين چيز است.
نخست وزير رژيم صهيونيستى به فريد زكريا خبرنگار سى ان ان گفت: 
اگر ثابت شود كه نگرانى هاى من غلط است، من خوشحال ترين فرد 
خواهم بود. اما شما مى دانيد كه عكس اين هم مى تواند اتفاق بيفتد.

ــأله مواجهيم كه  ــون با يك مس ــن فكر مى كنم اكن ــه داد: م او ادام
ــى يا ايدئولوژيك. آيا  ــت نه يك سوال سياس ــوال عملياتى اس يك س
ــت وگو با اذعان به  ــد خواهند بود.وى در اين گف ــا به توافق پايبن آنه
ــراى كاهش نفوذ تهران  ــى خواهد با آمريكا ب ــوذ ايران گفت كه م نف

همكارى كند.

ــايى دقيق و  ــا شناس ــر امورخارجه گفت: ت ــاى وزي ــى - آفريق ــاون عرب مع
ــا جديت ادامه  ــا، پيگيرى ها و اقدامات ب ــك مفقودان حادثه من ــال يكاي انتق
ــين اميرعبداللهيان افزود: گروه ديگرى از جان باختگان در  خواهد داشت.حس

مرحله بعدى عمليات انتقال وارد كشور مى شوند.
ــاى ركن آبادى  ــورمان گفت: آق ــد كش ــت ديپلمات ارش ــاره سرنوش وى درب
ديپلمات ارشدكشورمان همچنان جزو مفقودان است و تالش ها براى تعيين 

وضعيت وى با جديت ادامه دارد.
معاون وزيرخارجه تاكيد كرد: پيكر هيچ جان باخته اى بدون رضايت خانواده 

در مكه مكرمه نخواهد ماند.
در فاجعه منا كه در دوم مهرماه جارى مصادف با عيد قربان رخ داد، هزاران نفر 
ــورهاى اسالمى جان خود را از دست دادند. 464 زاير ايرانى هم  از حجاج كش
جزو جانباختگان اين فاجعه اعالم شده اند كه به گفته مسووالن سازمان حج و 
زيارت هنوز 116 نفر از اين تعداد، شناسايى نشده و جزو مفقودان مى باشند.

غضنفر ركن آبادى ديپلمات ارشد كشورمان كه پيشتر سفير جمهورى اسالمى 
ايران در لبنان بوده است نيز يكى از مفقودان اين فاجعه اعالم شده است.

ــوراى اسالمى ادعاى مطرح شده توسط رسايى در صحن   رييس مجلس ش
علنى مجلس را رد كرد. على الريجانى پس از سخنان حميد رسايى كه در 
ــتيضاح وزير راه و شهرسازى سخن مى گفت، اظهار كرد: آقاى  موافقت با اس
ــته از وزير اختالف يك  ــوال گذش ــايى نكته اى را گفتند كه در مورد س رس
ــخص شد درست نبود و از كارت زرد مجلس  ــته كه بعد مش راى وجود داش
ــت و ما  ــه اس ــأله مربوط به هيأت رييس رهايى يافت. وى ادامه داد: اين مس
چنين چيزى را تاييد نمى كنيم.در اين بين رسايى مى خواست به الريجانى 
ــايى تخلف  ــخ دهد كه رييس مجلس ادامه داد: آقاى رس در اين رابطه پاس
نكنيد،  شما اتهامى را به هيات رييسه زديد و حاال هيات رييسه جواب شما 
ــما حرفى زديد كه معلوم شد خالف بوده و ما  را مى دهد.الريجانى گفت: ش
چنين حرفى را تاييد نمى كنيم و در آن زمان سوال انجام شد و رأى نياورد.

الريجانى خاطر نشان كرد:  در آن روز تعداد حاضران 211 نفر بوده و تعداد 
آراى ماخوذه 199 راى كه 107 راى موافق، 84 راى مخالف و 8 راى ممتنع 
ــت و 12 نفر بدون راى بودند. بنابراين اختالف يك راى كه آقاى  وجود داش

رسايى گفتند نبوده است. 

ــكام جداگانه اى 8 عضو  ــس جمهور در اح ريي
شوراى رقابت را منصوب كرد.

ــانى  ــزارش مهر به نقل از پايگاه اطالع رس به گ
رياست جمهورى، حسن روحانى رييس جمهور 
ــنهاد معاون  ــه اى و به پيش ــكام جداگان در اح
ــازمان مديريت و  ــس س ــور و ريي رييس جمه
ــور اقتصادى و  ــور و وزيران ام برنامه ريزى كش
ــترى و صنعت، معدن و تجارت،  دارايى، دادگس

هشت عضو شوراى رقابت را منصوب كرد.

ــاله و در  ــش س ــراى يك دوره ش ــن اعضا ب اي
ــوادى از  ــون اصالح م ــاده 53 قان ــوب م چارچ
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى 
ــران و اجراى  ــالمى اي و فرهنگى جمهورى اس
ــى،  ــى اصل 44 قانون اساس ــت هاى كل سياس
ــدند.رييس جمهور به پيشنهاد وزير  منصوب ش
امور اقتصادى و دارايى، رضا شيوا، فرهاد خداداد 
ــر اقتصادى و  ــوان صاحب نظ ــى را به عن كاش
سيدابوالفضل فاطمى زاده را به عنوان متخصص 

در امور مالى به عضويت شوراى رقابت منصوب 
كرد. روحانى همچنين به پيشنهاد وزير صنعت، 
معدن و تجارت، ابراهيم بهادرانى و سيد محمد 
ــر در امر  ــور را به عنوان صاحب نظ ــى پ روحان
ــينى را به عنوان  ــت حس تجارت و احمد دوس
ــوراى  صاحب نظر در امر صنعت، به عضويت ش

رقابت منصوب كرد.
ــنهاد وزير  ــه پيش ــن ب ــور همچني رييس جمه
دادگسترى، ولى رستمى را به عنوان حقوقدان و 

احمد داودى را به پيشنهاد معاون رييس جمهور 
و  ــت  مديري ــازمان  س ــس  ريي و  ــورى  جمه
ــب نظر در  ــور به عنوان صاح ــزى كش برنامه ري

خدمات زيربنايى در شوراى رقابت، برگزيد.
ــى در اين احكام، توفيق اعضا را در انجام  روحان
ــاى محوله با  ــووليت ه ــته وظايف و مس شايس
ــدال گرايى و  ــدارى، اعت ــت اصول قانونم رعاي
ــور اخالقى دولت تدبير و اميد، از خداوند  منش

متعال مسالت كرده است.

تغيير موضع نتانياهو نسبت به توافق هسته اى؛

بيايد به جلو نگاه كنيم
شناسايى و انتقال مفقودان حادثه منا 

با جديت ادامه خواهد داشت
الريجانى سخنان رسايى را تاييد نكرد؛

آقاى رسايى تخلف نكنيد

در احكامى جداگانه؛

روحانى 8 عضو شوراى 
رقابت را منصوب كرد

ظريف در نيويورك:

با پيام رهبر انقالب، گشايش هايى در وضعيت حجاج صورت گرفت
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سيم كارت هاى دائمى همراه اول كه چند ماهى است قيمت آنها سير 
صعودى دارد، اين روزها با شيب كمترى مسير افزايش قيمت را طى 
مى كنند؛ با اين حال همچنان افزايش قيمت كد هاى يك محسوس 

است.
ــيم كارت گوياى آن است كه همچنان كد هاى يك  مرورى بر بازار س
ــير افزايش قيمت را ادامه  ــيبى كمتر از قبل مس و دو همراه اول با ش
ــت تغيير چندانى  ــا تقريبا وضعي ــاير كد ه مى دهند، اما در مورد س

نداشته است.
ــيم كارت هاى كد يك به دو ميليون و 800  ــاس قيمت س بر اين اس
ــم در بازار حدود  ــماره ها ه ــيده و براى خريد اين ش هزار تومان رس
ــنده  ــون و 600 هزار تومان به فروش ــا دو ميلي ــون و 500 ت دو ميلي
ــت كه قيمت هر شماره براساس ميزان  پرداخت مى شود. طبيعى اس

رند بودن آن باالتر مى رود.
ــون و 400 هزار تومان قيمت  ــن روزها حداقل يك ميلي كد دو نيز اي
ــك ميليون و 200 هزار تومان  دارد و براى خريد آن در بازار حدود ي

پرداخت مى شود. 
ــون تومان  ــك ميلي ــاالى ي ــه ب ــن روزها ب ــز اي ــه ني قيمت كد س
ــان ــزار توم ــدود 900 ه ــازار ح ــد آن در ب ــت خري ــيده و قيم رس

 است.
ــه  ــب ب ــه ترتي ــز ب ــراه اول ني ــج هم ــار و پن ــد چه ــيم كارت ك س
ــند و  ــروش مى رس ــه ف ــان ب ــزار توم ــاى 650 و 600 ه قيمت ه
ــر از اين ــزار تومان كمت ــدود 100 ه ــا معموال ح قيمت خريد آنه

 رقم هاست.
ــوند ، هم حداقل  ــش شروع ش ــماره هاى همراه اولى كه با رقم ش ش
ــاى هفت هم  ــن رقم در كد ه ــت دارند كه اي ــزار تومان قيم 500 ه
ــد هفت صفر  ــه در صورتى كه ك ــت. البت ــكل اس تقريبا به همين ش
ــا 650 هزار تومان ــد، قيمت آن به 600 ت ــته باش در بازار وجود داش

 هم مى رسد.
خط  هاى كد هشت نيز در صورت صفربودن حدود 450 هزار تومان 
ــوند،  ــزار تومان خريدارى مى ش ــيده و بالغ بر 350 ه به فروش رس
ــيم كارت ها به 350 هزار  در صورت كاركرده بودن هم قيمت اين س

تومان مى رسد.
ــبت جديد همراه اول هستند هم  ــماره هاى به نس كد هاى 9 كه از ش
اين روزها اغلب به شكل صفر در بازار به فروش مى رسند و براى آنها 
ــت. سيم كارت هاى  ــده اس قيمتى بالغ بر 300 هزار تومان تعيين ش
ــازار به فروش ــش از 250 هزار تومان در ب ــا قيمتى بي كد صفر نيز ب

 مى رسند.
ــد بخش هاى  ــيم كارت هم مانن ــازار، بازار س ــاالن ب بنا بر اظهار فع
ــد و همچنان  ــپرى مى كن ــود را س ــرايط رك ــا ش ــن روزه ديگر اي
ــد يك مربوط  ــدار به خط هاى ك ــماره هاى مورد عالقه و پرطرف ش

مى شود.

كد يك همراه اول 
همچنان گران مى شود
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ــاوره اى صندوق بين المللى پول در پايان سفر  هيات مش
خود به ايران طى گزارشى اعالم كرد: پيش بينى مى شود 
ــطح سه درصدى  ــد توليد ناخالص داخلى ايران از س رش
ــال جارى  ــال 93 به دامنه 0/5+ تا 0/5- درصد در س س
تقليل يابد؛ اما چشم انداز اقتصادى ايران براى سال آينده 

روشن تر به نظر مى رسد.
ــاوى اظهارات هيأت اعزامى   گزارش پايانى مأموريت، ح
ــه پس از  ــت ك ــن المللى پول اس ــدوق بي كاركنان صن
ــه خود را اعالم ــور مربوطه، يافته هاى اولي بازديد از كش

ــده در اين گزارش نظرات   مى كنند. ديدگاه هاى بيان ش
كاركنان صندوق است و لزوماً ديدگاه هيات مديره صندوق 
ــاس يافته هاى  را منعكس نمى كند. هيأت اعزامى براس
اوليه اين مأموريت گزارشى تهيه مى كنند كه پس از تاييد 
ــرى به هيأت  ــراى بحث و تصميم گي مديريت صندوق ب

اجرايى صندوق ارائه مى شود.
ــپتامبر 2015 هياتى  ــخ 19 الى 30 س همچنين در تاري
ــتى آقاى مارتين  ــن المللى پول به سرپرس از صندوق بي
سريسوال معاون بخش خاورميانه و آسياى مركزى از ايران 
بازديدكردند تا بحث هاى مشاوره اى ماده چهار اساسنامه 
ــين قائم مقام بخش  ــام دهند. عصيم حس صندوق را انج
ــياى مركزى، كه در هيات حضور داشت،  خاورميانه و آس

نيز در برخى مباحثات ماده 4 مشاركت داشت.

ــوال بيانيه ذيل را منتشر كرد:  در پايان اين بازديد سريس
ــع تحريم هاى  ــته اى ايران و پيش بينى رف «توافق هس
ــراى تقويت و  ــردى را ب ــت منحصر به ف ــادى فرص اقتص
ــال اخير فراهم مى سازد.  ــتاوردهاى دو س گسترش دس
سياست هاى احتياطى امكان داده است تا اقتصاد در سال 
گذشته به رشد اقتصادى مثبت بازگردد و تورم در حدود 

15 درصد كنترل شود. 
ــدند ثبات بازار ارز را تأمين كرده و  مقامات ايران موفق ش
در مقوله اصالح نظام يارانه ها به پيش بروند.با اين وجود، 
ــديدى  ــاختارى ش ــران هنوز با چالش هاى س اقتصاد اي

مواجه است. 
ــد اقتصادى  ــتاب رش ــت ش ــاى نف ــديد به ــش ش كاه
ــركتى اقتصاد ايران  ــت. بخش ش ــور را كندكرده اس كش
ــرخ پايين ــه و ن ــار قابل توج ــودى انب ــش موج با افزاي

ــت. نظام  ــردارى از ظرفيت كارخانه اى مواجه اس  بهره ب
ــور با حجم باالى دارايى هاى معوق، نرخ سود  بانكى كش
ــدم توانايى در اعطاى  (بهره) واقعى باال و ناپايدار و نيز ع

اعتبار به بخش هاى واقعى اقتصاد روبه رو مى باشد.

ــال اخير بر  ــش دولتى طى دو س ــاى معوق بخ  بدهى ه
ــامبر 2014 نرخ  ــت. در دس ــزوده اس ــكالت اف اين مش
ــد.اقتصاد  ــت ش ــد تثبي ــطح 10/5درص ــكارى در س بي
ــديد  ــت. كاهش ش ــرايط حاضر ضعيف اس ــران در ش اي
ــده  ــاى منقبض ش ــه ه ــت، ترازنام ــى نف ــت جهان قيم
ــر تصميمات ــركتى و بانك ها، و تعويق و تأخي بخش ش

ــل از رفع تحريم  ــرمايه گذاران قب  مصرف كنندگان و س
ــى دارى در ــث تضعيف و كاهش معن هاى اقتصادى باع

ــه ماهه چـهارم  ــور از س  فعاليت هاى اقتصــــادى كش
1393 (2014،15 ) شده است. اقتصاد احتماالً در نيمه 
ــده و در نتيجه  اول سال 1394 (2015،16) تضعيف ش
پيش بينى مى شود رشد ناخالص داخلى (GDP) واقعى 
ــــال 1393 (2014،15  ــه درصــد در س از سطــح س
ـــــال 1394  ــا 0/5- درصد در س ــه 0/5+ ت ) بــه دامن
ــع تحريم  ــته به اينكه رف ــل يابد، بس (2015،16) تقلي
ــى عملياتى  ــور در چه زمان ــران به ط ــادى اي هاى اقتص

شود. 
ــه نقطه به حدود 12 درصد  در ماه هاى اخير تورم نقطه ب

كاهش يافته است كه عمدتاً منعكس كننده كاهش تورم 
ــت و انتظار مى رود كه  در مواد غذايى و آشاميدنى ها اس

تورم تا پايان سال در محدوده 14 درصد تثبيت شود.
چشم انداز روشن براى سال آينده

ــال 1395  ــراى س ــران ب ــادى اي ــداز اقتص ــم ان چش
ــد. انتظار مى رود  ــن تر به نظر مى رس (2016،17 ) روش
افزايش توليد نفت، هزينه هاى پايين تر مالى و تجارى، و 
دسترسى به دارائى هاى خارجى كشور رشد GDP واقعى 

را تا سطح 4 تا 5/5درصد افزايش دهد. 
بخش قابل توجهى از اين رشد ناشى از افزايش توليد نفت 
خواهد بود (به ميزان حداقل 0/6 ميليون بشكه در روز تا 1 
ميليون بشكه در روز بر اساس برآورد مسووالن). عالوه بر 
آن، كاهش هزينه هاى مالى و تجارى نيز به ميزان 0/75 
تا 1 واحددرصد افزايش در رشد اقتصادى كشور را ايجاد 

خواهد كرد. 
همچنين سرريز درآمدهاى حاصل از افزايش توليد نفت 
ــد اقتصادى كشور منجر  ــريع رش به بقيه اقتصاد، به تس
ــا بهبود رابطه  ــد نفت همراه ب ــد. افزايش درآم خواهد ش

ــى به دارائى ها و سرمايه خارجى،  مبادله، بهبود دسترس
ــرخ واقعى ارز را  ــارهاى تقويت پول ملى در مفهوم ن فش

تشديد خواهد كرد. 
ــا اطمينان  ــت اصالحات جامعى صورت گيرد ت الزم اس
حاصل شود كه رفع تحريم هاى اقتصادى به ثبات اقتصاد 
كالن مى انجامد و در ميان مدت رشد فراگير و بااليى را به 
همراه داردچشم انداز رشد اقتصادى ايران با ريسك هاى 
جدى مواجه است و در بلندمدت، بستگى به عمق و شدت 

اصالحات خواهد داشت.
ــته اى مى تواند  ــبت به اجراى توافق هس  نااطمينانى نس
ــرمايه را ــى و ورود س ــتقيم خارج ــرمايه گذارى مس س

 محدود سازد. 
ــت باز هم بهاى  ــران به بازار نفت ممكن اس ورود كامل اي
ــترى را الزام  نفت را پايين تر آورده و تعديالت مالى بيش
آور كند. در داخل كشور، وام هاى معوق و جريان محدود 
ــركتى كشور مى تواند نقدينگى در بخش هاى مالى و ش

 سرمايه گذارى را دچار نقصان كند. 
ــم  ــرى ه ــدى ت ــق و ج ــات عمي ــر اصالح ــن اگ ليك
ــا افزايش  ــورت گيرد، ب ــوق الذكر ص ــتا با خطوط ف راس
ــاد  اقتص ــرمايه،  س ورودى  ــات  جريان و  ــاد  اعتم
ــرار خواهد  ــرى ق ــيار باالت ــد بس ــير رش ــران در مس اي

گرفت.»

خبر

ــازى گفت: در صورت توافق بانك مسكن با  ــاور وزير راه و شهرس مش
ــازان براى پرداخت وام هاى 100 ميليون تومانى، ارزش وام به  انبوه س
قيمت مسكن كه هم اكنون حدود پنج درصد است 10 برابر مى شود و 

به حدود 50 درصد مى رسد.
ــر دارد وام ــكن در نظ ــرد: بانك مس ــين عبده تبريزى اظهار ك حس
ــكن ــرات را به 80 ميليون تومان خريد مس 20 ميليون تومانى تعمي

 اضافه كند و يك وام 100 ميليونى به سازندگان بدهد.
ــهر تهران  ــاخت يك واحد 70 مترى در ش ــاره به هزينه س وى با اش
ــاخت يك واحد 70 مترى در تهران با احتساب  افزود: به طور مثال س
ــتمزد حدود 200 ميليون تومان است كه  قيمت زمين، مصالح و دس
ــبت ارزش وام به  ــود نس ــاى 100 ميليون تومانى محقق ش اگر وام ه
ارزش مسكن كه طى سال هاى اخير بسيار كم شده و حدود 5 درصد 
ــى در اين بخش ايجاد خواهد  است تقريبا 10 برابر مى شود و گشايش

كرد.
ــن منابع مالى بخش  ــازى با بيان اينكه تامي ــاور وزير راه و شهرس مش
مسكن دو وجه كلى داردگفت: يك وجه مربوط به خريد مسكن و وجه 

ديگر مربوط به ساخت مسكن است.  
ــت كه بازار منابع مالى خريد مسكن  وزارت راه و شهرسازى معتقد اس
كه به آن بازار رهن گفته مى شود بازار كوچكى است و بايد بزرگ شود 
ــر و پيش پرداخت هاى  ــر، با نرخ هاى معقول ت تا مردم بتوانند راحت ت

كوچك تر اقدام به خريد واحد مسكونى كنند.
ــازى دارد تالش مى كند  عبده تبريزى تاكيد كرد: وزارت راه و شهرس
ــاير بانك ها تحقق پيدا  ــاله از طريق منابع بانك مسكن و س تا اين مس

كند.
ــكن گفت: منابع بانك ها خيلى محدود شده،  ــاخت مس وى درباره س
ــرد. به همين  ــورت نمى گي ــده و پيش فروش ص ــم ضعيف ش بازار ه
ــته كمتر شده  ــه چهار سال گذش ــكن نسبت به س دليل ساخت مس

است.
ــازى همچنين درباره بورس مسكن كه طى  ــاور وزير راه و شهرس مش
هفته هاى اخير واكنش هايى را در پى داشته، اظهار كرد: چيزى به نام 
بورس مسكن در دنيا وجود ندارد؛ چرا كه مسكن يك كاالى استاندارد 
ــكلى ــاير كاالها در بازار متش ــد مانند س ــت و نمى توان و همگن نيس

 معامله شود. قيمت مسكن تابع شرايط محيطى است، بنابراين قابليت 
عرضه در بورس را ندارد.

ــكن بايد از همان چارچوب و مسير  عبده تبريزى افزود: معامالت مس
ــفت و سخت ترى  ــود البته بايد قوانين س ــاوران امالك دنبال ش مش
ــاوره آنها در جايى ثبت  ــد. قوانينى كه گزارش دهى و مش داشته باش

شود. 
ــد و اگر مشترى  ــاوره مى دهد بايد مسوول مشاوره باش فردى كه مش
تقاضاى خريد يا اجاره يك خانه اى را ارايه داد و فرم پر كرد ديگر نبايد 

آن خانه به كسى ديگر نشان داده شود.
به گفته وى، وزارت راه و شهرسازى به دنبال ايجاد مجموعه قوانين و 

مقرراتى براى مشاوران امالك است.

ارزش وام مسكن 10 برابر مى شود
ــن    زاينـده رود: دومي
ــي  تخصص ــگاه  نمايش
ــزل (خودرو،  صنعت دي
ــين آالت)  قطعات و ماش
در محل نمايشگاه هاى
ــتان  ــى اس ــن الملل  بي
ــايش يافت  اصفهان گش
ــاه طى  ــر م ــا 17 مه و ت
ساعات بازديد 15 الى 21 

در اين محل داير است.
در اين دوره از نمايشگاه 
ــده  ــاركت كنن 16 مش

حضور دارند.
ــه  ــگاه ب ــان نمايش روب
دست على اكبر بخشى، 
ــه صنف  ــس اتحادي ريي
فروشندگان لوازم يدكى 
ــين آالت  اتومبيل و ماش

ــن اتحاديه و  ــراه اعضاى اي ــد. وى به هم تهران قيچى ش
همچنين  باباگلى،  نايب رييس اتحاديه صنف فروشندگان 
لوازم يدكى اتومبيل و ماشين آالت اصفهان به بازديد از اين 

نمايشگاه پرداخت.
ــندگان لوازم يدكى اتومبيل و  رييس اتحاديه صنف فروش
ــين آالت تهران پس از بازديد از اين نمايشگاه گفت:  ماش
نمايشگاه تنها يك فرصت اقتصادى و تجارى نيست؛ بلكه 

يك ضرورت است.
ــاره به اينكه اگر بخش خصوصى،  ــى با اش على اكبر بخش
ــرمايه خود ــن س ــه تضمي ــود و ب ــت ش ــت و حماي هداي
ــود را به خوبى  ــد، ظرفيت ها و قابليت هاى خ  اميدوار باش
ــم صنعتگران و  ــت: دغدغه مه بروز خواهد داد، بيان داش
ــر، بالتكليفى و ركود  ــور در حال حاض توليدكنندگان كش
ــكل  ــود، تغييرات ش ــرايط برطرف ش ــت و اگر اين ش اس
ــر اينكه ادامه وضعيت كنونى،  خواهد گرفت. وى با تأكيد ب
اميدوار كننده نيست، افزود: توليد قابل رقابت به زمينه ها و 
ــراى توليدكننده، ــد ب ــاز دارد كه باي ــاخت هايى ني زيرس
ــد. در حال حاضر مى توان از طريق اين   انگيزه بخش باش
نمايشگاه ها دريافت كه وضعيت توليدكننده رضايت بخش 
نيست و نگاه ملى به توليد نيز در برخى موارد، همچنان در 

حد يك نگاه شعارى باقى مانده است. 
وى از بلوكه شدن سرمايه ها و طوالنى بودن زمان بازگشت 
ــاالن اين بخش  ــر دغدغه هاى فع ــرمايه به عنوان ديگ س
ياد كرد و ادامه داد: به همين دليل است كه برندهاى چينى، 
ــود اختصاص داده اند، اين  حجم زيادى از اين بازار را به خ

ــت كه ظرفيت توليد در داخل كشور، ظرفيت  در حالى اس
ــوى ديگر بايد با ديگر كشورها نيز ــت و از س ــبى اس مناس

 تبادل تجارى برقرار كرد.
ــوازم يدكى اتومبيل  ــندگان ل رييس اتحاديه صنف فروش
ــدى از تداخل عناوين  ــا گاليه من ــين آالت تهران ب و ماش
ــت: ما آمادگى داريم  ــور اظهار داش ــگاهى در كش نمايش
ــاماندهى و رفع ــووليت س اين برنامه ريزى را انجام و مس

 تداخل زمانى نمايشگاه هاى اين حوزه را بر عهده گيريم.
ــواره يكى از  ــان هم ــگاه اصفه ــالم اينكه نمايش وى با اع
ــت تأكيد كرد:  ــگاه هاى كشور بوده اس كيفى ترين نمايش
حيف است كه با تداخل هاى زمانى قابل رفع، استان هاى 
موفق كشور دچار آسيب شوند. در اين خصوص بايد زمينه 
بهره بردارى هر چه بهتر از اين نمايشگاه ها را فراهم و اين 

رويدادها را مديريت كرد.
ــوازم يدكى  ــندگان ل ــت اتحاديه صنف فروش گفتنى اس
اتومبيل و ماشين آالت تهران، 10 هزار واحد صنفى را زير 

مجموعه خود دارد.
صنعت ديزل ايران مى تواند بازار كشورهاى همسايه 

را به دست گيرد
ــندگان لوازم يدكى  ــريه اتحاديه صنف فروش سردبير نش
اتومبيل و ماشين آالت تهران نيز اظهار كرد: با رفع تحريم ها 
و در شرايط برجام، در صورت بهبود شرايط عمومى صنعت 
كشور، صنعت ديزل اولين صنعتى خواهد بود كه به شرايط 

ايده آل برمى گردد.
ــگاه هاى بين المللى  به گزارش واحد رسانه شركت نمايش
ــارت نيا افزود: توليد خودروهاى  استان اصفهان، حسن بش

ــران از پيش  ديزلى در اي
ــالمى  اس ــالب  نق ا از 
ــم اكنون  ــده و ه آغاز ش
ــاى  ــمت ه ــتر قس بيش
ــن  ي ا ــورى  موت ــر  غي
خودروها مانند اتوبوس، 
ــون و كاميونت در  كامي

كشور توليد مى شود.
وى تأكيد كرد: همچنين 
ــركت ها مانند  برخى ش
ــاور و آميكو  ــركت خ ش
ــد انواع  ــه تولي ــدام ب اق
ــى ديزل ــاى  خودروه

ــد كه اين عوامل   كرده ان
در مجموع وضعيت ايران 
ــاى  ــه خودروه در زمين
ــب نشان  ديزلى را مناس
ــد. وى ادامه داد:  مى ده
ــوب  به دليل اينكه خودروهاى ديزلى، خودروى كار محس
مى شوند، خريداران در گذشته كمتر به ويژگى هاى زيبايى 
آن ها اهميت مى دادند و اين امر شرايط فروش خودروهاى 
ديزلى را نسبت به خودروهاى سوارى بهتر كرده بود. اما اين 
ــته خودروها نيز به دنبال زيبايى  روزها خريداران اين دس
ــتند و انتظارات آنها افزايش يافته ــن ها هس ــاير آپش و س

 است. 
كمتر اسـتانى در كشور، نمايشـگاه مستقل صنعت 

ديزل دارد
بشارت نيا تصريح كرد: در صورت رفع ركود، ظرفيت بااليى 
براى تغيير وضعيت صنعت در كشور و رشد توليد و فروش 
ــورهاى  خودروهاى ديزلى وجود دارد و مى توان بازار كش
همسايه به ويژه در مورد ماشين هاى كاميونت، كمپرسور 
ــريه اتحاديه ــردبير نش ــور را در اختيار گرفت. س و تراكت

ــين آالت  ــندگان لوازم يدكى اتومبيل و ماش  صنف فروش
تهران اظهار كرد: مشكل اصلى فعاالن صنعت خودروهاى 
ــرايط كنونى با  ــت كه در ش ــكل نقدينگى اس ديزلى، مش
دريافت سود 30 درصدى وام هاى بانكى از بخش صنعت، 
ــركت هاى فعال در صنعت ديزل از ــود ش همه حاشيه س

 بين مى رود. به گفته وى، بازديدكنندگان اين نمايشگاه به 
دنبال جامعيت آن هستند، به گونه اى كه توقع دارند همه 
بنگاه هاى توليد، توزيعى و كليه زنجيره تأمين تقاضا را در 
ــين آالت و خودروهاى ديزلى در اين نمايشگاه  زمينه ماش
ــد اجمالى از اين صنعت  ببينند و بتوانند برآوردى هر چن

داشته باشند.

رييس اتاق بازرگانى ايران با بيان اينكه صنعت مبلمان ايران 20 هزار ميليارد 
ــور را برعهده دارد گفت: با تغيير شكل  تومان گردش و 20 درصد اشتغال كش
ــتر  صنعت به كارخانه هاى بزرگ و داراى برند مى تواند عالوه بر ارزآورى بيش

فرهنگ ايرانى را نيز به دنيا انتقال دهد.
ــتمين كنفرانس بين المللى تجارت جهانى مبلمان،  محسن جالل پور در هش
ــاى بين المللى ــته در مركز همايش ه ــيون و صنايع وابس ــى، دكوراس طراح
 صدا و سيما با اعالم اين مطلب اظهار كرد: در پساتحريم شرايط خاصى براى 
ــت كه براى بهره گيرى از آن بايد توجه خاصى داشت.  ــده اس كشور ايجاد ش
صنعت مبلمان با ويژگى هاى خاص خود يكى از صنايعى است كه مى تواند در 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى گام بردارد.
ــه هنر نيز ــه دركنار صنعت ب ــه دليل اينك ــرد: مبلمان ب ــان ك وى خاطر نش

 گره خورده است،  مى تواند فرهنگ ما را نيز به جهان منتقل دهد.
ــه داد: انتقال فرهنگ از طريق مبلمان در واقع  رييس اتاق بازرگانى ايران ادام
ــاير صنايع وجود هنر در اين بخش  انتقال هنر ايرانى است كه در مقايسه با س
ــت هزار سال در اين  ــت.جالل پور تصريح كرد: كشور ايران هش پررنگ تر اس
صنعت قدمت دارد و با توجه به اينكه 2500 سال پيش همه سردمداران كشور 
ــان از تاريخى بودن  ــده بر مبلمان تكيه مى زنند،  نش ما در عكس هاى باقيمان

فرهنگ و تاريخ ما در اين بخش است.
ــرايط  ــتغال ارزان در اين صنعت و ش ــت: با توجه به امكان اش وى اظهار داش
مناسب براى حضور در بازارهاى بين المللى ما به عنوان اتاق بازرگانى، شوراى 
ــرى در اين زمينه  ــد گام هاى جدى ت ــكل هاى مربوطه باي ملى مبلمان و تش

برداريم.
رييس اتاق بازرگانى ايران ادامه داد: 10 درصد صنعت كشور مربوط به صنعت 

مبلمان است كه براى تامين مواد اوليه خود نياز به واردات آنچنانى نيز ندارد.
جالل پور يادآور شد: ايجاد اشتغال در اين صنعت هزينه بر نيست و مى تواند ارز 

مناسبى براى كشور حاصل كند.
ــان ايرانى در ديگر  ــت: حضور مبلم ــران در ادامه گف رييس اتاق بازرگانى اي
ــت كه امروزه مى تواند حضور داشته باشد و ما  كشورها بيش از آن چيزى اس
ــعه صنعت مبلمان و در نهايت صادرات آن  ظرفيت خوبى در كشور براى توس

داريم.
ــور گفت: براى  ــهرك هاى صنعتى مبلمان در كش ــعه ش وى با اشاره به توس
ــير صادرات صنعت مبلمان بايد به برندسازى در اين بخش  فراهم كردن مس
توجه بيشترى شود.جالل پور گفت: در هيات هاى تجارى خارجى كه به كشور 
ما مى آيند به صنعت مبلمان نيز بايد توجه شود كه تحقق اين امرمستلزم تغيير 

شكل از كارگاهى خرد به كارخانه هاى بزرگ و داراى برند است.
رييس اتاق بازرگانى ايران اضافه كرد: گردش مالى صنعت مبلمان ساالنه 20 
هزار ميليارد تومان است كه با تغيير شكل آن مى تواند عالوه بر افزارش گردش 

مالى به بازارهاى بين المللى نيز وصل شود.
جالل پور در پايان با بيان اينكه زنجيره مبلمان در كشور در وضعيت مناسبى 
ــور ــوب صنعت مبلمان كش ــور كلى چارچ ــت گفت: به ط ــكل گرفته اس ش
 مناسب است و نيازمند توسعه است تا بتواند در آينده بازارهاى پررونق ترى در 

داخل و خارج داشته باشد.

 همزمان با آغاز شمارش معكوس براى ابطال سهميه هاى بنزين 700 
ــال مى كند كه  ــوراى اقتصاد ارس ــى، وزارت نفت طرحى را به ش تومان
در صورت تصويب، خريد بنزين با كارت سوخت شخصى توسط مردم 

مشمول پاداش و جايزه خواهد شد.
با آزادسازى قيمت ها و حذف سهميه هاى بنزين، مردم اين روزها تمايل 
چندانى براى استفاده از كارت سوخت شخصى خود براى خريد بنزين در 
جايگاه ندارند؛ موضوعى كه مورد تاييد جايگاه داران سوخت و مسووالن 

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران هم قرار گرفته است.
از سوى ديگر، همزمان با خانه نشين شدن كارت هاى شخصى سوخت 
ــتفاده از كارت سوخت شخصى براى خريد  خودروها، مردم به جاى اس
ــتفاده مى كنندكه اين تغيير  ــوخت جايگاه داران اس بنزين از كارت س
رويكرد با توجه به محدود بودن تعداد كارت جايگاه ها منجر به افزايش 
ــكل گيرى صف در پيش روى پمپ بنزين ها  زمان سوخت گيرى و ش

شده است.
ــرآورده هاى  ــى پااليش و پخش ف ــركت مل ــووالن ش در اين بين، مس
ــوخت، ــمند س نفتى با دفاع از عملكرد و قابليت هاى كارت هاى هوش

 تاكيد مى كنند كه عرضه كارتى بنزين ادامه مى يابد و هيچگونه برنامه اى 
براى حذف كارت هاى بنزين نداريم.

ــال با تاييد  ــهريور ماه امس در همين حال، بيژن زنگنه وزير نفت هم ش
مشكالت عرضه كارتى بنزين پس از آزادسازى قيمت ها، تاكيد مى كند، 
يك سناريو حذف كارت بنزين آزاد جايگاهداران و مجبور كردن مردم 

براى خريد بنزين با استفاده كارت بنزين شخصى تعريف شده است.
ــه با حذف كارت  ــد با تاكيد بر اينك ــو كابينه دولت تدبير و امي اين عض
ــكالت مردم وجود دارد و فعال دنبال  جايگاهداران احتمال افزايش مش
ــت: از پيشنهادهاى جديد  اجراى اين سناريو نيستيم، يادآور شده اس
براى سازماندهى وضعيت عرضه كارتى بنزين و كاهش مشكالت مردم 

استفاده مى كنيم.
خريد كارتى بنزين جايزه اى مى شود

پس از آزادسازى قيمت بنزين، دولت يك محدوده زمانى براى مصرف 
سهميه هاى بنزين 700 تومان ذخيره سازى شده در كارت هاى سوخت 
تعريف كرد و قرار بود اين سهميه ها تا پايان شهريور ماه از چرخه عرضه و 
توزيع خارج شود و با مصوبه جديد تاريخ مصرف سهميه هاى بنزين 700 

تومانى تا پايان آبان ماه سال جارى تمديد شد.
ــت روزانه از باقيمانده موجودى بنزين  در شرايط فعلى ميانگين برداش
700 تومانى 10 تا 11 ميليون ليتر است كه مطابق با گزارش وزارت نفت، 
تا پايان روز گذشته سهميه بنزين 700 تومانى كارت ها به حدود 458 

ميليون ليتر كاهش يافته است.
اين مقام مسوول با يادآورى اينكه در صورت تعريف اين سناريوها، انگيزه 
ــمند بنزين شخصى افزايش مى يابد،  مردم براى استفاده از كارت هوش
تاكيد كرد: هم اكنون در حال انجام رايزنى به منظور اخذ مجوز و مصوبات 
الزم از وزارت نفت و شوراى اقتصاد براى اجراى اين طرح جديد بنزينى 

هستيم.

اجراى طرح جديد بنزينى از آذرماهفرهنگ ايرانى را با صادرات مبلمان انتقال دهيم

نمايشگاه يك فرصت نيست، يك ضرورت است؛

 بالتكليفى و ركود، دغدغه مهم بخش خصوصى

گزارش هيات مشاوره اى IMF پس از سفر به ايران صندوق بين المللى پول:

امسال ، رشد اقتصادى ايران به شدت افت مى كند
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ــقاب  ــيد و يكى را در بش ــته باش اگر دو برش كيك يك اندازه داش
ــاهده  ــرو كنيد، مش ــقاب كوچك س ــرى را در بش ــزرگ و ديگ ب
ــقاب بزرگ تر از آن يكى  خواهيد كرد برش كيك قرار گرفته در بش
كوچك تر به نظر مى رسد، در حالى كه هر دو برش كيك هم اندازه 

هستند.
ــكل ديگر  اين خطاى ديد را كه دلِبوف نام دارد مى توانيد به يك ش
نيز امتحان كنيد. ابتدا دو دايره يك اندازه رسم كرده و سپس به دور 

يكى از دايره ها يك حلقه بكشيد. 
ــتر بگيريد، مشاهده خواهيد كرد كه دايره  هر چه قطر حلقه را بيش
ــت كوچك تر  ــدازه آن اس ــارى كه هم ان ــه از دايره كن داخل حلق

به نظر مى رسد. 
ــمندان خطاى ديد دلبوف را روى دو گونه از ميمون ها مورد  دانش
ــاى ديد در  ــه آيا اين خط ــود ك ــخص ش مطالعه قرار دادند تا مش

پستانداران غيرانسان نيز اتفاق مى افتد.
جمعى از روان شناسان دانشگاه ايالتى جورجيا دريافتند دو گونه از 

ميمون ها خطاى ديد دلبوف دارند. 
ــرى در اين دو گونه  ــت كه فرآيند ادراك بص نتايج حاكى از آن اس

خاص از پستانداران غيرانسان، مشابه انسان هاست. 
ــامل  ــونده كه ش ــاى آزمايش ش ــه ه ــه نمون ــه، ب ــن مطالع در اي
ــگر رايانه  ــان ها و ميمون ها بودند تعدادى تصوير روى نمايش انس

نشان داده شد.
 در هر تصوير يك نقطه سياه وجود داشت و يك حلقه كه اندازه آن 

در تصاوير مختلف فرق مى كرد.
 از آزمايش شوندگان خواسته شد نقطه هاى سياه داخل حلقه ها را 
ــب اندازه در دو گروه بزرگ و كوچك جاى دهند. در صورت  بر حس
ارائه پاسخ صحيح، آزمايش شوندگان انسان يك بازخورد نوشتارى 
دريافت كردند و به شامپانزه ها نيز بعد از هر پاسخ صحيح خوراكى 

با طعم موز داده شد. 
ــتر  ــا در بيش ــان ه ــد انس ــز مانن ــا ني ــد ميمون ه ــاهده ش مش
ــراف آنها  ــاى اط ــه ه ــه حلق ــياهى را ك ــاى س ــه ه ــوارد نقط م
ــى دهد  ــان م ــد. نتايج فوق نش ــى ديدن ــك تر م ــر بود كوچ بازت
ــه يكديگر  ــا حدودى ب ــان ها و ميمون ها ت ــتم ادراكى انس سيس

شبيه است.
ــى  ــن معن ــه اي ــا ب ــن ادع ــد اي ــى كنن ــد م ــگران تاكي  پژوهش
ــى بينند  ــان طورى م ــا را دقيقا هم ــا دني ــون ه ــت كه ميم نيس

كه ما مى بينيم. 
ــون ها  ــه دارد كه ميم ــن نكت ــاره بر اي ــبى اش ــباهت نس اين ش
نمونه هاى مناسبى براى مطالعه سيستم ادراكى انسان ها هستند 
ــان ها به نحوى  ــانه هاى محيطى روى ادراك انس و نيز اين كه نش
ــتانداران  ــه هاى ديگر پس ــابه آن در گون ــذارد كه مش تاثير مى گ

يافت مى شود.

ميمون ها هم خطاى ديد دارند

امروزه 
ــتر  بيش

انرژى موردنياز 
ــا در بخش صنعت  م

ــوخت هاى فسيلى  و حمل و نقل از س
ــوخت هاى  ــود. مصرف س تامين مى ش

فسيلى موجب شده است دنيا با دو بحران 
ــود. يكى از اين بحران ها،  اساسى مواجه ش

ــت محيطى ناشى از مصرف  آلودگى هاى زيس
سوخت هاى فسيلى در زمينه هاى مختلف است 

و بحران ديگر، از محدود بودن منابع سوخت فسيلى 
و پايان پذير بودن اين سوخت ها ناشى مى شود؛ بنابراين 

همه كشورها از صنعتى تا نيمه صنعتى بايد به اجبار براى تامين 
انرژى موردنياز خود در آينده در مسير يافتن جايگزين مناسبى 

براى سوخت هاى فسيلى قدم بردارند.
كاهش 50 درصدى هزينه هاى توليد

ــيلى و انرژى  ــوخت هاى فس ــه اين كه بخش عمده س با توجه ب
در بخش حمل و نقل مصرف مى شود، بيشتر تحقيقات انجام شده 
ــوختى با قابليت جايگزينى  در نيم قرن اخير به موضوع يافتن س
ــا اختصاص  ــى در خودروه ــن مصرف ــزل و بنزي ــوخت دي با س
ــكالت و  ــراى حل اين مش ــت. محققان در تالش ب ــته اس داش

محدوديت ها به بيوديزل رسيده اند.
در كشور ما نيز با توجه به اهميت اين موضوع، تحقيقات متعددى 
در اين زمينه انجام شده است. به تازگى گروهى از محققان دانشگاه 
 UNSW علم و فناورى مازندران با همكارى محققانى از دانشگاه
ــتى از بادام كوهى  ــوخت زيس ــتراليا موفق به توليد نوعى س اس
ــتى را  ــوخت زيس ــد هزينه هاى توليد س ــده اند كه مى توان ش
تا 50 درصد كاهش دهد. مهندس محمد امين ثابت، دانشجوى 
ــگاه UNSW استراليا  كارشناسى ارشد مهندسى شيمى دانش

ــت  ــى اس از محققان
كه در اجراى اين طرح تحقيقاتى همكارى داشته است.

ــد  ــى ارش ــش آموخته كارشناس ــت، دان ــره ثاب مهندس مطه
ــگاه علم و فناورى مازندران و مجرى  ــيمى دانش ــى ش مهندس
ــت هايى  ــى از محدودي ــد: يك ــى گوي ــرح تحقيقاتى م اين ط
ــت كه امروزه  ــود دارد، اين اس ــه توليد بيوديزل وج كه در زمين
ــد و رقابت در مقياس  ــر هزينه توليد، قابليت تولي بيوديزل از نظ

صنعتى را ندارد.
ــزل از محدوديت هاى  ــه باال بودن قيمت بيودي با توجه به اين ك
اصلى در زمينه توليد اين سوخت به شمار مى آيد، در تحقيقات 
جامع متوجه شده ايم حدود 80 درصد هزينه اى كه براى توليد 
ــوخت  ــاده اوليه توليد اين نوع س ــود، به م بيوديزل صرف مى ش
ــت. از اين رو به دنبال ماده اى رفته ايم كه اين هزينه  مربوط اس
ــان گياهان مختلفى  ــت كم تا 50 درصد كاهش دهد. مي را دس

ــى كرده ايم  كه بررس
ــايى  ــق به شناس موف
ــه نام  ــى ب ــاه بوم گي
بادام كوهى شده ايم. 
بادام كوهى از گياهان 
دانه روغنى بومى ايران 

است.
ــد  ــاه از توانايى رش اين گي
ــر  ــاى بايـــ ــن هــ در زميـ
ــراى ــت و ب ــوردار اس برخ
ــرايط آب و هوايى  ــت آن به ش  كش
ــت.  مطلوب و آب فراوان نيازى نيس
ــا حد  ــى تواند ت ــا م ــن ويژگى ه اي
ــاى توليد  ــش هزينه ه ــادى در كاه زي
ــتخراج روغن از  ــزان اس ــد. مي اثرگذار باش
ــتفاده از آن  ــت و اس اين گياه حدود 60 درصد اس
در فرآيند توليد بيوديزل موجب كاهش 50 درصدى 

هزينه توليد مى شود.
ــد بيوديزل  ــراى تولي ــادام كوهى ب ــت كه از ب ــتين بار اس نخس
ــى دهد  ــان م ــى ها نش ــج اين بررس ــود. نتاي ــتفاده مى ش اس
ــده و از كيفيت بااليى  ــتانداردها رعايت ش ــوخت، اس در اين س

برخوردار است.
در مسير صنعت

ــده و از سوى  طرح توليد بيوديزل از بادام كوهى ثبت اختراع ش
سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران به عنوان معتبرترين 
ــور، مورد تاييد قرار گرفته و اكنون طرح در مرحله  مرجع در كش

صنعتى شدن است.
ــاخت هاى  ــن موضوع درباره زيرس ــاره به اي مهندس ثابت با اش
ــى افزايد:  ــاس صنعتى م ــوخت در مقي ــاز توليد اين س مورد ني
ــته در مقياس  ــه پيوس ــور نيم ــتم را در راكت ــن سيس ــدا اي ابت
ــوخت اطمينان  ــب س صنعتى وارد مى كنيم تا از كيفيت مناس

ــت كه به  ــى از مزيت هاى مهم بيوديزل اين اس حاصل كنيم. يك
زيرساخت هاى خاصى نياز ندارد. اگر بخواهيد از سوخت فسيلى 
بنزين توليد كنيد اين فرآيند نيازمند طراحى و تاسيس پااليشگاه 
ــت كه توليد  ــت. اين در حالى اس و راه اندازى خطوط انتقال اس
ــتن مواد اوليه و دانش فنى است  بيوديزل مستلزم در اختيار داش
ــت؛ بنابراين  ــرح، كاهش هزينه هاس ــى ما در اين ط و هدف اصل
ــيون  ــتفاده كرده ايم كه استريفيكاس ــاده ترين فرآيند اس از س
نام دارد. در اين فرآيند ابتدا دانه ها را تحت فشار قرار مى دهيم تا 
روغن آنها خارج شود. اين روغن خارج شده از دانه هاى گياه بادام 
كوهى را در حضور يك الكل با يك كاتاليزور واكنش مى دهيم كه 
در اين واكنش بيوديزل و گليسيرين توليد مى شود. گليسيرين 
ــى آن را  ــه صورت صنعت ــى توان ب ــت كه م محصول جانبى اس
خالص سازى كرد و مورد استفاده قرار داد. بنابراين محصول جانبى 

اين فرآيند نيز قابل استفاده است.
بيوديـزل در تـركيـب بـا سوخت هاى فسيلى

ــتفاده كرد  ــتى به طور خالص اس ــوخت هاى زيس مى توان از س
يا اين سوخت را در تركيب با سوخت هاى فسيلى مانند بنزين و 
ديزل به عنوان سوخت مصرفى خودروها مورد استفاده قرار داد. 
ــوخت زيستى  مجرى اين طرح تحقيقاتى درباره لزوم مصرف س
به طور خالص يا تركيبى اين طور توضيح مى دهد: ما در تحقيقاتى 
ــرار داده ايم؛ ــى ق ــن موضوع را مورد بررس ــام داده ايم اي كه انج
ــودرو  ــوخت را در خ ــن س ــد از اي ــد صددرص ــرار باش ــر ق اگ
استفاده كنيم، در مقايسه با سوخت فسيلى هزينه باالترى دارد. 
ــوخت به طور خالص به حذف كامل تركيبات  ــتفاده از اين س اس
ــزل گوگرد  ــاختار بيودي ــرا در س ــود، زي گوگردى منجر مى ش
ــزل توليد  ــور خالص از بيودي ــر به ط ــدارد. همچنين اگ وجود ن
ــيدكربن ناشى از  ــار تركيبات منواكس ــتفاده شود، انتش شده اس
ــوختن بيوديزل در موتور خودرو 50 درصد كمتر خواهد شد.  س
ــش پيدا مى كند؛  ــار ذرات معلق نيز 30 درصد كاه ميزان انتش
ــتفاده از بيوديزل به طور خالص از نظر  بنابراين مى توان گفت اس
ــت، اما بايد هزينه باالى اين  ــيار مطلوب اس زيست محيطى بس
ــت. هنوز دولت  ــوخت را به عنوان يك محدوديت در نظر گرف س
براى بيوديزل معافيت هاى مالياتى در نظر نگرفته است. با توجه 
ــت  ــه وجود دارد بهتر اس ــه در اين زمين ــت هايى ك به محدودي
ــرد. اگر 20  ــتفاده ك ــدى در تركيب با ديزل اس از بيوديزل تولي
ــوخت خودرو را با بيوديزل جايگزين كنيم، مى توانيم  درصد س
ــوخته را تا 30 درصد كاهش دهيم؛ ميزان هيدروكربن هاى نس

در اين صورت ميزان انتشار گوگرد و منواكسيدكربن نيز 20 درصد 
كاهش پيدا مى كند. همين طور ميزان انتشار دى اكسيدكربن 50 
درصد كمتر خواهد شد. مى توان گفت حتى اگر بخش اندكى از 
سوخت مصرفى خودروها با سوخت بيوديزل توليد شده جايگزين 
شود، انتشار آالينده به ميزان قابل توجهى كاهش پيدا مى كند كه 

از نظر زيست محيطى بسيار مطلوب است.
وى درباره ضرورت ايجاد تغيير در موتور خودروهايى كه سوخت 
زيستى مى سوزانند، مى گويد: اگر بخواهيم از اين سوخت زيستى 
ــه آن اضافه  ــواد افزودنى ب ــتفاده كنيم بايد م به طور خالص اس
ــد به صورت تركيبى B20 از اين سوخت  ــود، اما اگر قرار باش ش

استفاده كنيم، نيازى نيست در موتور خودرو تغييرى ايجاد شود.

امروزه 
ــتر  بيش

انرژى موردنياز 
ــا در بخش صنعت  م

ــوخت هاى فسيلى  و حمل و نقل از س
ــوخت هاى  ــود. مصرف س تامين مى ش

فسيلى موجب شده است دنيا با دو بحران 
ــود. يكى از اين بحران ها،  اساسى مواجه ش

ــت محيطى ناشى از مصرف  آلودگى هاى زيس
سوخت هاى فسيلى در زمينه هاى مختلف است 

و بحران ديگر، از محدود بودن منابع سوخت فسيلى 
و پايان پذير بودن اين سوخت ها ناشى مى شود؛ بنابراين 

همه كشورها از صنعتى تا نيمه صنعتى بايد به اجبار براى تامين 
انرژى موردنياز خود در آينده در مسير يافتن جايگزين مناسبى 

براى سوخت هاى فسيلى قدم بردارند.

ــى كرده ايم  كه بررس
ــايى  ــق به شناس موف
ــه نام  ــى ب ــاه بوم گي
بادام كوهى شده ايم. 
بادام كوهى از گياهان 
دانه روغنى بومى ايران 

است.
ــد  ــاه از توانايى رش اين گي
ــر  ــاى بايـــ ــن هــ در زميـ
ــراى ــت و ب ــوردار اس برخ

ــرايط آب و هوايى  ــت آن به ش  كش
ــت.  مطلوب و آب فراوان نيازى نيس
ــا حد  ــى تواند ت ــا م ــن ويژگى ه اي
ــاى توليد  ــش هزينه ه ــادى در كاه زي
ــتخراج روغن از  ــزان اس ــد. مي اثرگذار باش
ــتفاده از آن  ــت و اس اين گياه حدود 60 درصد اس
در فرآيند توليد بيوديزل موجب كاهش 50 درصدى 

ــت كه به  ــى از مزيت هاى مهم بيوديزل اين اس حاصل كنيم. يك
زيرساخت هاى خاصى نياز ندارد. اگر بخواهيد از سوخت فسيلى 
بنزين توليد كنيد اين فرآيند نيازمند طراحى و تاسيس پااليشگاه 
ــت كه توليد  ــت. اين در حالى اس و راه اندازى خطوط انتقال اس
ــتن مواد اوليه و دانش فنى است  بيوديزل مستلزم در اختيار داش
ــت؛ بنابراين  ــرح، كاهش هزينه هاس ــى ما در اين ط و هدف اصل
ــيون  ــتفاده كرده ايم كه استريفيكاس ــاده ترين فرآيند اس از س
نام دارد. در اين فرآيند ابتدا دانه ها را تحت فشار قرار مى دهيم تا 
روغن آنها خارج شود. اين روغن خارج شده از دانه هاى گياه بادام 
كوهى را در حضور يك الكل با يك كاتاليزور واكنش مى دهيم كه 
در اين واكنش بيوديزل و گليسيرين توليد مى شود. گليسيرين 
ــى آن را  ــه صورت صنعت ــى توان ب ــت كه م محصول جانبى اس
خالص سازى كرد و مورد استفاده قرار داد. بنابراين محصول جانبى 

اين فرآيند نيز قابل استفاده است.
بيوديـزل در تـركيـب بـا سوخت هاى فسيلى

ــتفاده كرد  ــتى به طور خالص اس ــوخت هاى زيس مى توان از س
يا اين سوخت را در تركيب با سوخت هاى فسيلى مانند بنزين و 
ديزل به عنوان سوخت مصرفى خودروها مورد استفاده قرار داد. 
ــوخت زيستى  مجرى اين طرح تحقيقاتى درباره لزوم مصرف س
به طور خالص يا تركيبى اين طور توضيح مى دهد: ما در تحقيقاتى 
ــرار داده ايم؛ ــى ق ــن موضوع را مورد بررس ــام داده ايم اي كه انج

ــودرو  ــوخت را در خ ــن س ــد از اي ــد صددرص ــرار باش ــر ق اگ
استفاده كنيم، در مقايسه با سوخت فسيلى هزينه باالترى دارد. 
ــوخت به طور خالص به حذف كامل تركيبات  ــتفاده از اين س اس
ــزل گوگرد  ــاختار بيودي ــرا در س ــود، زي گوگردى منجر مى ش
ــزل توليد  ــور خالص از بيودي ــر به ط ــدارد. همچنين اگ وجود ن
ــيدكربن ناشى از  ــار تركيبات منواكس ــتفاده شود، انتش شده اس

ــوختن بيوديزل در موتور خودرو  س
ــار ذرات معلق نيز  ميزان انتش

ــتفاده از بيوديزل به طور خالص از نظر  بنابراين مى توان گفت اس
ــت، اما بايد هزينه باالى اين  ــيار مطلوب اس زيست محيطى بس
ــت. هنوز دولت  ــوخت را به عنوان يك محدوديت در نظر گرف س
براى بيوديزل معافيت هاى مالياتى در نظر نگرفته است. با توجه 
ــت  ــه وجود دارد بهتر اس ــه در اين زمين ــت هايى ك به محدودي

قفل آلـودگى هـوا 
با كليـد بيـوديـزل
 بـاز مـــى شـود

ــى، مديركل  ــين خان ــزارش خبرنگار زاينده رود: غالمحس به گ
ــتى با  ــتان اصفهان در نشس ــالمى اس ــكن انقالب اس بنياد مس
خبرنگاران كه به مناسبت روز روستا برگزار شد با اشاره به اجراى 
ــتاهاى كشور اظهار  ــال 62 تاكنون در روس طرح «هادى» از س
ــتاهاى سراسر كشور  ــت: تاكنون در  14 هزار و 728 روس داش
اين طرح اجرا شده است كه سهم اصفهان 822 روستا بوده است. 
ــند براى خانه هاى روستايى  ــاره به آغاز طرح صدور س وى با اش
ــت: تا كنون براى خانه هاى روستايى  ــال 75 نيز ابراز داش از س
ــده است.  ــند صادر ش ــتان اصفهان 159 هزار و 54 جلد س اس
خانى با اشاره به اينكه تاكنون 75 درصد صدور سند براى منازل 
ــت، افزود:  ــتان اصفهان انجام شده اس ــتايى اس مسكونى روس
ــت آمده 205 هزار واحد مسكونى  ــاس آخرين آمار به دس بر اس
ــى صورت  ــه با پيش بين ــود دارد ك ــتان وج ــتاهاى اس در روس
ــكونى افزايش  ــال 95 به 216 هزار منزل مس گرفته تا پايان س
ــازي مسكن روستايي را  خواهند يافت. وي ارائه تسهيالت بهس
ــكن عنوان كرد كه از سال 1384 آغاز  از ديگر اقدامات بنياد مس
ــتفاده 52 هزار و  ــاره به اس ــت. اين مقام مسوول با اش شده اس
ــكن روستايى  ــهيالت بهسازى مس 689 واحد مسكونى از تس
ــتان اصفهان  ــتاهاى اس ــا 94 در روس ــال هاي 84 ت در طي س
ــال جاري 150 ميليون  ــقف اين تسهيالت در س ابراز داشت: س
ــراى طرح هادى  ــاره به اينكه براى اج ــت. خانى با اش ريال اس
ــكن  ــاد مس ــى بني ــك داراي ــارات تمل ــتاها از اعتب در روس
ــهم دو درصدى گاز و نفت، اعتبارات استانى  انقالب اسالمى، س
ــتفاده مى كنيم، اضافه كرد: اين اعتبارات در كميته هاى  و ... اس

برنامه ريزى هر شهرستان در نقاط مورد نياز هزينه خواهد شد.
اعتبار 15/5 ميليارد تومانى در سال جارى

ــتان اصفهان  ــالمى اس ــكن انقالب اس ــارات بنياد مس وى اعتب

ــارى را 15/5  ــال ج در س
ــالم كرد  ــارد تومان اع ميلي
ــار براى  ــن اعتب ــزود: اي و اف
هزينه كردن در 260 روستا 

تقسيم بندى شده است.
ــه  ــان اينك ــا بي ــى ب خان
ــالب  انق ــكن  مس ــاد  بني
ــالمى فعاليت هاى خود  اس
ــاركت  ــا همكارى و مش را ب
دهيارى ها اجرايى مى كند، 
ــت: واگذارى زمين  ابراز داش
ــگان  ــر راي ــذارى قي و واگ
ــاد  ــات بني ــه اقدام از جمل
ــكن در روستاهاست كه  مس
البته در بسيارى از روستاها 
فعاليت هاى زيرساختى نيز 
ــط بنياد مسكن انقالب  توس

اسالمى انجام شده است.
ــاره  ــوول با اش اين مقام مس
ــوراى  ــه مصوبه مجلس ش ب
اسالمى در خصوص واگذارى 

ــه وزارت راه و  ــون تن قير اختصاص يافته ب 20 درصد از  2 ميلي
ــت: از اين ميزان 18 هزار  شهرسازى به بنياد مسكن اظهار داش
ــتان اصفهان تخصيص يافته كه به صورت رايگان  تن قير به اس
ــالم آمادگى كنند و  ــتاهايى كه دهيارى آنها اع در اختيار روس
ــك دارايى دارد و  ــاد در آن اختيارات تمل ــتاهايى كه بني يا روس

با اولويت بخشى به روستاهاى سردسير واگذار مى شود.

بنيـاد مسـكن، متولـى بازسـازى و بهسـازى
 ساخت و سازها در مناطق آسيب ديده

ــازى ساخت و سازها  وى بنياد مسكن را متولى بازسازى و بهس
ــاس  ــزود: بر اين اس ــوان كرد و اف ــده عن ــيب دي در مناطق آس
در حال حاضر، شهر دامنه و روستاى كلوسه پشتوه فريدونشهر 
ــهر دامنه احداث  ــت. خانى ابرازداشت: درش ــتور كار اس در دس
ــكونى با اعتبار 3/5 ميليارد تومان  127 واحد و  193 واحد مس
ــك  بالعوض  ــان كم ــون توم ــى و 445 ميلي ــهيالت بانك تس

در دستور كار قرار گرفته و در حال اجراست.
ــه نيز گفت: در اين روستا 118  وى در خصوص روستاى كلوس
ــت و در فاز اول 70 واحد از  واحد مسكونى نيازمند بازسازى اس
اين واحدها با اعتبار 350 ميليون تومان بالعوض و 17/5 ميليارد 

تومان تسهيالت بانكى به زودي اجرا خواهد شد.
ــكن  ــتايى را از ديگر اختيارات بنياد مس خانى نظام فنى روس
ــتان اصفهان اعالم كرد كه وظيفه نظارت  ــالمى اس انقالب اس
ــتايي را بايد انجام دهد و از  ــازهاي روس ــاخت و س بر كليه  س
ــا بين  ــي م ــه ف ــاس تفاهم نام ــر اس ــده ب ــال آين ــاه س دى م
ــكن وارد مرحله  ــازي و نظام مهندسي و بنياد مس راه و شهرس

جديدي مي شود.
فعاليت 329 مهندس ناظر بنياد مسكن اصفهان

ــتان اصفهان افزود:  ــكن انقالب اسالمى اس مديركل بنياد مس
در استان اصفهان 329 نفر مهندس ناظر فنى و 50 دفتر خدمات 

فني در سطح استان ارائه خدمات مى كنند.
ــكونى  ــزار و 369 واحد مس ــاره به بيمه كردن 12 ه وى با اش
روستايى ابراز داشت: خود مردم روستاها نسبت به بيمه كردن 

خانه هاشان اقدام كردند.
ــتايى  ــاخت منازل روس ــتعالم پروانه س ــاره به اس خانى با اش

ــال گذشته  استان از يك س
ــن بازه  ــون گفت: در اي تاكن
ــتعالم 24 هزار و  ــى اس زمان
ــدور  ــراى ص ــن ب 720 زمي
ــام  ــاختمان انج ــه س پروان

شده است.
ــداف  ــه اه ــاره ب ــا اش وى ب
ــاخت  ــكن در س ــاد مس بني
ــهري ابراز داشت:  ــاز ش و س
ــد فعاليت  ــال 94 باي در س
 1934 ــاز  س و  ــاخت  س
ــكونى آغاز شود و  واحد مس
تاكنون 1417 مورد در قالب 
36 طرح و پروژه اجرايى شده 

است.
ــكونى  خانى، خانه هاى مس
ــال گذشته را  نيمه تمام س
ــالم كرد و  ــورد اع 1163 م
ــا تا پايان  افزود: اين خانه ه
ــال جارى به بهره بردارى  س

خواهد رسيد.
تهيه و بازنگرى طرح هادى در 76 روستاى استان

وى با اشاره به اينكه تهيه و بازنگرى طرح هادى در 76 روستاى 
استان در سال جارى با 800 ميليون تومان اعتبار در دستور كار 
است، افزود: در سال گذشته طرح هادى در 605 روستاى استان 
اجرا شد. مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان اصفهان در 
ــتان با بافت خاص مناسب  ادامه با اشاره به اينكه روستاهاى اس

ــهيالت ويژه اى دريافت مى كنند، ادامه داد:  جذب گردشگر تس
ــتان اين تسهيالت دريافت  در سال جارى براى سه روستاى اس
شده است. وى در ادامه با انتقاد از عدم اجراى مصوبه هيات دولت 
توسط بانك ها براى ارايه تسهيالت به متقاضيان دريافت وام افزود: 
در حال حاضر هر وام گيرنده براى دريافت 15 ميليون تومان وام 

بايد مبالغ قابل توجهي هزينه كند كه اين امر شايسته نيست.
شهرستان مباركه داراى 24 روستا است

ــكن انقالب  ــا گل، مديربنيادمس ــت محمدرض اما در اين نشس
ــت خبرى  ــتان مباركه نيز در ادامه اين نشس ــالمى شهرس اس
ــتان مباركه اظهار داشت:  با اشاره به وجود 24 روستا در شهرس
ــتا نيز  ــتاها در بخش گركن جنوبى و 8 روس 16 عدد از اين روس
در بخش مركزى وجود دارند. وى با اشاره به وجود 4 هزار و 929 
منزل مسكونى در روستاهاى شهرستان مباركه بيان داشت: از اين 
تعداد خانوار به 3 هزار و 945 مورد تسهيالت مسكن روستايى از 

طريق معرفى نامه بنياد مسكن انقالب اسالمى ارائه شده است.
ــالمى مباركه در خصوص اجراى  ــكن انقالب اس مدير بنياد مس
طرح اعطاى معرفى نامه تسهيالت بانكى به روستاييان دهسرخ و 
فخر آباد نيز گفت: در روستاى دهسرخ 401 معرفى نامه دريافت 
تسهيالت دريافت كرده اند كه تاكنون 373 مورد آنها پايان كار 
ــت. وى در خصوص واگذارى تسهيالت بانكى  دريافت كرده اس
ــتاى فخرآباد نيز گفت: در اين روستا  ــتايى در روس مسكن روس
نيز از 142 واحد دريافت كننده تسهيالت وام بانكى 129 مورد 
پايان كار دريافت كرده اند. گفتنى است كه جمعى از خبرنگاران 
ــه برخى از  ــت در قالب تور خبرى ب ــزارى اين نشس قبل از برگ
ــفر كردند و از نزديك  روستاهاى شهرستان مباركه و لنجان س
ــتاها از جمله  از فعاليت هاى صورت گرفته در برخى از اين روس

دهسرخ، فخرآباد ، كرچگان و موركان بازديد كردند.

اجراى طرح هادى در 822 روستاى استان ؛

 استفاده 52 هزار و 689 واحد مسكونى از تسهيالت بهسازى مسكن روستايى در 10 سال اخير
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ــتر آلمان؛ ــگاه مونس ــرع دانش ــش تحقيقات ص رييس بخ
 « ورزش» را به عنوان راهكارى براى جلوگيرى از عود مجدد 
ــاالنه حدود 55 هزار نفر از  ــرطان معرفى كرد و گفت: س س
ايرانى ها به دليل سرطان مى ميرند، ولى ورزش مى تواند عمر 

بيماران سرطانى را تا دو برابر افزايش دهد.
ــرطان در  با توجه به برگزارى هفته آگاهى و دانش افزايى س
ــهد و معرفى روزهاى اين هفته كه  ــتان رضوى مش بيمارس
هر كدام داراى به شعارهاى مجزاى نظير خانواده و سرطان، 
ــبك زندگى و سرطان، مشاركت  امنيت روانى و سرطان، س
مردمى و سرطان، تغذيه و سرطان، محيط زيست و سرطان 
ــده بود، پروفسور  و همچنين ورزش و سرطان نامگذارى ش
ــگاه مونستر  على گرجى رييس بخش تحقيقات صرع دانش
آلمان درباره اينكه تا چه اندازه ورزش در پيشگيرى و درمان 
ــت گفت: قبل از اينكه بخواهم در خصوص  سرطان موثر اس
ارتباط بين سرطان و ورزش صحبت كنم، ترجيح مى دهم در 
ابتدا به مقوله چاقى كه يكى از مشكالت اساسى جامعه است، 
اشاره كنم. همه ما مطلع هستيم كه كم تحركى و عدم داشتن 
ــيارى از بيمارى ها مانند بيمارى هاى  تحرك عامل اصلى بس
قلبى-عروقى، ديابت، چربى خون، فشار خون، بيمارى هاى 
استخوانى و مفصلى و سرطان است. بنابراين چاقى به عنوان 
عامل خطر در 25 تا 30 درصد بعضى از سرطان هاى نام برده 

شناخته مى شود.
وى ادامه داد: با توجه به آمارهاى به دست آمده در ايران ساالنه 
حدود 85 هزار نفر در ايران به بيمارى سرطان مبتال مى شوند 
ــت مى دهند  كه حدود 55 هزار نفر از آنان جان خود را از دس
ــاال بودن ميزان  ــل تامل در ايران، ب كه در اين ميان نكته قاب
مرگ و مير به دنبال بيمارى سرطان در مقايسه با آمار جهانى 
ــت. بنابراين اجراى برنامه هاى آموزشى مدون مى تواند تا اس

 حد زيادى در پيشگيرى و درمان سرطان موثر واقع شود.
رييس بخش تحقيقات صرع دانشگاه مونستر آلمان تصريح 
كرد:  اصالح سبك زندگى و سالم زيستن نقش انكارناپذيرى 
ــگيرى و ُكند كردن روند پيشرفت بيمارى تاثير دارد  در پيش
ــرطان از  ــگيرى از س بنابراين ورزش منظم و مداوم در پيش
ــان  ــتند. امروزه تحقيقات نش اهميت ويژه اى برخوردار هس
داده است كه ورزش در پيشگيرى از سرطان، بهبود مشكالت 
ــان موثرتر نقش  ــرطان و درم ــى س ــمى، روحى و روان جس
ــت كه ورزش در بيماران  مهمى بازى مى كند. جالب اين اس
ــانس عود مجدد را به  ــرطان كه درمان شدند، ش مبتال به س

شدت كاهش مى دهد.
ــم تاثير ورزش  ــى در خصوص مكانيس ــور على گرج پروفس
ــرطان نيز گفت : فعاليت هاى فيزيكى با  ــگيرى از س بر پيش
ــمى در روده ها و باال بردن سطح  كاهش زمان توقف مواد س
ــرطان در داخل بدن از خطر سرطان روده بزرگ  مواد ضد س
ــكار 30 تا  ــد كه افراد ورزش ــان دادن مى كاهد. تحقيقات نش
ــانس كمترى براى ابتال به سرطان روده بزرگ  40 درصد ش
دارند. ورزش با كاهش مواد شيميايى التهاب زا در بدن مانند 

پروستاگالندين ها باعث باال بردن سطح سالمت مى شود.
وى ادامه داد: ورزش با ايجاد تعادل در مصرف انرژى در بدن 
ــتات در مردان  ــرفت سرطان پروس مى تواند از ابتال و يا پيش
ــوخت و ساز و  جلوگيرى كند. به عالوه، ورزش با تغيير در س
وزن بدن مى تواند در ابتال به سرطان ريه به خصوص در مردان 
موثر واقع شود. همچنين ورزش باعث مى شود تا شانس عود 
مجدد سرطان به شدت كاهش يابد و طول عمر بيماران مبتال 

به سرطان را تا دو برابر افزايش دهد.
ــگاه مونستر آلمان درباره  رييس بخش تحقيقات صرع دانش
اينكه چه نوع ورزشى مى تواند كمك كننده باشد؟ افزود: در 

مورد مدت و شدت ورزش نظرهاى متفاوتى براى پيشگيرى 
ــرطان وجود دارد؛ اما به طور كلى 30 تا  از ابتال و پيشرفت س
ــط تا شديد الزم است تا  60 دقيقه ورزش روزانه از نوع متوس
ــرطان هايى نظير روده بزرگ  بتوان به طور موثر از ابتال به س
ــگيرى كرد. ورزش هايى نظير پياده روى تند، دويدن و  پيش
يا دوچرخه سوارى توصيه مى شود. همچنين به منظور بهره 
مندى هر چه بيشتر از ورزش، منظم و مداوم بودن فعاليت هاى 
ورزشى توصيه مى شود؛ به طوريكه ورزش بايد جزئى از برنامه 

روزانه زندگى ما شود.
ــما ورزش و تحرك  ــور گرجى درباره اينكه به نظر ش پروفس
ــرطان تا چه اندازه مى توان  بدنى در حين درمان بيمارى س
ــرطان  ــود؟ عنوان كرد: بيماران مبتال به س مثمرثمرواقع ش
نسبت به قبل انرژى كمترى دارند و طى دوره شيمى درمانى 
ــتگى مى شوند.  و پرتو درمانى 70 درصد بيماران دچار خس
هنگام خستگى، ذهن و بدن بيمار احساس درماندگى و ناتوانى 
مى كند كه اين خستگى با استراحت بهبود نمى يابد و در نهايت 
در بسيارى از بيماران اين خستگى باعث محدوديت فعاليت 

هاى جسمانى مى شود.
رييس بخش تحقيقات صرع دانشگاه مونستر آلمان در خاتمه 
خاطرنشان كرد : عدم فعاليت منجر به تحليل عضالنى و فقدان 
ــود كه يك برنامه ورزشى هوازى مى تواند اين  عملكرد مى ش
ــرطان  ــكند. از مزاياى ورزش در حين درمان س چرخه را بش
ــش خطر مبتال  ــى بيمار و كاه ــود توان بدن مى توان به بهب
ــردگى و از همه  ــى نظير اضطراب و افس به بيمارى هاى روان
ــاره  مهمتر به ارتقاى كيفيت زندگى بيمار و خانواده وى اش
كرد. البته ورزش كردن و نوع ورزش در بيماران تحت درمان 
بايستى با نظر پزشك و متخصص ورزش درمانى در سرطان 

مشخص شود.

يك فعال محيط زيست گفت: بررسى بيانيه هاى تجمع سال 1382 و 1383 در 
ــده امروز توسط دولت مصوب  خصوص زاينده رود نشان مى دهد آنچه گفته ش
مى شود و حتى برخى از بندهاى بيانيه سال 1382 دقيقا با بندهاى مصوبه 9 ماده 

زاينده رود تطابق دارد.
ــافر در خصوص 18 مهر روز زاينده رود، اظهار كرد: انتخاب اين روز  محمد كوش
به يك بخش از تاريخچه رودخانه بر مى گردد يك دهه قبل با توجه به وضعيت 
ــبكه محيط زيست اصفهان مصوب  زاينده رود چنين روزى نام گذارى و در ش

شد. 
ــى اصفهان و  ــت محيط ــبكه هاى زيس ــى ش ــا همراه ــن روز ب ــزود: اي وى اف
ــد يعنى در آن روز نكوداشت زاينده رود در هر  چهارمحال و بختيارى مصوب ش
دو استان برگزار شد و همگى بر اين نكته تمركز كردند كه حال زاينده رود خوب 
ــت ادامه داد: برگزارى چنين نكوداشتى يك دهه  نيست.اين فعال محيط زيس
گذشته نشان مى دهد كه دانش و تفكر تشكل هاى زيست محيطى به پيش بينى 
درستى از وضعيت زاينده رود انجاميد اين در حالى بود كه در آن سال ها مسووالن 
كشور و استان اصال فكر نمى كردند روزى زاينده رود خشك شود اما فعاالن محيط 

زيست در اين خصوص هشدار دادند.
كوشافر به نكته دوم در خصوص روز نكوداشت زاينده رود اشاره كرد و گفت: اين 
روز باعث شد تا تشكل هاى مردمى در حوضه رودخانه زاينده رود يعنى اصفهان و 
چهارمحال و بختيارى با يكديگر همراه شوند و براى بزرگ داشت رودخانه تجمع 
صورت گيرد و هين امر باعث شد كه رودخانه اصل قرار داده شود و مسائل حاشيه 

بى مورد كنار برود.
ــال هاى 1382 و 1383  ــى بيانيه هاى تجمع مربوط به س وى تاكيد كرد: بررس
ــط دولت مصوب مى شود و  ــت امروز توس ــان مى دهد آنچه گفته شده اس نش
حتى برخى از بندهاى بيانيه سال 1382 دقيقا با بندهاى مصوبه 9 ماده احياى 
زاينده رود تطابق دارد. اين فعال محيط زيست افزود: مديريت يك پارچه، كنترل 
ــهرى و صنعتى نكاتى بود كه تشكل هاى زيست  ــاورزى، ش بارگذارى هاى كش

محيطى 10 سال پيش به لزوم توجه بيشتر به آن توصيه كرده بودند.
كوشافر خاطرنشان كرد: امروز هم اگر مسووالن و برنامه ريزان توجه بيشترى به 
دانش بومى و تشكل هاى زيست محيطى داشته باشند قطعا مشكالت امروز در 

آينده پيش نخواهد آمد.

ــت: در برخى موارد خانواده هاى  معاون داوطلبان جمعيت هالل احمر اصفهان گف
ــى از ادامه  ــه دليل كمبودهاى مال ــود امكان بهبودى كامل ب بيماران خاص با وج
ــگاه اصفهان در تاالر پيامبر اعظم  ــند.كانون هالل احمر دانش درمان دست مى كش
دانشگاه اصفهان، با همكارى و اجرا گروه موسيقى دانشگاهى كهبانگ و گروه تئاتر 
دانشجويى دانشگاه اصفهان با هدف ايجاد فضاى شاد و اميد براى كودكان مبتال به 

سرطان برنامه پروانه هاى اميد را اجرا شد.
ــيقى كهبانگ به روى صحنه رفتند و قطعات «خنده»،  در ابتداى برنامه گروه موس
«از من درگذر»، «مى آفرينمت»، «بى سبب»، «رخ يار» و «خيال گردى» و قطعات 
«خوشبختيت آرزومه» از سيامك عباسى و «نرو بمان» از گروه پالت را به كودكان 
مبتال به سرطان هديه كردند. در ادامه برنامه سليمى معاون داوطلبان جمعيت هالل 
احمر اصفهان با اشاره به اصول هالل احمر و صليب سرخ كه انسانيت، وحدت، جهان 
شمولى بى غرضى و... است، اظهار كرد: برنامه اى كه امروز برگزار شد يكى از اهداف 
هالل احمر است و از 600 خيريه هاي فعال استان 50  خيره مربوط به سالمت است.
وى با بيان اينكه با اجراي طرح تحول سالمت حدود 90 درصد هزينه هاى بيماران در 
بيمارستان هاى دولتى، توسط دولت تامين مي شود، افزود: هزينه درمان بيمارى هاى 

ــتان هاى هزينه هاى درمان را متقبل نمى شوند؛  ــت و بيمارس خاص بسيار زياد اس
حتى در برخى موارد خانواده هاى اين بيماران با وجود امكان بهبودى كامل به دليل 

كمبودهاى مالى از ادامه درمان دست مى كشند.
ــان اينكه جمعيت هالل احمر  ــان جمعيت هالل احمر اصفهان با بي معاون داوطلب
ايران جزو ششمين كشور تاثيرگذار در اين عرصه و فعاليت هاى بشر دوستانه است،
 تصريح كرد: كانون هاى دانشجويى هالل احمر مى توانند مبالغ قابل توجهى را براى 

اين بيماران نيازمند با كمك خيرين تهيه كنند.
ــت» نمايشى از  در بخش پايانى برنامه پروانه هاى اميد، كمدى «اعتراض وارد نيس

كانون تئاتر دانشجويى دانشگاه اصفهان با ماهيت انتقادى روى صحنه رفت.
هم چنين نوازندگان كنسرت كهبانگ رضا جاللى، گيتار بيس؛ امير يحيى حداد، گيتار 
و گيتار الكتريك؛ سهراب مصاحبى، هارمونيك ها؛ محمد حسين، هارونى كوبه اى و 
خواننده عليرضا محمدى  و در بخش تئاتر عليرضا غالمى، محمد تقى فروتن، كوشا 
ايرانى، شاهين على نژاد، فرينوش اخوان، فاطمه يزدان پناه و اميرحسين خامسى پور 
از بازيگران نمايش «اعتراض وارد نيست» بودند.الزم به ذكر است تمام درآمد حاصل 

از اين برنامه براى درمان كودكان سرطانى هزينه مى شود.
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يك عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: تحقيقات نشان 
مى دهد بروز سرطان پوست در افرادى كه پيش از هجده سالگى ضد آفتاب 

را به صورت درست استفاده كردند، كمتر ديده مى شود.
ــودكان، اظهار كرد: ــتفاده ار كرم ضد آفتاب در ك ــاره به اهميت اس با اش

 همان طور كه بزرگساالن از كرم ضد آفتاب استفاده مى كنند در كودكان 
نيز به ويژه در زمان هايى كه در معرض آفتاب هستند، استفاده از كرم ضد 

آفتاب ضرورى است.
ــت براى كودكان كمتر از يك سال  ــاره به اينكه معموال بهتر اس وى با اش
ــش هايى مانند كاله نقاب دار كه قطر  جهت محافظت از نور آفتاب از پوش
نقاب آن هفت سانتى متر است، استفاده شود، تصريح كرد: ضد آفتاب هاى

ــكال و خنثى  ــاوى تركيبات فيزي ــاى فيزيكى، ح  كودكان ضد آفتاب ه
هستند.

اين متخصص پوست با بيان اينكه معموال براى كودكان بيش از يك سال از 
كرم ضد آفتاب استفاده مى شود، ادامه داد: معموال در مكان ها و زمان هايى 
ــتفاده از  ــيد قرار مى گيرند اس ــتر در معرض نور خورش كه كودكان بيش
ــت كه  ــت؛ براى نمونه در زمان بازى بهتر اس كرم هاى ضد آفتاب الزم اس
ــند و در مكان هايى كه بيشتر سايه  ــبى داشته باش كودكان پوشش مناس
است، بازى كنند.صادقيان با بيان اينكه بازى در سايه به نفع كودكان است، 
ــعه  ــت اش ــايه اس ــه س ــى ك ــرد: در مكان هاي ــان ك ــر نش خاط
ــى الزم  ــورت كل ــه ص ــا ب ــد ام ــش مى ياب ــد كاه ــا 50 درص UV ت
ــد  و  ــتفاده كنن ــاب اس ــد آفت ــاى ض ــز از كرم ه ــودكان ني ــت ك اس

ــود را  ــوط مى ش ــت مرب ــاى پوس ــه مراقبت ه ــه ب ــى ك توصيه هاي
رعايت كنند. 

 وى با بيان اينكه كودكان نبايد در ساعات اوج آفتاب بيرون از منزل بازى 
ــدت  ــاعات 10صبح تا چهار بعد از ظهر حداكثر ش كنند، تصريح كرد: س
ــت كودكان در اين ساعات بازى ــعه UV  به زمين مى تابد كه بهتر اس اش

 نكنند.
ــاب در هواى  ــه مصرف ضد آفت ــت در خصوص اينك ــن متخصص پوس اي
ــدود 20 تا 90 درصد  ــت: ابرها ح ــت، گف ابرى نيز براى كودكان الزم اس
ــعه UV از ابر نيز عبور  ــعه UV را كاهش مى دهد اما با اين وجود اش اش

مى كند. 
ــعه UV بيشتر از  ــتان شدت تابش اش صادقيان ادامه داد: در فصل تابس
فصل زمستان است اما با اين وجود در فصل زمستان نيز در مكان هايى كه 
برف مى بارد يا برف باقى مانده است، اشعه UV تا حدود 80 درصد منعكس 

مى شود، بنابراين افرادى كه بيشتر در پيست اسكى حضور دارند بايد از 
كرم ضد آفتاب استفاده كنند.

ــرما نيز منجر به آفتاب سوختگى مى شود،   وى با بيان اينكه رطوبت و س
ــد مانند دريا يا حتى  ــيد اين قابليت را دارد كه از آب راك گفت: نور خورش

زمين منعكس شود.
اين عضو هيات علمى در خصوص استفاده از كرم ضد آفتاب هاى اروپايى 
ــان كرد: ضد آفتاب ها ويژه اروپايى ها و يا  در كشورهاى آسيايى، خاطر نش
ــوند اما با اين وجود كرم ها تقسيم بندى هاى  ــاخته نمى ش آسيايى ها س

متفاوتى از نظر تركيبات دارند.
صادقيان گفت: در استفاده از هر ضد آفتابى فاكتور محافظت كننده مهم 
 30 SPF ــيايى كه تيره تر هستند ــت، كه معموال براى پوست هاى آس اس
ــت و از 80 درصد تابش هاى مضر خورشيد جلوگيرى  ــب اس تا 90 مناس
ــت از SPF باالتر از 50  ــفيد دارند بهتر اس مى كند. افرادى كه پوست س

استفاده كنند.  

لزوم استفاده كودكان باالى يكسال از كرم ضد آفتاب؛

آفتاب هاى زمستانى را فراموش نكنيد

كمبودهاى مالى، بيماران را از ادامه درمان منصرف مى كندمسووالن توجه بيشترى به دانش بومى داشته باشند

خبر 

ــت و يكي از اصلي ترين تفرجگاه هاي اين شهر كه  «صفه» بام اصفهان اس
ــار خانواده لذت برد  ــد از طبيعت آن در كن روزي با جيب خالي هم مي ش
ــتاني با جيب خالي تفريح كرد  ــود در اين پارك كوهس اگرچه هنوز مي ش

اما به سختي...
همه چيز از همان صبحي شروع مي شود كه تصميم مي گيريم براي تفريح 
به بام اصفهان برويم به اميد يك روز خوب، يك پينيك خوب و يك خاطر 
خوب با خانواده. پول خرج كردن ها از همان ورودي پارك شروع مي شود؛ 

دو هزار تومان به مامور خوش اخالق پاركينگ!
از صفه مي توان شهر فيروزه اي، كه اين روزها بيشتر خاكستري است را به 
تماشا نشست، ايستگاه اول تله كابين و اصرار بچه ها يعني پول دادن ها به 

پاركينگ ختم نمي شود...
سوار شدن به تله كابين براي يك خانواده چهار نفره 48 هزار تومان يعني 
ــي دارد؛  در ميان ترس از ارتفاع،  به ازاي هر نفر 12 هزار تومان هزينه برم
ــترها، قوچ و ميش هاي بينوا  لرزش ها و سر و صداي تله كابين و منظره ش
در يك شبه باغ وحش و البته تنگه گردنه باد به پايان خط يك و آغاز خط 
ــده،  ــه خراب كه خبر افتتاحش همين يك مدت پيش اعالم ش دو هميش

مي رسيم...
راهنماي مسير اما به غير از خط دو خراب تله كابين راه ديگري هم جلوي 
ــهربازي ويژه كودكان و  ــاپ، ش ــتوران، كافي ش پاي شما مي گذارد؛  رس
ــهربازي و مركز بولينگ را كه  بزرگساالن و مركز بولينگ اصفهان؛  قيد ش
بزنيد، خريد يك بستني حتمي است، اما ايجا كمي مانده تا قله، قيمت ها 

سر به فلك مي كشد!
بستنى هاى بسته بندى پاستوريزه 600، 1000 و 1500 توماني كه قيمت 
آن  روي بسته بندي درج شده، 1500، 2000 و 2500 فروخته مي شود و 
اگر توريست باشي فروشنده باز هم قيمت ها را باال مي برد! اين تغيير قيمت 
ــت بلكه براي مثال آب هويچ بستني  فقط در محصوالت بسته بندي نيس
7000 هزار توماني براي توريست ها يا افرادي كه به گمان فروشنده لباس 

مارك پوشيده اند تا 9000 هزار تومان هم تغيير قيمت مي دهد!
ــز اگرچه كيفيت غذاي  اين افزايش قيمت در مجموعه هاي غذاخوري  ني
عرضه شده مناسب است، وجود دارد، اگرچه رستوران هاي سه ستاره عالوه 
بر 9 درصد ارزش افزود، مي توانند پنج درصد حق سرويس نيز دريافت كنند 
ــتوران هاي خوب سطح شهر باالتر است و در  اما باز هم قيمت غذاها از رس
پاسخ به اعتراض در خصوص اين تفاوت قيمت  به شوخي جواب مي دهند
ــهرداري به دليل نرخ باالي اجاره ها گله و  « اينجا سرگردنه است» و از ش

تفاوت قيمت را «جبران اجاره بهاي زياد» عنوان مي كنند!
ــت، سرويس هاي بهداشتي كه  مشكل بام اصفهان تنها تفاوت قيمت نيس
ــت نبرده اند و خرابي گاه و بي گاه تله كابين كه هيچ  هيچ بويي كه بهداش
ــت به پايين را براي  ــخ نمي دهد، حتي بازگش مسوولي به چرايي آن پاس

شهروندان تلخ مي كند.
روز به نيمه رسيده، اما تفريح خانوادگي با بحث در خصوص گران فروشى 
ــرويس هاي بهداشتي  ــتوران،  س دكه هاي عرضه كننده مواد غذايي و رس
بي بهداشت و دلهره تله كابين آن طور كه از تفريح به در ذهن داريم و نسبت 

به هزينه اى كه براي آن شده خوب از آب درنيامده است...

بازار سياه در بام اصفهان!

طبق يافته اخير دانشمندان، شدت سرطان لوزالمعده با مصرف 
دخانيات ارتباط مستقيم دارد.

ــاس تحقيقاتى كه به تازگى انجام شده است بيمارى افراد   بر اس
ــيگار بدتر  ــده در صورت عدم ترك س ــرطان لوزالمع مبتال به س

خواهد شد.
در راستاى انجام اين پژوهش، متخصصان به بررسى 14 پژوهش 
پزشكى ديگر دست زدند كه تمامى اين تحقيقات توسط محققان 

دانشگاه اوكلند انجام شده بود.
ــات به صورت محلى  ــت كه اين تحقيق همچنين الزم به ذكر اس
نبوده و در سراسر دنيا و در كشورهاى مختلف انجام گرفته است.

اين پژوهش ها شامل اطالعات جمعيت آمارى متشكل از 8500 
بيمار مى شد كه در بازه هاى مختلف و در كشورهاى مختلف به 

دست آمده بود.
دكتر «مكس پترو»، سرپرست اين تحقيق، در اين باره بيان كرد 
كه طبق اين مطالعه احتمال مبتال شدن افراد سيگارى به بيمارى 

سرطان لوزالمعده مزمن نيز بيشتر است.
بعد از تجربه يك دوره از سرطان لوزالمعده مزمن، احتمال تكرار 
ــرطان لوزالمعده  اين بيمارى به يك در پنج و احتمال ابتال به س

مزمن يك در ده مى شود.
اين تحقيق همچنين نشان داد كه بخش قابل توجهى از بيمارانى 
ــترى كه از التهاب حاد پانكراس رنج مى برند، مدت ها پس از بس

ــتان زخم هاى دائمى در اندام هاى آنها ايجاد    ــدن در بيمارس  ش
مى شود.عالوه بر اين مشخص شد كه مصرف دخانيات مى تواند 
ــود و بيمارى در افرادى كه به آن  ــكل ش موجب تشديد اين مش
مبتال شده اند ممكن است به علت مصرف سيگار تشديد پيدا كند.

تشديد سرطان لوزالمعده 
در افراد سيگارى

رييس بخش تحقيقات صرع دانشگاه 
مونستر آلمان :

راهكارى 
خيره كننده براى 

جلوگيرى از 
بازگشت مجدد 

سرطان

خبر 

مسووالن آبفا استان اصفهان مى گويند فرسودگى شبكه فاضالب باعث
ــت.معاون  ــده اس ــهر ش ــدن بوى تعفن فاضالب در نقاطى از ش  بلند ش
بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان اصفهان دليل بوى تعفن فاضالب 
در نقاط جنوبى شهر را فرسودگى شبكه فاضالب دانست. حسين غالمى 
ــان مير به دليل عمر 40  دراين باره گفت: در حوالى خيابان آپادانا و خياب
ساله لوله هاى فاضالب  بوى تعفن ناشى از اين فرسودگى سبب نارضايتى 

ساكنان شده است.
غالمى با اشاره به اينكه در اين محدوده اقدام به بازسازى شبكه هاى لوله 
فاضالب كرديم، ادامه داد: براى بازسازى هر كيلومتر لوله گذارى فاضالب 
ــود.معاون  ــارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش به طور تقريبى بايد 5 ميلي
بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان اصفهان در پاسخ به اين پرسش 
ــز گاليه هاى مردمى از بوى تعفن فاضالب  كه در حوالى خيابان پروين ني
وجود دارد، گفت: در اين محدوده سيستم فاضالبى وجود ندارد كه دليل بر 
اين بوى تعفن باشد. وى با اشاره به اينكه عمر شبكه لوله گذارى فاضالب در 
اين محدوده بين 15 تا 20 سال است، ادامه داد: بعيد مى دانم كه بوى تعفن 

ناشى از قديمى بودن شبكه هاى لوله گذارى باشد.
ــى  ــى از حوال ــاى مردم ــا گاليه ه ــورد تنه ــن م ــت: در اي ــى گف غالم
ــن  ــت. وى همچني ــده اس ــان گزارش ش ــوب اصفه ــر و جن بزرگمه
ــالب  از  ــن فاض ــوى تعف ــن ب ــا اي ــه آي ــش ك ــن پرس ــه اي ــخ ب در پاس
ــت: ــود، اظهار داش ــى مى ش ــز ناش ــا ني ــوى فاضالب ه ــدم شستش ع
ــوى  ــار بايد شستش ــال يك ب ــاه تا يك س ــش م ــور طبيعى هر ش  به ط
ــق اصفهان  ــى در تمام مناط ــور تقريب ــام گيرد كه به ط فاضالب ها انج
ــاله  ــودگى چهل تا پنجاه س ــن فرس ــا اي ــام مى گيرد.ام ــدام انج اين اق
ــهر داد و  ــانى ش ــبكه فاضالب و آب رس ــت ش چند ماه پيش هم كار دس
ــرقى باعث  ــمت نظر ش ــارراه نظر به س ــى كلكتور فاضالب چه خوردگ
ــركت  ــل ش ــد. مديرعام ــه ش ــن منطق ــاعته در اي ــى آب چندس قطع
ــودگى ــا اذعان به فرس ــوع اين حادثه ب ــس از وق ــتان اصفهان پ آبفا اس
 شبكه فاضالب شهر، گفت: در سال هاى اخير نيز فرسودگى شبكه فاضالب 
ــبكه  ــته كه بارزترين آن ها حادثه ش اصفهان حوادثى پى درپى دربر داش
ــت كه به رغم  ــتاق ، نظر ، مير و چمران بوده اس فاضالب خيابان هاى مش
گستردگى وقوع اين حوادث با تالش به موقع اكيپ حوادث آبفا در حين 
جارى بودن فاضالب اين حوادث در كوتاه ترين زمان ممكن مهار شدند. 
هاشم امينى همچنين بابيان اينكه پروژه ترميم و بازسازى شبكه فاضالب 
اصفهان پروژه عظيمى است كه براى اولين بار در كشور در دستور كار قرار 
گرفت خاطرنشان كرد: به منظور اجراى فاز اول آن بالغ بر هزار و هفتصد و 
هفتاد ميليارد ريال فاينانس خارجى تخصيص يافته است كه مقرر گرديد با 

بهره مندى از دانش روز و تكنولوژى نوين عملياتى شود.
ــهر اصفهان در سال 1344  ــبكه فاضالب 3 هزار و 600 كيلومترى ش ش
ــال حداقل نيمى از اين شبكه  اجرايى شد و اكنون پس از گذشت 50 س
نياز به ترميم و بازسازى دارد. بنا به گفته مسئوالن آبفا استان اصفهان اين 

بازسازى 3 هزار ميليارد تومان اعتبار مى خواهد .

بوى آزار دهنده فاضالب؛

هواى اينجا بوى بد مى دهد!
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جشن بزرگ همدلی و هم زبانی جامعه ترجمه ایران با حضور 
دکتر غالمعلی حداد عادل، محسن مؤمنی شریف، محمدرضا 

اربابی و مترجمان شب گذشته در حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این مراسم سعیده حسینجانی، مدیر مرکز ترجمه 
حوزه هنری، صحبت کرد و گفت: فرهنگ و تمدن کش��ور ما 
بارها مورد تاراج قرار گرفته و کتاب های ارزش��مندی از بین 
رفته است. همچنین حمالت اقوام گوناگون و تخریب بناهای 
فرهنگی این موض��وع را دامن زده اس��ت، اما اگ��ر در همان 
زمان داد و ستد وجود داش��ت و علم و اندیشه هر قوم به زبان 
قوم دیگر وارد می ش��د، بخش زیادی از آنه��ا مصون می ماند. 
 البته در آن زمان نیز مترجمان هوش��یاری بودند که اینگونه

 عمل کردند تا تفکرشان از بین نرود؛ برای مثال اگر قوم مغول 
اثرات زیادی گذاشته است ایرانیان نیز به مدد دانش خود بعد 

از هر آتش جنگی دوباره قامت برافراشتند.
وی ادامه داد : باید توجه داشت که فصل طالیی ما در زمانی رخ 
داده است که آثار از دیگر زبان ها به زبان فارسی ترجمه شده 
است و برعکس که البته این دوران طالیی در زمان سامانیان 
رخ داده اس��ت. در این زمان درب های فرهنگ باز ش��ده و در 
همین روزگاران بوده اس��ت که برای مثال ابن سینا شاگردی 

زرتشتی داشته و آثار گوناگون به فارسی ترجمه شده است.
مدیر مرکز ترجمه یادآور شد: امروز به برکت انقالب اسالمی 
کانون تفکر و عل��م و هنر در ای��ران وجود دارد و م��ا به مدد 
پیش��ینیان به جایگاه وارس��ته ای رس��یده ایم . اندیشه بومی 
انقالب��ی را در گنجینه افتخاراتمان داریم و توانس��ته ایم هنر 
انقالب را به عنوان یک سبک ماندگار در ادبیات انقالب مطرح 
کنیم. ادبیات معاصر، ادبیات انقالب و دفاع مقدس به جایگاهی  
رسیده است که از ادبیات وارداتی بی نیاز شده و باید این ادبیات 
مقاومت کش��ورمان را در معرض دید و در دسترس جهانیان 
قرار دهیم. رسالت واقعی ما در حوزه هنری ضمن اینکه به نقد 
درس��ت ادبیات وارداتی بپردازیم، این است که تعادلی را بین 

وارادات و صادرات برقرار کنیم.
در ادامه محمدرضا اربابی، رییس انجم��ن صنفی مترجمان 
تهران به صحبت پرداخت و گفت: مترج��م و ترجمه ارتباط 
بین فرهنگ و اقوام را برق��رار می کند و مترجمان رکن اصلی 
آن هس��تند. پیش از آن که به موضوع ترجمه بپردازیم، باید 
نقش مترجم را پر رنگ بدانیم. نقش یک مترجم برای صدور 
فرهنگ متعالی ایرانی بس��یار پررنگ اس��ت و مرزها باید به 

س��مت او باز ش��ود. انجمن صنفی به عنوان نخستین انجمن 
صنفی مترجمان تح��ت نظ��ارت وزارت کار و رفاه اجتماعی 
در اسفند ماه 93 تأسیس ش��ده و هدفش اجرای برنامه های 
حمایتی برای مترجمان است. ما شرط اولیه این کار را همدلی 
و همزبانی می دانیم و اگر همه بتوانن��د آرای خود را در قالب 
اهداف مش��ترک جامعه ترجمه ق��رار دهند، ای��ن همدلی و 

همزبانی تحقق خواهد یافت.
وی ادامه داد : انجمن صنفی آمده است تا فاصله ها را کم کند. 
فاصله بین ترجم��ه ادبی و ترجمه دانش��گاهی را از بین ببرد. 
همین جا باید گفت که اولین خواس��ته ما ب��ه عنوان انجمن 
صنفی، قرار دادن روز ملی مترجم در تقویم است که ما برای 
این کار روز تولد سلمان فارس��ی را پیشنهاد می دهیم. هدف 
ما از تشکیل این انجمن تعریف ش��غل مترجمی است. ما در 
مقاطع مختلف دانش��گاهی مترجم داریم؛ حال باید دید که 
چه باید کرد تا محصول این آکادم��ی در خدمت ترجمه قرار 
گیرد و هر کسی بدون آنکه دانش این کار را داشته باشد خود 
را مترجم بداند. در همین راس��تا مطالبه دوم ما این است که 
 هر کسی که ارتباطی با ترجمه ندارد، از جامعه ترجمه خارج 

شود.
اربابی در پایان س��خنان خود گفت: انجمن 16 وظیفه اصلی 
دارد که از جمل��ه آن می ت��وان به بهبود وضعیت معیش��تی 
مترجمان، ارتقای مترجمان، ایج��اد امکانات رفاهی در خور 
آنها، ایجاد نظام بندی رتبه بندی مترجمان در کش��ور، بهبود 

وضعیت آموزشی در کشور و... اشاره کرد.
کار ترجمه، تفریح من بود

س��پس غالمعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب 
فارس��ی نیز در این مراسم گفت: خاطرم هس��ت که در زمان 
دانش��جویی، یکی از کارهایی که ب��ه آن عالقه داش��تم و از 
تفریحات من بود، کار ترجمه کردن بود. در نتیجه با این فضا 
غریبه نیستم؛ اگر چه مترجم حرفه ای نیز نیستم. همین روزها 
هم ترجمه سنگینی را دارم که گاهی با مراجعه به شش ترجمه 
دیگر از آن کتاب به زبان های مختلف، در دو ساعت فقط یک 
پاراگ��راف را ترجمه می کنم. یک کت��اب 800 صفحه ای را با 

چنین سرعتی به فارسی برمی گردانم.
وی ادامه داد : یادی از مترجمان پر کار خودمان نیز داش��ته 
باشیم که در این حوزه خدمت کردند و من پیشنهاد می کنم 
که انجمن صنف��ی مترجمان ته��ران در آینده ای��ن افراد را 

شناس��ایی کرده و مراس��می را به احت��رام آنها برگ��زار کند. 
مرحوم احمد آرام را نام می برم که در نس��ل م��ا حداقل 50 
سال در این حوزه کار کردند. ایشان از اعضای پیوسته انجمن 
فرهنگستان و ادب فارسی نیز بودند. خاطرم هست که روزی 
که ایشان فوت کرده بودند، من اس��م 160 کتاب ایشان را بر 
روی کاغذ نوشتم و هرکدام از آنها را به یکی از دانش آموزانی 
دادم که در این مراسم شرکت کرده بودند. من در نوجوانی از 
 تطبیق ترجمه های ایش��ان با متن اصلی چیزهای بسیاری را

یاد گرفته بودم. البته غیر از ایشان نیز کسان دیگری هستند 
که عمرش��ان را وقف ترجمه کردند و برای بزرگداشت و نقد 

کارهایشان باید جلسه هایی برگزار شود.
حداد عادل درباره چرایی و چگونگی و اهمیت ترجمه گفت: 
اختالف زبان ها در دنیای ما یک واقعیت اس��ت و در قرآن نیز 
به آن اشاره شده اس��ت. باید دید که این زبان های متنوع چه 
وجه اشتراکی دارند که همه ش��ان به عنوان یک زبان مطرح 
می شوند. ترجمه مجرای انتقال و ارتباط فرهنگ های بشری 
اس��ت و از این جهت ضرورت دارد. دوران 150 س��اله ای در 
تمدن اسالمی وجود دارد که آن را تحت عنوان دوران نهضت 
ترجمه می دانیم. این روزها با گسترش دانش و افزایش شتاب 
 علمی ترجمه ضرورت بیشتری پیدا کرده و مترجمان ورزیده 

خدمت شان این است که ما را با آفاق و اندیشه ها آشنا می کنند 
و از این طریق به ذهن و فکر ما ظرفیت داده و باعث رش��د آن 
می ش��وند. در حقیقت ملت ها از دس��ت مترجمان سوغاتی 
می گیرند که این س��وغات فکر و اندیش��ه و فرهنگ است که 
گاهی اوقات این مترجمان س��وغات کش��ور خود را به کشور 

دیگر می برند.
وی ادامه داد: اگر ترجمه ای از زبان غیر مادری به زبان مادری 
ما یعنی فارس��ی انجام بش��ود، تحت عنوان ترجمه زآن سو 
معرفی می ش��ود و برعکس آن نیز به عنوان ترجمه زین س��و 
مطرح می ش��ود. بیان این عب��ارات بهتر از بی��ان لغاتی مثل 
ترجمه معکوس و صادراتی اس��ت؛ چراکه لفظ صادراتی یک 
لفظ بازاری و تجاری است که بیش��تر برای گران تر فروختن 

یک جنس از آن استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: تس��لط بر موضوع هم دقیقاً مستلزم تسلط بر 
تاریخ آن موضوع است. فقط تس��لط به برگرداندن زبان کافی 
نیست، بلکه باید لغت را در فرهنگ خودش بشناسد و آن را در 
زبان امروزی به صورت مشهود بلد باشد. در همین راستا یکی 
از کارها مهندسی ترجمه است مترجم باید بداند که در زبان 
فارسی از کجا شروع کند و سرنخ ها را بلد باشد تا ساختار را به 

خوبی منتقل کند.

رییس فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی به توصیه هایی اشاره 
کرد و گفت: ما ترجمه را بهتر است که به ترجمه های اروپایی و 
آمریکایی محدود نکنیم. باید قبول کنیم که در دنیا، زبان های 
دیگری نیز هست؛ برای مثال ترجمه از زبان عربی، اردو، ترکی 
و ... ارزش بس��یار زیادی دارد. س��وال دیگر این اس��ت که آیا 

ترجمه یک تهدید است یا یک فرصت؟ 
من فک��ر می کنم ک��ه ترجمه می توان��د یک فرصت باش��د. 
این موضوع زمانی فرصت اس��ت که مترجم هوش��یار باش��د 
و بداند که چ��ه را ترجم��ه کند. اگر کس��ی در بن��د آن چه 
که ترجم��ه می کند، نباش��د و به هر قیمت��ی بخواهد چیزی 
را ترجمه کند، تهدید اس��ت، اما اگر چش��م بین��ا و بصیرت 
داش��ته باش��د و اثری را پیدا کند که باعث ارتق��ای فرهنگ 
ش��ود قطعاً فرص��ت اس��ت. فرهنگس��تان در ح��وزه علمی 
 نزدیک ب��ه 50 هزار معادل ب��رای اصطالح��ات بیگانه وضع

 ک��رده اس��ت.  همچنی��ن م��ا دو هفته پی��ش توانس��تیم 
اولی��ن دوره کارشناس��ی ارش��د واژه گزین��ی را ب��ا 10 
دانش��جو در فرهنگس��تان ایج��اد کنی��م و ای��ن دوره 
 را پی��ش خواهی��م ب��رد. مترجم��ان ب��ا توج��ه ب��ه ح��وزه

 کاری ش��ان می توانند از این لغات اس��تفاده کنن��د و آنها را 
رواج دهند.

»بودن ی��ا نب��ودن؟« ای��ن س��وال وص��ف  ح��ال مدی��ران و فع��االن فرهنگی 
ای��ران در روزه��ای اخی��ر ب��رای ش��رکت در ش��صت و هفتمی��ن نمایش��گاه 
 بین المللی کت��اب فرانکف��ورت اس��ت؛ نمایش��گاهی ک��ه بس��یاری و البت��ه

 به درستی آن را بزرگ ترین رویداد جهان در عرصه نشر معرفی می کنند و به حضور 
در آن دل بسته اند.قصه این تردید اما از آنجا شروع شد که در روز هشتم مهرماه سال 
جاری و به فاصله دو هفته مانده به افتتاح این نمایشگاه در ایمیلی به حاضران در این 
رویداد اعالم شدکه در کنفرانس خبری افتتاحیه این نمایشگاه سلمان رشدی،  به 
سخنرانی خواهد پرداخت و به دلیل چاپ رمانش توسط یک ناشر آلمانی برای به 

اصطالح رونمایی از این کتاب نیز برنامه هایی تدارک دیده شده است.
ای��ن اتف��اق درحال��ی رخ م��ی داد ک��ه در س��ال ج��اری اندون��زی ب��ه عنوان 
پرجمعیت ترین کش��ور مس��لمان ب��ه عن��وان مهمان وی��ژه در این نمایش��گاه 
 معرف��ی ش��ده ب��ود و ش��ائبه ای ج��دی وج��ود دارد ک��ه ای��ن اتف��اق نوع��ی

 دهن کجی به این حضور باشد.پس از این اتفاق که در روزهای ابتدایی در رسانه های 
ایران بازتاب چندانی نداش��ت، در روزهای اخیر و با نزدیک شدن موعد این رویداد 
بزرگ که ایران نیز برای حضور در آن تدارک ویژه ای دیده است، اظهارنظر درباره 
نحوه اعتراض به این رویداد و تصمیم ایران برای مواجهه با آن بازار داغی پیدا کرده تا 
جایی که دیروز و امروز معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از بررسی امکان 
حضور نیافتن ایران در این نمایشگاه خبر داد که به نوعی تفسیرآن، احتمال غیبت 
موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به عنوان متولی دولتی برگزاری این رویداد در 
نمایشگاه امسال است. اما به جز این اظهارنظر،  استراتژی سایر فعاالن فرهنگی و 

تشکل های حاضر در این نمایشگاه نیز در نوع خود جالب توجه است.
از اظهارنظرهای دو پهلو تا هم آوایی

جدای از بخش دولتی برخی از تشکل های نشر در قبال این واقعه واکنش های قابل 
توجهی از خود نشان دادند. از سویی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان بعد از دو سال 
فعالیت کمرنگ در زمینه نشر در ایران و خارج از کشور از برنامه خود برای تحریم این 
نمایشگاه خبر داد و دبیرکل آن اعالم کرد که با وجود برنامه ریزی قبلی، تصمیمی 
برای این س��فر ندارد.این در حالی بود که مدیر مجمع ناشران دفاع مقدس در این 
زمینه با اذعان و تاکید بر حضور ایران در این نمایشگاه فرانکفورت عنوان داشت: به 
نظرم حضور سلمان رشدی در این نمایشگاه یک تست برای ما خواهد بود. در موضوع 
فرانکفورت دولت باید محکم موضع گیری کند و معتقدم اگر در نمایشگاه فرانکفورت 
حضور پیدا کردیم باید یک جنبه معترضانه قوی در حضورمان وجود داشته باشد.

امینیان در عین حال در بخش دیگری از ای��ن اظهارات گفت: تصمیم گیری برای 
نمایش��گاه فرانکفورت یک آزمون برای مدیران فرهنگی اس��ت زیرا موضوع این 
نمایشگاه به هویت انقالب اسالمی برمی گردد. حتی خبردار شدم که برخی ناشران 
اندونزیایی از رفتن به نمایشگاه انصراف داده اند تا غرفه  شان خالی بماند و با این کار 

اعتراض شان را اعالم کنند که به نظرم این کار بازتاب خواهد داشت.   
با وجود این مواضع نه چندان یکس��ان اما باالخره جمعی از تش��کل های نش��ر به 
استثنا اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران از طریق نامه ای که تنها دراختیار 
یکی از خبرگزاری ه��ا قرار گرف��ت، از رییس نمایش��گاه فرانکفورت خواس��تند 
که به خاط��ر احت��رام به بی��ش از یک میلی��ارد مس��لمان در جه��ان از تصمیم 
خود برای برگ��زاری افتتاحیه این نمایش��گاه انص��راف دهن��د.در همین زمینه 
س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی نیز عنوان داش��ته که این مساله از 
جمله خطوط قرمز ایران به ش��مار می رود و جمهوری اس��المی حاضر نیس��ت 
 در نمایش��گاهی که بانی��ان آن به ج��ای کار فرهنگ��ی اقدام سیاس��ی می کنند 

حضور یابد.

استراتژی نامه نگاری
در کنار این اظهارنظرها برخی از مقامات موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به 
عنوان متولی ساماندهی حضور ایران در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت و مواجهه با 
ماجرای سلمان رشدی اعالم کردند که در تدارک تهیه نامه و اعمال فشار به رییس 
این نمایشگاه مبنی بر در نظر گرفتن اعتراض ایران به این مساله هستند و در تدارک 
این موضوع نیز هستند که با هماهنگی با برخی دیگر از کشورهای اسالمی به این 
 مس��اله رنگی عمومی ببخش��ند. این اظهارنظر در حالی در شبکه های اجتماعی

 منتشر شد که پس از آن دیگر هیچ اطالعی از کیفیت اجرایی آن اعالم نشد.
در همین راستا خبرها حاکی از نامه نگاری جداگانه اتحادیه ناشران و کتابفروشان 

تهران به مقامات نمایشگاه فرانکفورت برای تجدید نظر در این زمینه است.
با این حال بسیاری از فعاالن عرصه نشر نیز در هفته جاری عنوان داشته اند که حضور 
در این نمایشگاه به دلیل ش��یطنت و تدارک آلمان برای حضور در این عرصه باید 
متوقف شود و بر این باور بودند که حرمت فتوای امام راحل)ره( برای این نویسنده 
مرتد باید حفظ و از حضور رس��می در رویدادی که او در آن سلمان رشدی حضور 

دارد باید اجتناب شود.
بودن یا نبودن؟

شکی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی و معاونت فرهنگی به عنوان بانی 
اصلی حضور بخش دولتی و بدنه وسیعی از بخش خصوصی به نمایندگی از ایران در 
این نمایشگاه در روزهای آتی باید پاسخگوی افکار عمومی و نیز سایر دستگاه های 
فرهنگی در این زمینه باشد اما مساله در اینجاست که حضور ایران در این نمایشگاه 
تا چه اندازه حائز اهمیت است.مدیران دولتی عرصه فرهنگ بر این باورند که حضور 
قاعده مند ایران در چنین آوردگاه هایی و عادت دادن ناش��ران و فعاالن نشر ایران 
به رعایت قوانین جهانی در این حوزه و نیز بستر سازی برای تعامل نمایشگاهی و 
فرهنگی دو جانبه میان ایران و سایر کشورها از دریچه این حضور مستمر، فرصتی 

است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت

با وجود انتقادات زیادی که به نحوه س��اماندهی و حضور برخی از تشکل های نشر 
در این نمایشگاه وجود دارد؛ به ویژه تشکل هایی که گویا هویت شان تنها به چنین 
 حضورهایی وابسته است، اگر باور موجود به اهمیت حضور ایران در این نمایشگاه 
باز می گردد باید حضور نداشتن ایران در این نمایشگاه نیز چنین اهمیتی به خود 
ببیند. بر این اساس اگر مدیران فرهنگی کشور الاقل در بخش دولتی، در مدت یک 
هفته ای باقی مانده تا افتتاح این نمایشگاه در خود اراده و توان جریان سازی فرهنگی 
انتقادی صحیح در این زمینه را می بینند که بتواند ابعاد خبری گسترده ای مانند 
حضور رشدی در این نمایشگاه را تحت تاثیر قرار داده و صدای اعتراض ایران و سایر 
کشورهای مسلمان به این اتفاق را بلند کند و بتوانند این اراده را عملیاتی نیز کنند، 
می توان بر این باور صحه گذاشت که حضور ما در این نمایشگاه حضوری در خور 
تامل و قابل اعتناست. در غیر این صورت شاید استراتژی حضور نداشتن بتواند راهکار 
صحیحی به نظر برسد. در این شیوه ایران می تواند ضمن حضور نداشتن رسمی در 
این نمایشگاه و تعطیلی برنامه های روتین خود، تمامی فضا و نیروی تخصیص یافته به 
خود را صرف اعتراض قانونی و رسانه ای به نوع برخورد نمایشگاه با کشورهای مسلمان 

از جمله ایران در زمینه حضور سلمان رشدی کند.
بر همین اساس باید هشدار داد که اتکاء صرف به اعتراض مکتوب و برخورد منفعالنه 
با این اتفاق که بدون ش��ک در تمامی مراحل اجرای آن هدف گذاری سیاس��ی و 
رسانه ای ویژه ای صورت گرفته می تواند نمره منفی پررنگی را در کارنامه مدیریت 

فرهنگی ایران در سال جاری ثبت کند.

بودن یا نبودن؛ مساله ایران در نمایشگاه فرانکفورت این است؟

سانسور از یک طرف به ادبیات و اندیشه ضربه می زند و از طرف دیگر باعث 
تکثیر شدن یک اثری که سانسور نشده است می شود.

آرش آذرپناه )نویسنده( با اشاره به اینکه داستان های آپارتمانی هیچ تأثیری 
بر مدرن شدن ادبیات داستانی نمی گذارند گفت: مدرنیسم در اندیشه ظهور 

می کند. من در داستان های آپارتمانی اندیشه ی مدرنیسم نمی بینم. 
وی ادامه داد: در داس��تان های دهه ۴0 شاهدیم که نویس��نده با استفاده 
از محیط و ش��خصیت های روستایی، داس��تان هایی مدرن خلق می کند. 
سطح تجربه ی  محدود باعث می شود که نویس��نده فضای داستان را نیز 
محدود کند.این نویس��نده افزود: داس��تان های آپارتمانی در دهه 80 باب 
روز بود و فقدان اندیشه و تجربه و تخیل باعث به وجود آمدن داستان هایی 
ش��د در فضاهای محدود و کوچک. همچنین در آن س��ال ها خبری از آثار 
 تخیلی نبود؛ ام��ا در ابتدای دهه 90 تا به امروز ش��اهد رش��د آثار تخیلی 

هستیم. 
 آذرپناه با اشاره به اینکه نویس��ندگان از فضای دهه ی 80 بیرون آمده اند؛

 بیان کرد:کتاب هایی مانند »تاریکی«، »گاماسیاب« یا آثار منتشر شده در 
زمینه پلیس��ی مانند »خرس خرابکار« و »سین مثل سودابه« و همچنین 
داستان فانتزی »گراف گربه« نش��ان می دهد که نویسندگان تجربه های 
جدیدی کسب کرده اند و به دنبال ایجاد فضاهای جدید و فاصله گرفتن از 

فضاهای گذشته را هستند. 

وی با بیان اینکه گمان نمی کنم داس��تان های آپارتمان��ی به رکود ادبیات 
داستانی منجر شود اظهار داشت: این عامل فقط می تواند باعث رکود   همان 
ژانر داس��تانی ش��ود و قطعاً نمی تواند به کل ادبیات داس��تانی ضربه بزند. 
 وقتی استقبال از چنین آثاری کم ش��ود قطعاً میزان تولید آن هم کاهش 

پیدا می کند. 
آذرپناه با اشاره به اینکه سانسور یک تیغ دو لبه است؛ گفت: سانسور از یک 
طرف به ادبیات و اندیش��ه ضربه می زند و از طرف دیگر باعث تکثیر شدن 
یک اثری که سانسور نشده است می شود. سانسور بر دستگاه فکری مخالف 
تأثیرگذار است. وقتی می بینیم که فیلم یا کتابی سانسور شده و نسخه ی 
سانسور نشده ی آن هم منتشر شده، همه به سمت آن نسخه سانسور نشده 
هجوم می بریم.  او ادامه داد: بدون سانسور منتشر کردن کتاب باعث ترویج و 
تکثیر آن می شود که این تکثیر در مقیاس باال صورت می گیرد. در جامعه به 

طور انتزاعی می بینیم که سانسور کشنده ی اندیشه است.

فقدان تخیل و اندیشه 
در داستان های آپارتمانی

 کام��ران نجف زاده نخس��تین اثر داس��تانی خود ب��رای کودکان را ب��ا عنوان 
»غار ترسناک اسکلت ها« روانه بازار نشرکرد. کامران نجف زاده از خبرنگاران 
باسابقه تلویزیون که چند سالی است تهیه و تدوبن بخش هایی از بسته خبری 
ویژه »صرفا جهت اطالع« را برعهده دارد، بخشی از تجربیات و مشاهدات خود 
در دوران خبرنگاری را در قالب داستانی برای مخاطبان کودک، روایت و روانه 
کتابفروشی ها کرده است. این کتاب که قرار است در قالب مجموعه ای دنباله دار 
مجلدات دیگری هم داشته باشد »غار ترسناک اسکلت ها« نام دارد و با عبور از 

مرحله انتشار، روانه بازار نشر شده است.
دوست داشتم برای کودکان بنویسم

نجف زاده درباره این تجربه تازه خود گفت: من تا کنون س��ه کتاب نوشته ام و 
دوست داشتم چهارمین اثرم برای مخاطب کودک و نوجوان باشد و به همین 
خاطر در این کتاب به سراغ نوشتن داستان برای آنها رفتم. وی ادامه داد: این 
کتاب نخستین اثر از سلسله کتاب هایی اس��ت که ماجراهایی داستانی را در 
ژانر ترس��ناک برای کودکان روایت می کند و البته در کن��ار انتخاب این ژانر، 
مجموعه ای از اتفاقات تاریخی هم در داستان ها وجود دارد. اشاراتی هم دارد به 

آنچه در زیر پوست شهر در حال اتفاق است در این داستان ها داشته ام.
داستان هایی برگرفته از گزارش های واقعی

نجف زاده افزود: داستان این کتاب و نیز آثار بعدی از این سری برگرفته از یکی 

از گزارش های واقعی است که من در دوران خبرنگاری تهیه کردیم و در متن 
و حاشیه اش بوده ام. وی ادامه داد: س��یاهه داستانی نوشته شده بر مبنای این 
گزارش را در قالب داستانی برای کودکان نوشتم و آن را برای نزدیک به هشتاد 
نفر از مخاطبان این کتاب که سنی تا 9 سال داشته اند، خواندم. تمام واکنش های 
این کودکان از تغییر چهره تا بیانشان پس از ش��نیدن داستان را ثبت کردم و 

مورد توجه قرار دادم. 
وی تصریح کرد: برای نوش��تن این کتاب در واقع نوعی نظرس��نجی میدانی 
هم از مخاطبانش انجام شده و س��عی کرده ام اتفاقاتی نادر و خاص از دوره کار 
خبرنگاری ام را که برای کودکان می توانست مفید باشد و به آنها شناخت و امید 
را القا کند، به همراه آن در نگارش نهایی کتاب مورد استفاده قرار بدهم.یادآوری 
می شود این کتاب از سوی نشر »شهر قصه« منتشر شده است.کامران نجف زاده 
پیش از این نیز کتاب های »تلخه نارنج«، »هفت داس��تان« و »خبرنگار ژنرال 

دوگل« را منتشر کرده است.

 گزارش نجف زاده از
 »غار ترسناک اسکلت ها«

حداد عادل :

 ترجمه را به اروپایی و آمریکایی 
محدود نکنیم



مفاد آراء
5/192 آگهى مفاد آراء(قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى) هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان

آگهى مفاد آراءقانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى كه در اجراى ماده يك قانون مذكور توسط هيئت حل اختالف مستقر 
در ثبت جوشــقان صادر گرديده ودر اجراى ماده 3قانون مذكور در دو نوبت 
به فاصله 15روز از طريق روزنامه هاى كثير االنتشار و محلى آگهى ميشود تا 
شخص يا اشخاصى كه به آراءمذكور اعتراض دارند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان تسليم 
ورسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقديم دادخواست 
را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول 
به ارائه حكم قطعى دادگاه است در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند 
اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.                                                                  
1- راى شــماره 139460302119000197مــورخ 1394/06/23- خانــم ليال 
رحمانى پور كاموفرزند  قربانعلى  به شماره ملى 1262665949 سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ يكباب خانه پالك شــماره 1682 فرعى  از 21 اصلى  واقع دربخش 

ثبتى جوشقان به مساحت 503/15 متر مربع. 
2- راى شــماره 139460302119000196مــورخ 1394/06/23- آقاى حميد 
عينى فرزند محمود به شماره ملى 1260443868 سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
يكباب خانه پالك شماره 1682 فرعى  از 21 اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان 

به مساحت 503/15 متر مربع.   
3- راى شــماره 139460302119000209مورخ 1394/07/05- اقاى محمود 
سياح قهرودى فرزند حسينعلى به شماره ملى 1262508444  ششدانگ يكباب 
خانه پالك شــماره 597 فرعى  از يك اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشــقان به 

مساحت 284/18 متر مربع.         
4- راى شــماره 139460302119000207مورخ 1394/07/05- خانم حليمه 
خاتون رحمانى  فرزند محمد آقا به شماره ملى 1260858731  ششدانگ يكباب 
خانه پالك شــماره 444 فرعــى  از 21 اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشــقان به 

مساحت 465/61 متر مربع. 
5- راى شــماره 139460302119000208مــورخ 1394/07/05- اقاى حميد 
عارضى فرزند حيدر به شــماره ملى 1262662117 ده ســهم مشاع از پانزده 
سهم  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  شماره 1073 فرعى  از 21 اصلى  واقع 

دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 897/19 متر مربع.     
6- راى شماره 139460302119000214مورخ 1394/07/05- اقاى  على اكبر 
رحمانى  فرزند احمد اقا به شماره ملى 1262618525  ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى محصور پالك شــماره 877 فرعى  از 21اصلــى  واقع دربخش ثبتى 

جوشقان به مساحت 602/87 متر مربع.       
7- راى شماره 139460302119000210مورخ 1394/07/05- اقاى  على اكبر 
رحمانى  فرزند احمد اقا به شماره ملى 1262618525  ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى پالك شماره 1004 فرعى  از 21اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به 

مساحت 540/27 متر مربع.  
8- راى شماره 139460302119000212مورخ 1394/07/05- اقاى  على اكبر 
رحمانى  فرزند احمد اقا به شماره ملى 1262618525  ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى پالك شماره 1003 فرعى  از 21اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به 

مساحت 1092/58 متر مربع.   
9- راى شماره 139460302119000213مورخ 1394/07/05- اقاى  على اكبر 
رحمانى  فرزند احمد اقا به شــماره ملى 1262618525  ششدانگ يكباب خانه 

پالك شــماره 835 فرعى  از 21اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 
355/25 متر مربع.    

10- راى شماره 139460302119000206مورخ 1394/07/05- اقاى  اسماعيل 
اربابى  فرزند اقا حسين به شــماره ملى 1262655838  ششدانگ يكباب اطاق 
پالك شــماره 514 فرعى  از 21اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 

24/48 متر مربع.  
11- راى شماره 139460302119000211مورخ 1394/07/05- اقاى  ماشااله 
ابوترابى  فرزند ســيف اله به شــماره ملى 1262638557 ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك شماره 1580 فرعى  از 21اصلى  واقع 

دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 1670 متر مربع.   
12- راى شــماره 139460302119000184مورخ 1394/06/04- اقاى  على 
اكبرصانعى   فرزند غالمحسين  به شماره ملى  1262541514  چهار دانگ مشاع 

از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
تاريخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 15 / 07  /1394
تاريخ انتشار نوبت دوم پنج شنبه 30  /07 /1394

زهره زرگرى :كفيل ثبت اسناد وامالك جوشقان       
دادنامه

7 شــماره دادنامــه: 9409970353100610، شــماره پرونــده:  /195
9309980362200524، شماره بايگانى شعبه: 940283، شاكى: آقاى مرتضى 
ملكوتى خواه فرزند حيدر به نشــانى خ نظر غربى ك 29 شاخه نبات بن ياس پ 
15، متهم: آقاى حميدرضا ملكوتى خواه فرزند حيدر به نشانى مجهول المكان، 
اتهام ها: 1- مزاحت تلفنى 2- توهين 3- تهديد ، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح زير مبادره به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقاى حميد رضا ملكوتى خواه فرزند حيدر داير بر 1- ايجاد مزاحت تلفنى 
2- توهين 3- تهديد از طريق ارســال پيامك موضوع كيفر خواست صادره از 
ناحيه دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شكايت آقاى مرتضى ملكوتى خواه 
فرزند حيدر دادگاه به عنايت به محتويات پرونده، شــكايت معنونه، استعالم به 
عمل آمده از شركت ايرانسل، متن بازنويسى شــده پيامك هاى ارسالى از خط 
مزاحم به شماره 09331953614 به خط شاكى 09131115133 و نظر به اينكه 
متهم در جلسه دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاع موثرى به عمل نياورده و 
ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارى وى را در خصوص اتهامات 
رديف اول و دوم محرز و مســلم دانسته مســتنداً به مواد 608 و 641 از قانون 
مجازات اســالمى بخش تعزيرات و با رعايت تبصره 4 ماده 134 قانون مذكور 
مصوب 92 متهم را از بابت بزه ايجاد مزاحمــت تلفنى به تحمل چهار ماه حبس 
تعزيرى و از بابت بزه توهين به پرداخت يك ميليــون ريال جزاى نقدى در حق 
صندوق دولت محكوم مى نمايد و اما در خصوص اتهام ديگر متهم دائر بر تهديد 
با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينكه متن پيامك هاى ارســالى داللت بر 
تهديد صريح نسبت به شاكى نداشته به لحاظ عدم كفايت دليل بر توجه اتهام به 
متهم مستنداً به ماده 4 قانون آيين دادرســى كيفرى و ماده 120قانون مجازات 
اســالمى و با تمســك به اصل كلى برائت حكم بر برائت متهم موصوف در اين 
خصوص صادر و اعالم مى گردد. راى صادره در قسمت محكوميت متهم غيابى 
و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف 
همين مدت در هر دو قسمت قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان 

اصفهان مى باشد. م/الف 15290 رييس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو اصفهان 
ابالغ فوت فرضى (نوبت دوم)

پرونــده:  شــماره   9410110351300855 نامــه:  شــماره   6 /204
9009980351300512 شماره بايگانى شــعبه: 900515 به حكايت محتويات 
پرونده 900515 ح 13 كه  در اين شعبه تحت رســيدگى مى باشد اعالم گرديده 
است متوفى فوت فرضى صديقه عزيزان از سال 1337 غايب و ناپديد شده است 
و هيچگونه خبرى از نامبرده در دسترس نيست لذا بدينوسيله ضمن اعالم مراتب 

از كليه كسانى كه خبرى از غايب ياد شده دارند دعوت مى شود اطالعات خود را 
به نحو مقتضى در اختيار اين دادگاه قرار دهند تا حقى از كسى ضايع نگردد اين 
آگهى ســه نوبت متوالى هر يك به فاصله يك ماه در اجراى ماده 1023 و 1024 
قانون مدنى در امور مدنى منتشر مى گردد بديهى است چنانچه يك سال از تاريخ 
اولين نشر آگهى حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضى او صادر خواهد شد. 

م الف15994   رئيس شعبه 13 عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

7/190 شماره دادنامه: 881-94/5/27 شماره پرونده: 94-451 خواهان: احمد 
باالنى به نشانى آپادانا دوم، كوچه شهيد اكبر السادات، كوچه آرش، پ 57، طبقه 
دوم خوانده: داود مكونوى مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ چهل و ســه 
ميليون ريال وجه چك شماره 859987 -92/5/1 گردشكار: شورا با عنايت به 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى احمد باالنى به طرفيت آقاى 
داود مكوندى به خواسته مطالبه مبلغ 43/000/000 ريال وجه يك فقره چك به 
شماره 859987-92/5/1 عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارت قانونى، با 
توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و اين كه 
خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نــدارد و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا  دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
كه مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 43/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 290/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ سررســيد چك تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهــان صادر و اعالم 
مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
مرجع و  ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف 16770 قاضى شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
7/191  خانم شهين كاظمى داراى شناسنامه شماره 9432 به شرح دادخواست 
به كالســه 94/238 از اين شــورا درخواســت گواهى وراثت نمــوده و چنين 
توضيح داده كه شادروان يوسف يوسفى ريزى به شناسنامه 6003 در تاريخ 
1386/12/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1-مرتضى يوســفى فرزند يوسف ش.ش 74 ت. ت 
1348 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- زهرا يوســفى ريزى فرزند يوسف 
ش.ش702 ت. ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- رقيه يوسفى ريزى 
فرزند يوسف ش.ش 460 ت. ت 1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- خديجه 
يوسفى ريزى فرزند يوسف ش.ش 8514 ت. ت 1348 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 5- محمد على يوســفى ريزى فرزند يوســف ش.ش 218 ت. ت 1337 
صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- حسين على يوســفى ريزى فرزند يوسف 
ش.ش 172 ت. ت 1346 صادره از لنجان (پســر متوفى) 7- صغرى يوســفى 
ريزى فرزند يوســف ش.ش 448 ت. ت 1342 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
8- عزيزاله يوســفى ريزى فرزند يوســف ش.ش 262 ت. ت 1356 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 9- معصومه يوسفى فرزند يوسف ش.ش 42 ت. ت 1341 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 10- شهين كاظمى فرزند سيد مراد ش.ش 9432 
ت. ت 1347 صادره از شهركرد (همسر متوفى) والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت يك ماه يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 

758 رييس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 

ابالغ راى
7/189 كالسه پرونده: 94-111 شماره دادنامه: 272-94/4/23 مرجع رسيدگى: 
شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناهيد نكوئيان به نشانى خ امام 
خمينى، كوچه بهار، بن بســت الله، پ 16 . وكيل محمد امين بصيرى به نشانى 
خ شيخ صدوق شــمالى حد فاصل نيكخت مفيد كوچه شــماره 30 وآسياب پ 
111 خوانده: مهديه موسوى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه سفته – چك 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى محترم شــورا، 
ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا در خصوص دعواى ناهيد نكوئيان با 
وكالت محمد امين بصيرى به طرفيت مهديه موســوى به خواسته مطالبه مبلغ 
چهل ميليون ريال وجه ســفته چكهاى شاره به شماره ســريال 08339944 و 
8339945 عهده بانك پست بانك به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنايت به 
بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى 
و مصون ماندن خواســته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت تشــخيص داده لذا به اســتناد مواد 307 و 309 و 310 و 313 ق 
تجارت و مواد 198 و 515و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون 
ريال بابت اصل خواســته و 255/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيل بر مبناى تعرفه قانونى و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چكها لغايت تاريخ وصول كه محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك 
مركزى جمهورى اســالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشدف در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس 
از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شــورا  ظرف بيست روز پس از 
انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف 16771 قاضى شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ راى
7/188 كالســه پرونده: 93-783 شــماره دادنامــه: 1080-92/12/27 مرجع 
رسيدگى: شعبه 29 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حسينعلى جعفرى 
به نشــانى اصفهان، خ پرويــن 09131083918 خوانده: رســول خليفائى فرد 
مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه چك با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا در 
خصوص حسينعلى جعفرى به طرفيت رســول خليفائى فرد به خواسته مطالبه 
مبلغ 12/500/000 ريال وجه چك به شماره 299480 به مبلغ دوازده ميليون و 
پانصد هزار ريال تاريخ 90/11/1 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنايت به 
بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى 
و مصون ماندن خواســته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت تشــخيص داده لذا به اســتناد مواد 307 و 309 و 310 و 313 ق 
تجارت و مواد 198 و 515و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 12/500/000 
ريال بابت اصل خواســته و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيل بر مبناى تعرفه قانونى و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشدف در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايــد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ 
واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا  ظرف بيست روز پس از انقضاى 
مهلت واخواهى قابل تجديد نظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف 16772 قاضى شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخبار كوتاه خبر

 همزمان باهفته نيروى انتظامى طرح مردم يارى نيروى انتظامى با ارائه خدمات 
ــتان چهارمحال و بختيارى  ــتى و درمان در 14 منطقه سخت گذر اس بهداش

اجرا شد.
ــده انتظامى  ــس، فرمان ــگاه خبرى پلي ــه نقل از پاي ــزارش زاينده رود ب به گ
ــرح  ــن ط ــت: در اي ــر گف ــن خب ــالم اي ــا اع ــارى ب ــال و بختي چهارمح
ــا  ــكى ب ــروى پزش ــك و 220 ني ــكل از 100پزش ــروه متش 14 گ
ــتان ــذر اس ــخت گ ــق س ــه مناط ــكى ب ــوم پزش ــگاه عل ــكارى دانش هم

 اعزام شدند.
سردار نورعلى يارى افزود: اين طرح با همكارى دانشگاه علوم پزشكى و معاونت 
بهداشت و درمان نيروى انتظامى در پشتكوه، فالرد، بازفت، سرآقا سيد، لردگان 

و ميانكوه شهرستان اردل اجرا شد.
وى گفت: گروه هاى بهداشتى و درمانى اعزامى 30 هزار نيازمند را در اين مناطق 

به صورت رايگان درمان كردند.
ــكى، اورژانس و  ــكى، دندانپزش ــردار يارى اظهار كرد: خدمات چشم پزش س
ــده در اين طرح به شهروندان ساكن  تشخيص طبى از جمله خدمات ارائه ش

مناطق سخت گذر استان بود.
11تا 17مهرماه به عنوان هفته نيروى انتظامى نامگذارى شده است.

ــال وبختيارى از  ــى انتظامى چهارمح ــاون هماهنگ كننده فرمانده مع
ــاق در محور ــى قاچ ــيگار خارج ــخ انواع س ــف 690هزار و 200ن كش

 شهركرد- بروجن خبر داد.
ــديد  ــرح تش ــراى ط ــتاى اج ــزود:در راس ــل اهللا اف ــرهنگ فض س
15 ــرى  كالنت ــى  نتظام ا ــوران  مام كاال،  ــاق  قاچ ــا  ب ــارزه  مب
ــتان بروجن حين انجام عمليات ايست و بازرسى در   سفيد دشت شهرس

محور بروجن- شهركرد دو دستگاه سوارى پژو پارس را متوقف كردند.
ــيگار خارجى قاچاق  ــى از اين دو خودرو محموله س وى گفت:در بازرس
كشف شد.سرهنگ برزويى، با اشاره به اينكه متهمان به همراه سيگارهاى 
ــير مراحل قانونى به مقام قضائى معرفى شدند، افزود:  مكشوفه جهت س
قاچاق يكى از پديده هايى است كه رواج آن در كشور موجب نابودى بخش 
هاى اقتصادى است و برخورد با اين پديده يك وظيفه همگانى است و از 
شهروندان انتظار مى رود با ارسال گزارشات خود به سامانه پيامكى يا تلفن 

110 پليس را در برخورد با معضل قاچاق يارى كنند.
ــير ارتباطى بروجن به لردگان از محورهاى ترانزيتى كشور است كه   مس

استان هاى مركزى را به جنوب و جنوب غربى متصل مى كند.
شهرستان بروجن در 60 كيلومترى مركز استان چهارمحال و بختيارى 

واقع است.

مدير كارخانه سيمان شهركرد با اشاره به افزايش توليدات اين كارخانه، 
از ارزآورى 10 ميليون دالرى صادرات سيمان شهركرد خبر داد.

«حميدرضا بابايى» ، اظهار كرد: بيش از 600 هزار تن سيمان و كلينكر 
در كارخانه سيمان شهركرد توليد شد.

ــه با مدت مشابه  ــيمان و كلينكر امسال در مقايس وى افزود: توليد س
پارسال 8 درصد افزايش يافته است.

بابايى خاطرنشان كرد: از اين ميزان سيمان و كلينكر توليدى بيش از 
ــور صادر شده  200 هزار تن به ارزش 10 ميليون دالر به خارج از كش
ــيمان، با مقاومت هاى زياد،  ــت. به گفته ى وى، هم اكنون انواع س اس

زودسخت  و خاص صنايع در اين كارخانه توليد مى شود.

طرح مردم يارى نيروى انتظامى درمناطق 
سخت گذر چهارمحال وبختيارى اجراشد

690هزارنخ سيگارخارجى
 قاچاق كشف شد

ارزآورى 10 ميليون دالرى صادرات 
ــان با حضور مديركل سيمان شهركرد ــتا، طرح هادى روستاى راستاب شهرستان فارس درآستانه روز روس

ــدار و جمعى از اهالى اين روستا ــان، بخش ــتان، فرماندار شهرستان فارس بنياد مسكن اس
ــالمى چهارمحال و بختيارى در آيين ــكن انقالب اس بهره بردارى شد.مديركل بنياد مس
ــعه پايدار روستاها موثر دانست و  بهره بردارى اين طرح اجراى طرح هاى هادى را در توس

 اظهار اميدوارى كرد با حمايت دولت و جلب مشاركت مردم، اجراى طرح هاى هادى روستايى 
ــتاب شامل خيابان سازى، پياده  سرعت يابد.سهراب رييسى افزود: طرح هادى روستا راس

روسازى، هدايت آب هاى سطحى، زيرسازى و آسفالت است.
وى گفت: براى اجراى اين اقدامات بيش از سه ميليارد و 835ميليون ريال هزينه شده است.

ــت اجراست و در دو سال  ــى اظهار كرد: 148 طرح هادى روستايى در استان در دس رييس
گذشته 182 طرح هادى روستايى با 209 ميليارد و 547 ميليون ريال اعتبار اجرا شده است.

وى، يادآور شد: در دوسال گذشته 96 طرح هادى روستايى در چهارمحال و بختيارى تهيه و 
32 طرح هادى بازنگرى شد.رييسى افزود: از بدو تشكيل بنياد مسكن انقالب اسالمى تاكنون 
273 طرح هادى با 631 ميليارد و 370 ميليون ريال در استان اجرا و 683 طرح هادى نيز 
تهيه و بازنگرى شده است.هم اينك 748 روستا در چهارمحال و بختيارى وجود دارد كه از اين 

تعداد 539 روستاى باالى 20 خانوار جمعيت و 420 روستا نيز دهيارى دارند.
بخش قابل توجهى از شهرهاى استان چهارمحال وبختيارى داراى جمعيت زير 20 هزار نفر 

بوده و خدمات بخش مسكن را از بنياد مسكن دريافت مى كنند.
طرحهاى هادى روستايى از پروژه هايى است كه در راستاى ساماندهى و اصالح بافت موجود، 

فراهم سازى زمينه توسعه و عمران نقاط روستايى تهيه و اجرا مى شود.
روز 15مهرماه روز روستا نامگذارى شده است.
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خارج مى شود

ــالمى گفت: عملكرد وزارت راه  ــوراى اس عضو كميسيون عمران مجلس ش
ــه هاى ارائه و ــازى در دولت تدبير و اميد قابل قبول بوده و در برنام و شهرس

ــط وزير اقدامات مقابل توجهى با توجه وضعيت كشور صورت   اجرا شده توس
ــتيضاح وزير راه و شهرسازى به صالح  ــت .مجيد جليل سرقلعه اس گرفته اس
كشور ندانست و افزود: در اين مقطع هر استيضاحى به ضرر كشور و مردم است.

وى دكتر آخوندى را وزير توانمند و با برنامه اى دانست و تصريح كرد: بايد به وى 
فرصت داد تا اقدامات موثرى انجام دهد و نبايد به اين شكل فرصت خدمت از 

وزير راه و شهرسازى سلب شود.
ــالمى ادامه داد: به نظر مى رسد،  نماينده مردم لردگان در مجلس شوراى اس
استيضاح وزير راه و شهرسازى بيشتر از روى اغراض شخصى و سياسى باشد.، 
طرح استيضاح عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى با 13 امضا از سوى هيأت 
ــت كه برخى نمايندگان  ــده، اين در حالى اس رييسه مجلس اعالم وصول ش
مجلس و فعاالن اقتصادى استيضاح وى در شرايط پساتحريم را به صالح جامعه 
نمى دانند و از عملكرد وزير باوجود مشكل كمبود اعتبارات حمايت مى كنند.

نماينده لردگان:

 اقدامات وزارت راه و شهرسازى 
موثر بوده است

ــد: با رونق  ــوراى اسالمى مدعى ش ــكن مجلس ش  نايب رييس كميته مس
ــال از ركود خارج  ــور، بازار مسكن در نيمه دوم س بخش هاى توليدى كش
ــال ركود  ــت امس ــزود: در نيمه نخس ــرقلعه اف ــود.مجيد جليل س مى ش
بى سابقه اى بر بازار مسكن حاكم شد اما پيش بينى مى شود با جذب سرمايه 
گذاران خارجى و رونق توليد، شاهد تحوالت خوبى در حوزه مسكن باشيم.

ــارى و اقتصادى با  ــراودات تج ــايش م وى ادامه داد: تصويب برجام و گش
ــور مى تواند از ركود بازار  كشورهاى اروپايى و تحوالت پولى و مالى در كش

مسكن جلوگيرى و منجر به پويايى اين حوزه شود.
ــكن تنها به  ــوزه مس ــكالت ح ــك مش ــرقلعه تصريح كرد: بى ش جليل س
ــازى مرتبط نيست و عوامل متعددى در اين عملكرد وزارتخانه راه وشهرس

ــت. نماينده مردم لردگان در  ــته اس ــكل گيرى اين وضعيت تاثيرگذاش  ش
ــى طرح جامع مسكن در كميسيون عمران  مجلس شوراى اسالمى از بررس
ــود تا اين طرح در نيمه دوم امسال به  مجلس خبرداد و گفت: تالش مى ش

تصويب برسد.
جليل سرقلعه افزود: شناخت وضع موجود، ترسيم چشم انداز آينده مسكن 
و تدوين برنامه هاى راهبردى و بلندمدت سه راهكار ساماندهى بازار مسكن 

در قالب اين طرح جامع پيش بينى شده است.
ــكن را كاهش  ــراى برجام قيمت مس ــهروندان به تصور اينكه اج  برخى ش
مى دهد، از سرمايه گذارى در بخش مسكن اجتناب كرده و منتظر تحوالت 
آينده هستند كه اين امر منجر به ركود بازار مسكن در نيمه اول امسال شد.

فرماندار شهرستان شهركرد گفت: به منظور حفظ امنيت غذايى، تقسيط و 
تقسيم اراضى كشاورزى اطراف شهر شهركرد خالف قانون است.

ــوارى اين ــن خ ــارزه با زمي ــتاد مب ــردى در س ــور دهك ــك پ ــد مل حمي
ــتر تامين حيات بشرى و يك  ــتان افزود: با توجه به اينكه زمين بس  شهرس
سرمايه ملى و پشتوانه امنيت غذايى است، حفظ هر متر آن وظيفه مردم و 

در راس آن تمام مسووالن است.
ــودجو،  ــط افراد س ــن هاى زراعى توس ــه و تفكيك زمي ــا بيان تجزي وى ب
ــى زمين هاى  ــفانه افرادى به منظور منفعت طلب ــان كرد: متاس خاطرنش
كشاورزى را به صورت مشاعى به اجزايى كوچكتر تبديل مى كنند كه اقدام 

اين افراد خالف قانون است.
ــن  ــا زمي ــارزه ب ــتاد مب ــكيل س ــدف از تش ــردى، ه ــور دهك ملكپ
ــى،  ــت غذاي ــظ امني ــوم، حف ــده ش ــن پدي ــا اي ــه ب ــوارى را مقابل خ
ــه ــرى از هرگون ــا و جلوگي ــاغ ه ــى و ب ــى زراع ــرى اراض ــظ كارب حف

 سودجويى برشمرد.
كارشناس اداره كل محيط زيست چهارمحال و بختيارى نيز در اين نشست 
در خصوص خريد و فروش اراضى مشاع اطراف شهر شهركرد اظهار كرد: اين 

اراضى مفروض نبوده و قابل تبديل به اراضى مسكونى نيستند.
جابر مراديان افزود: ستاد مبارزه با زمين خوارى شهرستان با همكارى اكيپ 
ــورد با متخلفان حوزه  ــا تركيب ادارات مرتبط در حال برخ هاى نظارتى و ب

زمين خوارى است.

بازار مسكن در نيمه دوم سال از ركود 
خارج مى شود

فرماندار شهركرد: 

تقسيط اراضى كشاورزى ممنوع است

طرح هادى روستاى راستاب بهره بردارى شد
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ــاخت  ــس موفق به س ــاورى پردي ــان پارك فن محقق
نانوسكوپى شدند كه مى تواند واكنش هاى شيميايى 

را به تصوير بكشاند.
سيد عباس شاهمرادى، مدير عامل شركت دانش بنيان 
«آرا پژوهش» در پارك فناورى پرديس و مجرى طرح 
« نانوسكوپ اتمى» گفت: نانوسكوپ اتمى پرسرعت، 
ميكروسكوپى است كه قابليت ديدن مواد در اندازه نانو 

را براى محققان فراهم مى كند.
ــكوپ اتمى پر سرعت در  ــاهمرادى، نانوس به گفته ش
ــى،  ــكى، مهندس فناورى هاى نانو در زمينه هاى پزش
ــتفاده  ــت فناورى، ژنتيك، پاتولوژى و... مورد اس زيس

قرار مى گيرد.

وى خاطرنشان كرد: ساخت اين دستگاه در داخل كشور 
به علت گران بودن نمونه هاى خارجى و عدم پشتيبانى 
و ضمانت مناسب توسط شركت هاى خارجى از اهميت 
ــاخت اين دستگاه موجب  ويژه اى بر خوردار است. س
مى شود، قيمت تمام شده اين دستگاه در كشور به نصف 
برسد. همچنين با ساخت اين دستگاه در ايران، امكان هر 
گونه تغيير، بهينه سازى، گارانتى و پشتيبانى محصول 

فراهم مى شود.
ــى  ــه غير از مباحث مهندس ــاهمرادى با بيان اينك ش
ــتگاه ــى توان از اين دس ــتى هم م در حوزه هاى زيس

استفاده كرد، اظهار داشت: نانوسكوپ اتمى مى تواند در 
هر دو ثانيه، دو هزار تصوير را به ثبت برساند.

همچنين مى توان براى ثبت يك واكنش شيميايى در 
حال تغيير از اين دستگاه استفاده كرد.

ــت:  ــش بنيان اظهار داش ــركت دان مدير عامل اين ش
ــه با  ــتگاه در مقايس ــن دس ــى اي ــن ويژگ ــم تري مه
ــت كه نمونه ساخت داخل  نمونه هاى خارجى اين اس
ــكار  ــواص مواد را نيز آش ــردارى، خ ــالوه بر تصويرب ع
مى كند.وى با تاكيد بر اينكه اين دستگاه دراى 13مد 
ــتگاه جمع شده اند، عنوان  است كه همگى در يك دس
كرد: از اين ميان چهار مد مربوط به تصويربردارى و 9 مد 
مربوط به شناسايى خواص مواد در مقياس نانو هستند.

ــس، آلمان،  ــيه، انگلي ــاهمرادى افزود: امريكا، روس ش
دانمارك و سوئيس كشورهاى سازنده نانوسكوپ اتمى 

هستند كه ايران هشتمين كشور سازنده و توليد كننده 
اين دستگاه است.

وى گفت: نسل اول اين دستگاه در چهار سال گذشته 
توسط همين شركت طراحى و ساخته شد كه توانستيم 

بيش از 40 نمونه از آن را به دانشگاه ها بفروشيم.
ــكوپ اتمى، تنها  ــرح با بيان اينكه نانوس مجرى اين ط
ــرعت باال تصوير  ــت كه مى تواند با س ــتگاهى اس دس
بگيرد، گفت: تا كنون هيچ كشورى نتوانسته به سمت 
توليد «ويدئو afm  » برود.وى با بيان مثالى گفت: اگر 
بخواهيم اثر يك ميكروب را بر روى يك داروى ميكروبى 
ــتگاه ــم مى توانيم از اين دس ــت كني در طى زمان ثب

 استفاده كنيم.

قابليت ديدن مواد در اندازه نانو؛

ايران به جمع هشت كشور دارنده نانوسكوپ اتمى پيوست

دريچه

اخبار كوتاه از جهان دانش و فناورى
يك مبتكر ايرانى موفق به توليد تى شرت هوشمندى شده 

است كه با خيره شدن به آن طرحش تغيير مى كند.
ــمند، فردى را كه به آن نگاه مى كند، جنسيت و  اين تى شرت هوش
جهت نگاه وى را تشخيص مى دهد و طرحش بسته به اين عوامل تغيير 
مى كند.پارچه اين تى شرت از فيبرهاى هوشمند و يك سرى وسايل 

كوچك مكانيكى پوشيده شده است.
ــط بهناز فرحى دانشجوى پى.اچ.دى  اين تى شرت هوشمند كه توس
در دانشگاه سوترن كاليفرنيا ابداع شده است، با تشخيص سن افرادى 
ــيت آنها كه زن و يا مرد هستند، نحوه  كه به آن نگاه مى كنند و جنس
ــته به اين عوامل  ــه نگاه فرد را تعيين مى كند و بس و ميزان واكنش ب

منقبض و يا منبسط مى شود.
اين تى شرت هوشمند به واسطه يك دوربين و ميكروكنترلر كه زير 
ــمند واقع در لكه هاى دايره اى پارچه پنهان شده اند،  فيبرهاى هوش
ــخيص داده و با  ــيت فردى را كه به آن نگاه مى كند، تش سن و جنس

تغيير طرح خود، به نگاه فرد خيره شده واكنش نشان مى دهد.
ــمند به نگاه افراد، تعيين دقيق محل نگاه  واكنش اين فيبرهاى هوش
ــمت آن محل، با استفاده از يك الگوريتم  آنها و يا چرخش طرح به س
انجام مى شود.  از ديگر قابليت هاى اين تى شرت هوشمند اين است 
كه مى تواند نگاه افراد را از يكديگر تشخيص داده و به هر نگاه متناسب 

به جهت نگاه، واكنش نشان دهد.
ــبت به محيط پيرامون خود  ــت كه نس اين اولين نوع پارچه اى نيس
ــراح چينى پارچه اى  ــكل مى دهد بلكه پيش از اين، يك ط تغيير ش
ابداع كرده بود كه در واكنش به نگاه افراد، تكان مى خورد و نور از آن 

ساطع مى شد.
ــرت ابداعى اين مبتكر ايرانى با پارچه هاى هوشمند  اما تفاوت تى ش
قبلى، در پيچيدگى توانايى اين تى شرت در تشخيص افرادى است كه 
به آن نگاه مى كنند و عالوه بر آن، الياف اين تى شرت به طور دقيق در 

جهت نگاه افراد حركت مى كنند.
تشخيص افراد سـفيد پوست از سياه پوسـت از روى اثر 

انگشت
ــت 243 نفر، موفق شدند تا  محققان با بررسى شاخص هاى اثر انگش
ــت افراد به سفيد و يا سياه پوست بودن  حدود زيادى از روى اثر انگش

آنها پى ببرند.
ــى در چگونگى تقسيم  ــان داد كه تفاوت هاى فاحش اين مطالعه نش
شيارهاى اثر انگشت در ميان افراد اروپايى تبار و آفريقايى تبار وجود 
ــخيص اصل و نسب  ــطح دو اثر انگشت كه براى تش دارد.جزئيات س
ــيارهاى اثر انگشت  ــيم خطوط يا ش ــت كال در رابطه با تقس مهم اس

(bifurcations) است.
اين مطالعه نشان داد كه وفور شمار كلى تقسيم خطوط اثر انگشت در 
ميان گروه هاى آمريكايى آفريقايى تبار به اندازه قابل توجهى متفاوت 

است به طورى كه وفور اين ويژگى در ميان اين افراد بيشتر است.
ــى در اختيار مردم  يافته هاى اين مطالعه مى تواند اطالعات با ارزش
شناسان قرار دهد، اما محققان قطعيت نتيجه اين بررسى را مستلزم 

مطالعات بيشتر مى دانند.

ــرد جديدى  ــنگتن رويك ــگاه واش محققان دانش
ــان كارآموز كمك  ــاد كرده اند كه به جراح را ايج
ــاده غضروف مانند دنده كودكان  مى كند از يك م
براى تراشيدن گوش جديد با استفاده از قالب هاى 

چاپى سه بعدى استفاده كنند.
ــان كودكان فاقد گوش يا  جراحان زبده براى درم
ــد نكرده، بخش هايى از غضروف  داراى گوش رش
دنده كودك را استخراج كرده و آن ها به شكل يك 

گوش جديد مى تراشند.
ــت  ــدار الزم از غضروف را برداش ــا مق ــا تنه آن ه
ــار  ــز در اختي ــرى را ني ــاده معتب ــد و م مى كنن
رزيدنت هاى پزشكى براى تمرين قرار نمى دهند. 

برخى از اين دانشجويان از دنده خوك يا جسد انسان استفاده مى كنند، اما دنده كودكان از اندازه و 
استحكام متفاوتى برخوردار است.

ابداع جديد محققان آمريكايى مى تواند درهاى جديدى را براى حرفه اى تر شدن جراحان مشتاق در 
فرآيند مطلوب اما چالش برانگيز بازسازى گوش باز كند.

ــى به انجام كار تراش، خم كردن و بخيه زدن مدل هاى  سه جراح زبده به عنوان بخشى از اين بررس
سيليكونى تيم دانشگاه واشنگتن پرداختند كه از يك قالب چاپى سه بعدى مدلسازى شده از روى 

سى تى اسكن يك بيمار هشت ساله ساخته شده بودند.
ــرى از جنس ماده  ــروف واقعى و همچنين ماده گرانت ــختى، حس و كيفيت بخيه را با غض آن ها س
ــتقبال كرده و توصيه  ــيليكونى محققان اس ــنجيدند.هر سه جراح از مدل س قالب گيرى دندان س
ــكان در حال آموزش قرار داده  كردند كه آن ها به عنوان يك ابزار تمرينى در اختيار جراحان و پزش
شوند. يكى از مزاياى اين روش آن است كه به دليل چاپ شدن مدل سيليكونى از روى سى تى اسكن، 
ــت جراحى سر و گردن آكادمى  ــباهت آن ها با عضو واقعى بسيار زياد است. اين يافته ها در نشس ش

گوش و حلق و بينى آمريكا در داالس ارائه شدند.

گروه صنعتى اى وى با همكارى يك مؤسسه فرانسوى 
اقدام به راه اندازى برنامه مشتركى در حوزه ليتوگرافى 
ــايى  ــت. هدف از اين برنامه شناس نانوچاپ كرده اس
ــتفاده از آن در  پتانسيل ها و مزاياى اين فناورى و اس

بخش هاى مختلف صنعت است.
 (EV) و گروه اى وى (Leti) ــوى لتى مؤسسه فرانس
به صورت مشترك اقدام به راه اندازى برنامه مشترك 
ــوم به Inspire كردند كه در آن مزايا  جديدى موس
ــتفاده  ــيل هاى ليتوگرافى نانوچاپ مورد اس و پتانس
ــن ابزار براى  ــروه قصد دارد از اي قرار مى گيرد. اين گ
كاربردهاى مختلف در صنعت نيمه هادى استفاده كند.
ــعه  ــكارى صنعتى براى توس ــر ايجاد يك هم عالوه ب

ــاى اين فناورى براى  ــت كه بتواند از مزاي ــده اس فرآيند ليتوگرافى نانوچاپ، اين برنامه به گونه اى طراحى ش
ــنايى، فتوولتائيك، زيست فناورى و اپتيك هاى سطح  كاربردهاى مختلفى نظير فتونيك، پالسمونيك، روش
ــعه كاربردهاى جديد اين فناورى حمايت  ــترك از توس ــتفاده كند. لتى و گروه اى وى، به صورت مش ويفر اس
مى كنند. آن ها قصد دارند تا از مراحل مختلف توسعه اين فناورى، از مطالعه امكان سنجى گرفته تا توليد صنعتى 
حمايت كرده و در اين مسير هزينه ها و سدهاى موجود براى استفاده از اين ليتوگرافى نانوچاپ را كاهش دهند. 
گروه صنعتى اى وى براى حمايت از توليد در حجم باال، دستگاه Hercules NIL را راه اندازى كرده است و اين 
برنامه جديد به نوعى مكمل اين دستگاه است. ماركوس ويمپلينگر از مديران گروه اى وى مى گويد: «گروه اى وى 
از اين كه چنين همكارى مشتركى شكل گرفته بسيار خرسند است. بعد از يك دهه تحقيق و توسعه، گروه اى وى 
به سطحى از توانايى رسيده است كه مى تواند از فناورى ليتوگرافى نانوچاپ و مزاياى آن استفاده هاى تازه اى 
كند و از اين پتانسيل ها براى كاربردهاى مختلف كه با ليتوگرافى نورى رايج قابل انجام نيست، استفاده كند.»

بعد از راه اندازى برنامه فناورى ليتوگرافى نانوچاپ در يك دهه قبل، شركت لتى سكان استفاده از اين فناورى را 
به سوى كاربردهاى فتونيك چرخانده است. در ابتداى سال 2014، اين برنامه با بخش فناورى هاى سيليكون 

تركيب شد و در نهايت برنامه همكارى جديدى شكل گرفت.

تحقيقات روى استفاده صنعتى از  ليتوگرافى نانوچاپساخت گوش هاى چاپى با ماده  استخراجى از دنده كودكان

ابالغ راى
7/187 كالسه: 94-108 شماره دادنامه: 267-94/4/14 مرجع رسيدگى 
شعبه27 شوراى حل اختالف اصفهان  خواهان مجتبى هنرى فرد به نشانى 
اصفهان خ باهنر كوى شكوفه پالك 10 وكيل محمدامين بصيرى به نشانى 
اصفهان خ شيخ صدوق شــمالى حد فاصل نيكبخت و مفيد كوچه شماره 
30 آسياب پالك 111 خوانده: اكبر رستمى زاده مجهول المكان. خواسته: 
مطالبه مبلغ سه فقره چك به شماره هاى 352657-91/11/30 و 352656-
91/12/28 و 352655-91/11/13 جمعًا به مبلغ چهل و پنج ميليون ريال به 
انضمام مطلق خسارات قانونى و خسارات تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل 
با عنايت به محتويات پرونده ختم و اخذ نظريه ى مشــورتى اعضا شورا 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
شوراى حل اختالف در خصوص دعوى آقاى مجتبى هنرى فرد به وكالت 
محمد امين بصيرى به طرفيت آقاى اكبر رستمى زاده به خواسته مطالبه  
مبلغ چهل و پنج ميليون ريال وجه چك به شــماره 91/11/30-352657 
و 352656-91/12/28 و 352655-91/11/13 بــه عهــده بانك  ملى به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده اســت لذا دعوى 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به استناد به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و 190/000 ريال بابت هزينه دادرسى  طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (91/11/30 
و 91/12/28 و 91/11/13) تا تاريخ اجراى حكم و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديــد نظر در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف 16774 دفتر شعبه 27 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/186 شماره دادنامه: 677-94/4/31 كالسه: 93-1966 ش ح/9 مرجع 
رسيدگى شــعبه نهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهانها: 1- خانم 
افسانه مالئى كتمى به نشــانى اصفهان خ توحيد چهاراه پليس ساختمان 
ماكان 3 ط 6 واحد 27 به وكالت آقاى محمدهادى بختيارى فر به نشــانى 
اصفهان خ توحيد چهارراه پليس ســاختمان ماكان 3 طبقه 6 واحد 67 و 
2- آقاى منصور سلطانى به نشانى اصفهان خ مرادويج خ فارابى جنوبى 
كوچه 4 پالك 2 طبقه 3 به وكالت خانم طلــوع صفايى بروجنى به آدرس 
خ توحيد چهارراه پليس ســاختمان ماكان 3 طبقه 6 واحد 67 . خواندگان: 
1- آقاى رحيم زارعى به نشــانى خ رباط نرســيده به ميــدان نگين نبش 
خيابان دانش امالك كســرى 2- خانم عفت اعتمادى شلمزارى 3- آقاى 
على رسولى جزى 4- خانم فاطمه رسولى جزى كه آدرس 2 و 3 و 4 همگى 
مجهول المكان خواســته: الزام خواندگان به انتقال ســند رسمى 2000 
سهم مشاع از 4910 سهم ششدانگ پالك ثبتى 405/1911 بخش 16 ثبت 
اصفهان مقوم 50/000/000 ريال به انضمام مطلق خســارات دادرسى  
از جمله هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل شورا يا عنايت به محتويات 

پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نمايد: راى قاضى شوراى حل اختالف در خصوص دعوى 1- آقاى محمد 
هادى بختيارى فرد 2- خانم طلوع صفايى بروجنى به وكالت از 1- خانم 
افسانه مالئى كتمى فرزند رحيم خدا 2- آقاى منصور سلطانى فرزند على 
به طرفيت خواندگان 1- آقاى رحيم زارعى فرزند حسينعلى 2- خانم عفت 
اعتمادى شلمزارى 3- آقاى على رسولى جزى فرزند عبدالرسول 4- خانم 
فاطمه رســولى جزى فرزند عبدالرسول به خواســته الزام خواندگان به 
انتقال سند رسمى 2000 سهم مشاع از 49100 سهم ششدانگ پالك ثبتى 
405/1911 واقع در بخش 16 ثبت اصفهــان مقوم به 50/000/000 ريال 
به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به مبايعــه نامه عادى مورخ 
83/8/1 ارائه شده توسط وكالى خواهانها كه امضاء خوانده رديف اول 
نيز در ذيل آن وجود دارد و اظهارات احدى از وكالى خواهانها در جلسه 
رســيدگى مبنى بر اينكه طى مبايعه نامه ابرازى موكلين دو هزار ســهم 
مشــاعى از پالك ثبتى 405/1911 واقع در بخش 16 ثبــت اصفهان را از 
خوانده رديف اول كه طى سند به وكالت به شماره 1411 مورخ 82/11/9 
ثبت شده در دفتر اسناد رسمى شــماره 147 حوزه ثبتى اصفهان داراى 
اختيار فروش از وراث مالك اصل آقاى عبدالرســول رسولى جزى مى 
باشــد خريدارى نمود موكل ثمن آنرا را نيز پرداخت نموده اند و پس از 
فوت آقاى محمد روحانى زاده احدى از خريداران خوانده رديف اول طى 
سند تعويض وكالت به شــماره 11140 مورخ 86/8/5 ثبت شده در دفتر 
اسناد رسمى شــماره 147 حوزه ثبتى اصفهان كليه اختيارات حاصله از 
سند وكالت 1411 مورخ 82/11/9 را نســبت به يكهزار و پانصد سهم به 
خواهان رديف اول تفويض مى نمايد و گواهى حصر وراثت به شــماره 
163 مورخ 86/3/21 صادره از شعبه اول شــوراى حل اختالف شاهين 
شهر و 176 مورخ 70/1/21 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومى اصفهان 
كه داللت بر وراث حين الفوت محمــد روحانى زاده احدى از خريداران و 
عبدالرسول رسولى جزى دارد و واگذارى سهم االرث وراث حين الفوت 
محمد روحانى زاده به خواهان رديــف اول در ظهر مباعه نامه ابرازى و 
اظهارات خوانده رديف اول در جلسه رسيدگى بر اينكه با وكالت از وراث 
مالك اصلى اقدام به فروش نموده و به خواهان رديف اول اعالم نموده ام 
سندها آماده اســت و اينجانب هزينه نقشــه بردارى پرداخت كرده ام و 
چنانچه 200 متر از زمين هاى مذكور را به نام اينجانب انتقال دهند حاضر 
به انتقال مى باشم بالوجه تلقى مى گردد پاسخ استعالم انجام شده از اداره 
كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان طى نامه شماره 103/93/7202/26 
مورخ 93/11/27 كه داللت بر مالكيت مورث خواندگان رديف دوم و سوم 
و چهارم دارد واينكه خواندگان مذكور على رغم ابالغ قانونى در جلســه 
رسيدگى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارائه ننموده اند لذا شورا با عنايت 
به جميع محتويات پرونده با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى 
و 198 و 519 قانون آئين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خواندگان 
رديف دوم و سوم و چهارم به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند 
رسمى دو هزار سهم مشاعى از پالك ثبتى 405/1911 واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان به نسبت يكهزار و پانصد سهم مشاع به نام خواهان رديف 
اول و پانصد سهم مشاع به نام خواهان رديف دوم و پرداخت دويست و 
سى و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه 
و حق الوكاله وكيل طبــق تعرفه كانون وكال در حــق خواهانها صادر و 
اعالم مى نمايد و در خصوص خوانده رديف اول با استناد به بند 4 ماده 
84 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد راى صادره 
نسبت به خوانده رديف اول حضورى و ظرف مدت 2 روز پس از ابالغ قابل 

تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و نسبت 
به خواندگان رديف دوم و سوم و چهارم غيابى و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد. م الف 16778 شعبه نهم 

مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

7/185 شــماره دادنامــه: 9409970352000176 شــماره پرونــده: 
9309980352000624 شماره بايگانى شــعبه: 930662 خواهان: خانم 
زهرا شاه منصورى محمدى فرزند نورمحمد با وكالت آقاى عبداله اسوند 
فرزند حبيب اله به نشانى فوالدشــهر چهارراه بى 5 بلوك مطهرى باالتر 
از بانك ملت ســاختمان ارين ط فوقانى دفتر هواپيمائى اريابيان آســيا 
خوانده: آقاى ابراهيم اسدالهى فرزند محمدرضا به نشانى مجهول المكان 
( فوالدشهر محله بى 3 خ زاينده رود بلوك 18 ط چهارم پ 411) خواسته: 
طالق به درخواست زوجه گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم زهرا شاه منصورى محمدى فرزند 
نور محمد با وكالت آقاى عبداهللا اسيوند به طرفيت آقاى ابراهيم اسداللهى 
فرزند محمدرضا بخواسته صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى 
صيغه طالق با عنايت به جامع محتويات پرونده مفاد سند ازدواج شماره 
14197-1390/11/22 دفتر رســمى ثبت ازدواج شماره 82 فالورجان و 
رونوشت شناسنامه خواهان و احراز رابطه زوجيت به سبب عقد نكاح دائم 
و اينكه دادگاه وداوران طرفين در اجراى ماده 27 قانون حمايت خانواده 
سعى در ايجاد سازش نموده و ليكن موثر واقع نشده و اصرار زوجه بر 
متاركه به جهت تحقق شروط ضمن العقد خواهان و وكيل وى بيان داشته 
 اند خوانده از تاريخ عقد نفقه زوجه را پرداخت و تاديه ننموده است و وى را 
رها كرده و رفته است و مراجعه اى به وى نداشته و عليه وى دعوى مطالبه 
طرح كرده كه حكم قطعى صادر گرديده است اما به جهت عدم دسترسى 
امكان اجبار وى به ايفــاء وجود ندارد لذا به جهت تحقق شــروط ضمن 
درخواست صدور حكم بر اعمال وكالت در طالق دارد. دادگاه با توجه به 
شرح دادخواست واظهارات خواهان و با لحاظ دادنامه 70 مورخ 92/4/31 
شوراى حل اختالف شعبه 9 لنجان كه زوج به پرداخت نفقه محكوم گرديده 
و اجرائيه صادر و زوجه مدعى اســت پرداخت نگرديــده و دفاعى هم از 
سوى خوانده در جهت رد ادعاى خواهان به عمل نيامده لذا به جهت اينكه 
تخلف خوانده از بند يك شروط ضمن عقد محقق و محرز گرديده دعوى 
وارد است مستندا به ماده 1119 قانون مدنى و ماده 26-27-31-33 قانون 
حمايت خانواده حكم به احراز شرايط اعمال وكالت صادر و اعالم و مدت 
اعتبار آن از تاريخ قطعيت شش ماه مى باشد و زوجه مى تواند با مراجعه 
به يكى از دفاتر ثبت طالق به وكالت از طــرف زوج با حق توكيل به غير و 
بذل يكصد عدد سكه از مهريه و قبول بذل به وكالت از طرف زوج به طالق 
خلعى خود را مطلقه نمايد و رعايت شــرايط موضوع مواد 1134- 135- 
1136- 1140-1141 قانــون مدنى به عهده مجــرى صيغه طالق خواهد 
بود. زوجين فرزند مشترك ندارند زوجه حسب االقرار مدخوله مى باشد 
هنگام ثبت طالق ارائه گواهى پزشــك قانونى راجع به وجودحمل يا عدم 
حمل و مدخوله بودن الزم است زوجه جهيزيه نداشته ادعايى ندارد راجع 
به ساير حقوق مالى هم در اين پرونده ادعايى ندارد. اين راى غيابى است 
و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از 
اتمام مدت واخواهى به مدت بيست روز ديگر قابل تجديد نظرخواهى در 
محاكم تجديد نظر مى باشد. م الف 16782 رئيس شعبه 20 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 

حصر وراثت
آقاى ســعيد آخوندى نيسيانى داراى شناسنامه شــماره 2342 به شرح 
دادخواست به كالسه 94/340 ش 2 از اين دادگاه درخواست گواهى وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عباســعلى آخوندى نيسيانى 
به شناســنامه 1691 در تاريخ 1394/3/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: هفت پسر به 
نامهاى 1- عليرضا آخوندى نيسيانى به شماره شناسنامه 20 و 2- روح 
اله آخوندى نيسيانى به شماره شناسنامه 11 و 3- مصطفى آخوندى به 
شماره شناســنامه 30 و 4- قدير آخوندى نيسيانى به شماره شناسنامه 
38 و 5- سعيد آخوندى نيسيانى به شناســنامه 2342 و 6- محمدرضا 
آخوندى نيســيانى به شــماره شناســنامه 61 و 7- حجت اله آخوندى 
نيسيانى به شــماره شناســنامه 31 و چهار دختر به نامهاى 1- طاهره 
آخوندى نيسيانى به شماره شناســنامه 5 و 2- فاطمه آخوندى نيسيانى 
به شماره شناســنامه 42 و 3- طيبه آخوندى نيســيانى به شماره 20 و 
4- معصومه آخوندى نيسيانى به شماره شناسنامه 2192 و يك همسر 
دائمى به نام صديقه ملكوتى خواه به شماره شناسنامه 103 والغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت يك ماه يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 762 رييس شعبه دوم شوراى حل 

اختالف اردستان
ابالغ راى

7/184 شــماره دادنامــه: 9409970353100556 شــماره پرونــده: 
9309980363001430 شــماره بايگانى شــعبه: 940225 شاكى: آقاى 
جعفر محمدنظر فرزند حسين به نشانى شهرستان اصفهان خ سروش ك 
حمام بن بست 19 پ 29 متهم: آقاى مهرداد شمس تبريزى فرزند عباس به 
نشانى شهرستان اصفهان اتوبان چمران خ محمد طاهر كه شهيد قربانى پ 
62 اتهام ها: 1- مزاحمت براى بانوان 2- تهديد گردشكار: دادگاه با بررسى 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مهرداد شمس تبريزى 
دائر بر تهديد موضوع كيفرخواست صادره از ناحيه دادسراى عمومى و 
انقالب اصفهان و شــكايت آقاى جعفر محمد نظر فرزند حسين، دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده شكايت معنونه، اظهارات دختر شاكى به عنوان 
مطلع گزارش پلسى 110 مضبوط در صفحه 6 پرونده، اعالميه منتشر شده 
پيوســت پرونده و نظر به اينكه نامبرده در جلسه دادگاه حاضر نگرديده 
و ايراد و دفاع موثرى به عمل نياورده و ساير قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزهكارى وى را محرز و مســلم دانسته و مستندا به ماده 669 از 
قانون مجازات اســالمى بخش تعزيرات متهم را به تحمل شش ماه حبس 
تعزيرى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز قابل 
واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف همين مدت قابل تجديد نظرخواهى 
در محاكم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد و اما در خصوص اعتراض 
شاكى نسبت به قرار منع تعقيب صادره از ناحيه شعبه يازدهم دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان نظر به اينكه معترض دليل قابل قبولى كه نقض 
قرار مذكور را ايجــاب نمايد. به دادگاه ارائه ننمــوده  و قرار صادره نيز 
صحيحًا صادر شده است فلذا اعتراض وارد نبوده و به استناد ماده 273 
قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 92 قرار معترض عنه عينًا تائيد مى 
گردد. راى صادره در اين قسمت قطعى است. م الف 16786 رئيس شعبه 

105 دادگاه كيفرى دو اصفهان 
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فرمانده نيروى انتظامى شهرستان خمينى شهر با اشاره به وجود آمار غلط 
در مورد وقوع جرايم در شهرستان گفت: نه تنها آمار جرايم شهرستان باال 
نيست بلكه در بسيارى از موارد از ميانگين استانى نيز بسيار پايين تر است.
ــهر گفت: برخالف بعضى تبليغات منفى و  ــرو احمدى در خمينى ش خس
ــهر وجود دارد، نه تنها آمار  ــتان خمينى ش ديدگاه غلطى كه عليه شهرس
ــيارى از موارد از ميانگين استانى  جرايم شهرستان باال نيست بلكه در بس

نيز بسيار پايين تر است.
ــاره به اينكه طبق  ــتان خمينى شهر با اش فرمانده نيروى انتظامى شهرس
ميانگين شاخص تراكم جميعتى، خمينى شهر7/5 درصد جمعيت استان 
را در خود جاى داده  است، بيان كرد: از مجموعه جرايم استان حدود 6/5 

درصد جرايم، در خمينى شهر ثبت شده است.
ــهر نسبت به  ــتان خمينى ش وى با تأكيد بر اينكه جرم خيز بودن شهرس
شهرهاى ديگر استان كمتر است، اظهار كرد: طبق آمار ما در خمينى شهر، 

از ميانگين و آمار كمترى در جرايم برخوردار هستيم.
احمدى بيان داشت: از نظر ما و ديدگاه انتظامى وقوع جرايم در شهرستان 

خمينى شهر نسبت به ساير شهرهاى استان درصد بااليى نيست.
ــه اقدامات  ــاره ب ــهر با اش ــتان خمينى ش فرمانده نيروى انتظامى شهرس

ــاهد  ــدت نه  تنها ش ــزود: در اين م ــال اف ــاه اول س ــده در 6 م ــام ش انج
ــن در  ــش 25 درصدى جرايم خش ــه با كاه ــم نبوديم بلك افزايش جراي
ــت آمده  ــه نتايج به دس ــاره به اينك ــتان روبه رو بوديم. وى با اش شهرس
ــود، اظهار كرد:  ــتان يك نكته مهم و مطلوب محسوب مى ش براى شهرس
ــاس ناامنى ايجاد مى كند و  ــت كه در جامعه احس سرقت هاى خشن اس
ــبختانه از ابتداى سال تاكنون شاهد  باعث نگرانى مردم مى شود كه خوش

سرقت هاى خشن در خمينى شهر نبوديم.
ــروز جرايم و  ــته در صورت ب ــه در 6 ماه گذش ــر اينك ــدى با تأكيد ب احم
ــرقت هاى مختلف، نيروى انتظامى شهرستان بالفاصله وارد عمل شده  س
و موفق به دستگيرى و كشفيات مواد مسروقه شده است، گفت: در بخش 
كشفيات سرقت ها به عنوان يكى از مطالبات مهم مردم از نيروى انتظامى 
ــبت به زمان مشابه  ــف نس ــال، 14 درصد افزايش كش در طول 6 ماه امس

داشتيم.
ــهر افزود: در 6 ماه گذشته  فرمانده نيروى انتظامى شهرستان خمينى ش
128 دستگاه مسروقه، 214 دستگاه موتورسيكلت كشف و ضبط و تحويل 
مالباختگان شد، در اين مدت باندهاى متعددى از جمله باندهاى سرقت 
سيم برق، احشام، منازل و خودرو كه وارد شهرستان شده بودند با تالش 

مامورين نيروى انتظامى شهرستان حين سرقت دستگير شدند.
ــاى مهم و مورد  ــش تصادفات از جمله مولفه ه ــد براينكه كاه وى با تأكي
ــال در بخش تصادفات 14  ــت، بيان كرد: در 6 ماه اول س انتظار مردم اس
درصد كاهش آمار داشتيم، در اين رابطه مردم همكارى خوبى با ما داشتند 
و كاهش تصادفات حاصل همكارى بين مردم و رانندگان با نيروى انتظامى 

و رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى است.
ــتان با اعالم اينكه متاسفانه موتورسواران  فرمانده نيروى انتظامى شهرس
ــد و در اين بخش به  ــتفاده نمى كنن و راكبان همراه آنها از كاله ايمنى اس
تذكرات نيروى انتظامى و قوانين راهنمايى و رانندگى توجه الزم را ندارند، 
اذعان داشت: متاسفانه با كوچك ترين برخورد موتورسواران و همراهان با 
خودرو و يا موانع مختلف ما شاهد مجروحيت و ضربه مغزى شدن و بعضا 

فوت راكبان موتورسوار و همراهان آن ها هستيم.
ــتان به خصوص  ــواران شهرس ــرد: از همه راكبان و موتورس وى تاكيد ك
كارمندان و نيروهاى دولتى و راكبان وسائل نقليه دولتى، خواهشمنديم 
ــى و رانندگى و تهيه بيمه نامه و كاله ايمنى  كه با رعايت قوانين و راهنماي
باعث كاهش آمار تصادفات، مصدومين و افراد فوتى مخصوصا موتورسواران 

شوند.
ــهر در انتها افزود: اعتقاد  ــتان خمينى ش فرمانده نيروى انتظامى شهرس
داريم امنيت حق مردم و نيروى انتظامى متعلق به مردم است، اميدوارم با 
همكارى و همدلى مردم با نيروى انتظامى شهرستان شاهد حضور به موقع 

وارتقا امنيت شهرستان باشيم.

فرمانده نيروى انتظامى شهرستان خمينى شهر:
شاخص جرايم خمينى شهر از ميانگين شهرستان هاى اصفهان پايين تر است

اخبار كوتاه 

ــتان تيران و كرون گفت: برداشت ذرت  مدير جهاد كشاورزى شهرس
علوفه اى در تيران و كرون آغاز شد.

بهرام كريمى اظهار كرد: برداشت ذرت علوفه اى در مزارع شهرستان 
تيران و كرون از دو هفته پيش آغاز شده است.

وى افزود: برداشت ذرت علوفه اى در سطح بيش از 500 هكتار از مزارع 
شهرستان آغاز شد كه عملكرد هر هكتار 60 تن است.

ــش بينى  ــه كرد: پي ــرون اضاف ــران و ك ــاورزى تي ــر جهاد كش مدي
ــتان  ــن محصول از مزارع شهرس ــود بيش از 30 هزار تن از اي مى ش

برداشت شود.

ــگارى معمارى  ــتند ن ــى تكنولوژى هاى نوين در مس كارگاه آموزش
دست كند جهان در شهر تاريخى نوش آباد برگزار شد.

ــيه همايش  ــن كارگاه  در حاش ــى گفت: اي ــن كارگاه آموزش دبير اي
ــه مدت دو  ــران و ب ــان در ته ــت كن جه ــى معمارى دس بين الملل
ــهر  ــالن كتابخانه عمومى ش ــاه در محل س ــم مهرم روز تا چهارده
ــوش آباد ــى ن ــى اوي ــر زمين ــهر زي ــى ش ــه ميزبان ــاد و ب ــوش آب ن

 برگزار مى شود.
ــهر زيرزمينى  ــردن مقدمات ش ــاروخانى ادامه داد: آماده ك زهرا س
ــور  ــم نامه با كش ــاد يك تفاه ــى و ايج ــراى ثبت جهان ــاد ب نوش آب
ــتند نگارى  ــكالت مس ــل مش ــراى ح ــارى ب ــگاه ب ــا و دانش ايتالي
ــن كارگاه ــى برگزارى اي ــاد از اهداف اصل ــهر زيرزمينى نوش آب ش

 سه روزه است.
ــركت كنندگان  ــه روزه ش ــرد: در اين كارگاه س ــان ك وى خاطر نش
ــارى  ــگاه ب ــر دانش ــتاد برت ــدى اس ــور گريمال ــور پرفس ــا حض ب
ــو رادار براى  ــى آر و ژئ ــى پ ــكن ليزر، ج ــتگاه اس ــه دس ايتاليا با س
مستند نگارى بناهاى دست كن قبل ازعمليات كاوش آشنا مى شوند.
ــاله بيش از 20 درصد از  هم چنين شهردار نوش آباد نيز گفت: هر س
ــهردار نوش آباد براى عمليات كاوش شهر زيرزمينى نوش  بودجه ش

آباد اختصاص مى يابد.
اصغر شقايقى افزود: توجه بيش از پيش به حوزه گردشگرى مى تواند 
ــد ارزى را فراهم  ــش درآم ــتغال كامل و افزاي ــيدن به اش زمينه رس

كند.
ــر از  ــزار نف ــش از 100 ه ــاالنه بي ــد س ــه بازدي ــاره ب ــا اش وى ب
ــت  ــرد: تقوي ــار ك ــاد اظه ــوش آب ــى ن ــهر زيرزمين ــه ش مجموع
ــذب ــعه و ج ــم در توس ــل مه ــى از عوام ــى يك ــد فرهنگ دي

 گردشگر است.

برداشت ذرت علوفه اى 
در تيران و كرون آغاز شد

برگزارى كارگاه تكنولوژى هاى نوين
 در نوش آباد

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار شهردارى درچه

مصوبه: شماره 93/982/ش مورخ 1393/11/28 شوراى اسالمى شهر

اعتبار (ريال)عنوان پروژهرديف

1/000/000/000عمليات پياده رو سازى معابر شهر1

1/500/000/000عمليات احداث سالن واقع در مجموعه تفريحى شهردارى2

2/500/000/000پروژه روكش آسفالت سطح شهر3

1/500/000/000پروژه تراشيدن آسفالت خيابان امام4

1/800/000/000ادامه پروژه بهسازى ماديهاى و انهار سطح شهر5

شرايط متقاضيان: 
1- كليه اشخاص حقيقى يا حقوقى داراى تاييد صالحيت و رتبه بندى معتبر با رعايت ظرفيت خالى (مجاز) و ارجاع كار 

2- توانائى ارائه تضمين شركت در مناقصه و تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات عقد پيمان 
3- داشتن تجهيزات، امكانات، تخصص الزم و سابقه كار مرتبط با پروژه هاى مذكور 

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه 5 درصد مبلغ كل برآورد اعتبار به صورت ضمانتنامه بانكى يا سپرده نقدى در وجه شهردارى درچه. 
تاريخ تحويل اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز چهارشنبه مورخ 1394/07/29 

تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهردارى: تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1394/8/3 
زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشائى پيشنهادات: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1394/8/4 در ساختمان شهردارى درچه 

نحوه اجراى پروژه و ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه و ضمائم آن درج گرديده است. 
شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مى باشد. 

آدرس دريافت اسناد مناقصه: درچه- ميدان امام، ابتداى خيابان نواب صفوى، ساختمان شهردارى 
www.dorchehcity.ir :وب سايت شهردارى

تلفن: 33762045-031   داخلى:17 و 18
على اكبر محمودى - شهردار درچه

رييس اداره بهزيستى گلپايگان گفت: مجوز تأسيس مركز اُنيسم گلپايگان 
ــده و به زودى با راه اندازى آن خدمات الزم به كودكان زير 14 سال  اخذ ش

ارائه مى شود.
حسن مرادى در گلپايگان اظهار كرد: در حال حاضر يك مركز نگهدارى از 
سالمندان و يك مركز توان بخشى  براى دختران باالى 14 سال و دو مركز 
توان بخشى براى پسران زير سن 14 سال و باالى سن 14 سال در گلپايگان 

مشغول فعاليت هستند.
وى افزود: مركز بهزيستى گلپايگان با چهار معاونت پيشگيرى، توان بخشى، 
ــيعى از خدمات را به  ــتره وس ــتى گس ــاركت ها در بهزيس اجتماعى و مش

مراجعه كنندگان اين مركز ارائه مى كند.
ــى (123)،  ــس اجتماع ــگيرى اورژان ــرد: در حوزه پيش ــار ك مرادى اظه
ــى(ع)  ــام عل ــددكارى ام ــك م ــودكان و كليني ــدارى ك ــز نگه مرك
ــز ــرى را ني ــوب و موث ــات خ ــتند و اقدام ــغول هس ــت مش ــه فعالي ب

 انجام مى دهند.
رييس اداره بهزيستى گلپايگان با بيان اينكه طى 6 ماهه امسال 600 مورد 
ــالمندان و طب كار به عمل آمده است، خاطر  شنوايى سنجى از نوزادان، س
نشان كرد: شنوايى سنجى به موقع در نوزادان از ناشنوايى نوزاد جلوگيرى 

مى كند.
ــت امسال 400 كودك 6 ماهه  وى در ادامه با بيان اينكه طى 6 ماهه نخس
ــم قرار گرفته اند، بيان كرد: در مركز توانبخشى  تا 6 ساله مورد معاينه چش
ــى، گفتاردرمانى، كار درمانى،  ــهيد تندگويان خدماتى مانند فيزيوتراپ ش

ــه كنندگان  ــى به مراجع ــنجى و گفتار درمان ــنجى، بينايى س شنوايى س
ارائه مى شود.

ــال 200 مراجعه كننده به بخش  مرادى بيان كرد: در 6 ماهه نخست امس
فيزيوتراپى، 10 نفر به كار درمانى، 600 نفر شنوايى سنجى، بينايى سنجى 
ــتمر به توان بخشى  2هزار و 700 نفر، گفتار درمانى 40 نفر به صورت مس

شهيد تندگويان مراجعه كرده اند.
ــتى  ــش حوزه اجتماعى بهزيس ــه 400 خانوار تحت پوش وى با بيان اينك
ــى  ــش توان بخش ــت: 1800 نفر تحت پوش ــتند، بيان داش گلپايگان هس
ــكالتى همچون ضايعات نخاعى، بهره هوشى  ــتند كه اين افراد از مش هس
ــاب و روان  ــت اعص ــى و معلولي ــمى - حركت ــت جس ــن، معلولي پايي

رنج مى برند.
رييس اداره بهزيستى گلپايگان اظهار كرد: در حوزه پيشگيرى از معلوليت ها 
ــيب ها (آموزش هاى مهارت هاى زندگى)، اعتياد  ــنوايى و بينايى)، آس (ش
(مراكز ترك اعتياد تحت نظارت بهزيستى) و همچنين آموزش  مهارت هايى 
ــگيرى از اعتياد در مدارس، ادارات، واحدهاى صنفى و  ــازى و پيش آگاه س

صنعتى انجام مى شود.
رييس اداره بهزيستى گلپايگان خاطر نشان كرد: بايد به وسيله آگاه سازى 
ــازى افراد جامعه را در برابر آسيب هاى اجتماعى مصون سازى  و فرهنگ س

كنيم.
كمك 40 ميليون تومانى خيرين به بهزيستى گلپايگان

ــاركت ها گفت: خيران همواره با  ــاره به فعاليت هاى معاونت مش وى با اش

كمك هاى قابل توجه بهزيستى را در  ارائه هر چه بهتر يارى مى كنند، چرا كه 
مستمرى به مددجويان فقط به نوعى كمك هزينه است.

ــتى گلپايگان افزود: طى 6 ماهه امسال از سوى خيرين  رييس اداره بهزيس
گلپايگانى 40 ميليون تومان به صورت نقدى و غير نقدى به اداره بهزيستى 

شهرستان كمك شده است.
ــم در گلپايگان خبر داد و گفت: مجوز تأسيس  وى از راه اندازى مركز اُتيس
ــت كه به زودى راه اندازى و خدمات الزم براى  ــده اس مركز اُتيسم اخذ ش
ــان به صورت تخصصى به بيماران  كودكان زير سن 14 از طريق روانشناس

كم توان ذهنى ارائه مى شود.
ــت و ماهانه  ــتى گلپايگان افزود: اين مركز دولتى نيس رييس اداره بهزيس
ــان در اين مركز در نظر گرفته خواهد  مبلغى به صورت يارانه براى مددجوي

شد.
ــازى معلوالن  ــتى توانمندس ــم بهزيس ــالت مه ــا بيان اينكه رس مرادى ب
ــى و  ــادى، آموزش ــى، اقتص ــى، فرهنگ ــف اجتماع ــاد مختل بع در ا
ــت، تصريح كرد: ــا در جامعه اس ــازى الزم براى حضور فعال آن ه بسترس

ــتغال زايى به مددجويان از جمله اقدامات ويژه اين  ــهيالت اش  اعطاى تس
سازمان در راستاى توانمندسازى معلوالن به شمار مى رود.

ــان تحت حمايت  ــتغال زايى مددجوي ــراى اش ــال ب وى تصريح كرد: امس
ــده بود كه  ــون تومان اعتبار پيش بينى ش ــتى گلپايگان 380 ميلي بهزيس
ــهم اعتبار اشتغال شهرستان جذب  در 6 ماهه نخست امسال 80 درصد س

شده است.

ــرورش پ و  ــوزش  آم ــر  مدي
ــت و  ــت: تربي ــدگل گف  آران و بي
ــوزان در مدارس  هدايت دانش آم
با استفاده از روش هاى جديد انجام 

شود.
ــى  ــدار در گردهماي ــد معدن محم
مربيان پرورشى در كانون پرورش 
ــتان افزود:  فكرى كودكان شهرس
ــاس علم روز، دانش آموزان  بر اس

خود به عنوان ارائه دهنده نظرات و پيشنهادها براى ادامه كار تربيت و آموزش 
ــا دارند.وى اظهار كرد:  ــرار گيرند و معلم و مربى نقش راهنم بايد مورد توجه ق
مربيان و معلمان امروز ارزش دادن به دانش آموزان را اولويت كار خود قرار دهند 
ــت.معدندار با اشاره به اينكه  چون زمان نصيحت كردن و بارآوردن گذشته اس
معلمان و اساتيد بايد با علم روز آشنايى داشته باشند، تصريح كرد: علم امروز و 
استفاده از كتاب هاى جديد به معلمان و اساتيد كمك مى كند تا  دانش آموزان 
استعدادهاى درونى خود را شكوفا سازند.وى گفت: براى ساختن يك جامعه ابتدا 
ــاختن انسان از ساختن يك جهان مهم تر  بايد انسان هاى  آن را ساخت و كار س

و سخت تر است، چراكه انسان موجودى منفعل نيست كه بتوان آن را بارآورد.
ــاله تربيت انسان ها افزود: هدف  معدندار با اشاره به تاكيدات قرآن كريم به مس
ــان هايى است كه  اصلى آموزش و پرورش قبل از هر چيز تربيت و تذهيب انس

براى آموزش آمده اند.

ــى و دو  ــك راس بزغاله وحش ي
قطعه كبك توسط يگان حفاظت 
محيط زيست شهرستان شهرضا 
ــكار و صيد به  از يك متخلف ش

دست آمد.
ــت محيط  ــس اداره حفاظ ريي
ــن  ــت: اي ــهرضا گف ــت ش زيس
ــوش  ــزو وح ــه ج ــات ك حيوان
ــا ــتند ب ــت هس ــت حماي تح

ــى و ماموران محيط  ــترى و با همكارى نيروى انتظام  حكم قضايى دادگس
زيست كشف شد.

ــكار و صيد،  ــون ش ــاده 10 قان ــاس م ــت: بر اس ــى اظهار داش مهدى فتح
ــى ــروش و عرضه هر نوع حيوان و پرنده وحش ــدارى، خريد و ف حمل و نگه

 ممنوع است.
ــه حيوانات  ــاندن ب ــرر رس ــه جريمه ض ــه اينك ــا توجه ب ــه داد: ب وى ادام
ــش يافته، ــت افزاي ــت محيط زيس ــازمان حفاظ ــات س ــى در مصوب وحش
 اين جريمه براى بز وحشى مبلغ 10 ميليون تومان و هر قطعه كبك وحشى 
200 هزار تومان است.فتحى گفت: فرد متخلف پس از تشكيل پرونده اوليه 

به مراجع انتظامى و قضايى معرفى شد.
ــده تحويل اداره كل محيط زيست  فتحى گفت: حيوان و پرندگان كشف ش

استان خواهد شد.

رييس اداره بهزيستى گلپايگان خبر داد؛

راه اندازى مركز 

اُتيسم در آينده 

نزديك

هدايت و پرورش دانش آموزان
 با روش هاى جديد انجام شود

يك راس بزغاله و دو قطعه كبك 
وحشى در شهرضا كشف شد

چاپ اول
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طب سنتی

دريچه دريچه

 برخی از انواع قندها به طور طبیعی در میوه ها، س��بزیجات و س��ایر مواد غذایی 
 یافت می ش��وند مانند گلوکز، فروکت��وز و الکتوز؛ اما بس��یاری از م��واد غذایی 
 که ما مص��رف می کنی��م، دارای ش��کر اف��زوده هس��تند. این نوع ش��کر برای 
افزایش طعم به محصوالتی که در کارخانه ها یا در خانه تولید می ش��وند، افزوده 

می شود.
۱- به لیست تشکیل دهنده خوراکی توجه کنید

همان طور که گفته ش��د، محصوالت طبیع��ی هم قند دارند، ام��ا نمی خواهیم 
روی ای��ن مواد طبیع��ی تمرکز داش��ته باش��یم، بلکه بیش��تر ب��ه محصوالت 
غذایی ک��ه تولید می ش��وند توجه می کنی��م، بنابراین اگر ش��ما عب��ارت قند، 
دکس��تروز، فروکتوز، مالتوز، س��اکارز، گلوکز، ش��ربت نیش��کر، آب نیش��کر، 
ش��ربت ذرت، آب میوه از کنس��انتره، ش��کر قه��وه ای یا ش��ربت مال��ت را در 
 این محص��والت مش��اهده کردید، بدانید ک��ه به این م��واد غذایی قن��د اضافه 

شده است.
۲- نسبت به میزان قند چاشنی ها آگاه باشید

قس��مت ارزش تغذی��ه ای م��واد غذای��ی را چ��ک کنی��د ت��ا ببینی��د چق��در 
ح��اوی ش��کر اس��ت. معم��وال بهتری��ن ادوی��ه ح��اوی کمتری��ن ش��کر 
ش��امل خ��ردل ، مایون��ز س��بک، س��س داغ، ماس��ت یونان��ی ب��دون 
 چربی، سالس��ا ت��ازه )کنس��رو نش��ده(، ریش��ه خ��ردل و ش��وید ت��رش مزه 

است.
۳- ماست های طعم دار را با احتیاط مصرف کنید

همه ما به خوبی می دانیم که ماست سرشار از کلسیم و پروتئین است؛ اما می تواند 
شامل مقدار قابل توجهی قند نیز باشد. 

همه ماس��ت ها حاوی قند طبیعی الکتوز هس��تند؛ اما اگر ماس��ت ش��ما بیش 
 از۱۲ گرم قند داش��ته باش��د، ب��ه معنی این اس��ت که به ماس��ت قن��د افزوده 

شده است. 
ماست هایی را مصرف کنید که ۱۲ تا ۱۵ گرم یا کمتر قند داشته باشند.

۴- نوشابه بدون قند را انتخاب کنید
شاید برای تان جالب باشد که نوشابه هم قند دارد، حتی کالری باالیی نیز دارد که 

دشمن تناسب اندام است. 
 نوش��یدن روزانه یک لیوان نوش��ابه معادل ۱۷ کیلوگرم ش��کر در س��ال است، 

پس سعی کنید از مصرف نوشابه خودداری کنید.
۵- دسرهای با قند پايین را انتخاب کنید

اگر تمایل زیادی به صرف دس��ر دارید، حتما از مواد غذایی که قند پایینی دارند 
مانند میوه جات استفاده کنید.

۶- آدامس را با آبنبات جايگزين کنید
برای جویدن آدامس بدون قند همیشه تمایل داش��ته باشید. آدامس بدون قند 

معموال ۵ کالری دارد و موجب پوسیدگی دندان نیز نمی شود. 
آدامس به دلیل تحریک بزاق موجب کاهش خطر ابتال به پوسیدگی دندان می شود 

که برای بهبود سالمت دهان و دندان مفید است.
 مواد غذایی حاوی قند، س��طح قند خ��ون را از دیگر کربوهیدرات ها س��ریع تر 

باال می برد.
۷- انتخاب غالت با قند پايین

صرف نظر از م��واد مغذی که در غ��الت و حبوبات وجود دارد، ای��ن مواد غذایی 
 اغلب ح��اوی مق��دار زیادی قن��د هس��تند، بهترین گزین��ه بلغور جو دو س��ر 

است.
۸- نان های خوب را انتخاب کنید

 نان های��ی را انتخاب کنی��د که قن��د کمی دارن��د، چ��ون اغلب نان ه��ا داری 
قند افزوده شده هستند.

یک متخصص پوس��ت با تاکید بر اینک��ه وزارت بهداش��ت صالحیت 
 هاشورکش��ی طبی اب��رو را ب��ه درمانگاه ه��ای تخصصی پوس��ت و مو 
واگذار کرده  است، نسبت به استفاده از این روش زیبایی در آرایشگاه ها 

هشدار داد.
 داریوش دائر در رابطه با موضوع خالکوبی، تاتو و هاشورکشی طبی ابرو 
اظهار داش��ت: تاتوی دائمی حاوی رنگ های شیمیایی و غیر استاندارد 
است، بنابراین استفاده از این روش ها جهت زیبایی برای سالمتی بدن 

و پوست بسیار ضرر دارد.
وی ابتال به هپاتیت B، هپاتیت C، ایدز و زگیل را از عوارض تاتوی دائمی 
به دلیل احتمال استفاده از سرنگ های مشترک و شرایط غیراستاندارد 
دانست و افزود: اخیرا برخی از افراد به ویژه بانوان از روش هاشورکشی 
 طبی جهت زیبایی ابرو اس��تفاده می کنند ،که این مس��اله به نوع خود 
 قاب��ل توج��ه ب��وده و الزم اس��ت اف��راد مراقبت ه��ای الزم را 

به عمل آورند.
این متخصص پوس��ت ب��ا تاکید بر اینک��ه وزارت بهداش��ت صالحیت 
 هاشورکش��ی طبی اب��رو را ب��ه درمانگاه ه��ای تخصصی پوس��ت و مو 
واگذار کرده  است، بیان داشت: افراد نباید برای این مساله به آرایشگاه ها 
مراجعه کنند؛ چرا که این موضوع عوارض زیادی برای سالمتی پوست 

و بدن به همراه دارد.
دائر، در رابطه با مساله خالکوبی افزود: ابتال به ویروس زگیل به ویژه دور 
ابرو و محل های خالکوبی در کسانی که از این روش استفاده می کنند، 

بسیار زیاد است.
وی در ادام��ه افزود: افراد به وفور برای درمان این مس��اله به پزش��کان 
متخصص مراجع��ه می کنند؛ در حال��ی که درمان و ترمی��م خالکوبی 
 بسیار پیچیده است و حتی با لیزر گاهی سبب برداشتن قسمتی از ابرو 

می شود.
وی در پای��ان توصیه کرد: افراد حتم��ا به تمهیدات پزش��کی در زمان 
استفاده از هاشورکشی طبی ابرو و س��ایر اقدامات جهت زیبایی پوست 

توجه داشته باشند.

دریچه

یکی از مشهورترین رژیم های الغری و سم زدایی می تواند اثراتی بسیار 
مخرب بر سالمتی دندان ها و رنگ آنها داشته باشد.

کارشناسان دندانپزشکی هش��دار می دهند مصرف لیموترش به همراه 
آب گرم و یا چای می تواند به شدت سبب آسیب دیدن دندان ها شود.

 گفتنی اس��ت، بس��یاری از افراد ب��ه همراه چ��ای خ��ود از لیموترش 
استفاده می کنند و یا صبح ها برای سم زدایی از بدن مخلوط لیموترش 
 و آب گرم می نوش��ند که ب��ا ای��ن کار PH دهان آنها حالت اس��یدی 
پیدا می کند.اسیدی ش��دن PH دندان سبب آسیب رسیدن به مینای 
دندان، لکه لکه شدن رنگ دندان ها و بروز پوسیدگی در دندان می شود.

مخلوط لیموترش و آب گرم برای رفع مش��کالت کبدی، دفع س��موم 
از بدن، هض��م بهتر م��واد غذایی، کم ک��ردن وزن و از بی��ن بردن دل 
 درد اس��تفاده می ش��ود و یک روش درمانی قدیمی منس��وب به اطباء 
تمدن مصر باستان است.دندانپزشکان اما هشدار می دهند نوشیدنی های 
اسیدی س��بب افزایش فرس��ایش مینای دندان و تغییر رنگ دندان ها 
می ش��ود؛ این حالت در صورتی که دمای آب بس��یار باال باشد تشدید 
 می شود.بر اساس تحقیقات، آب لیموترش دارای PH بین ۲ و ۳ است و 

محیط دهان را بسیار اسیدی می کند.
کارشناس��ان بر این اس��اس به افرادی که خواهان نوش��یدن آب گرم 
 و لیموترش هس��تند، توصیه می کنند این نوش��یدنی را ب��ا آب گرم و 
نه آب جوش میل کنند و نیزاز نی برای نوش��یدن آن اس��تفاده کنند تا 
کمترین تماس بین محلول اسیدی و دندان ها به وجود بیاید؛همچنین 
 پس از نوش��یدن این محل��ول حتما دهان خ��ود را با آب شس��ته و یا 

پس از ۳۰ دقیقه مسواک بزنند.
ان��واع نوش��یدنی ها می توانن��د اث��رات مخربی ب��ر س��المت دندان ها 
 بگذارن��د کارشناس��ان توصی��ه می کنن��د اف��راد از نوش��یدنی های 
کم شیرین، غیراس��یدی و با حرارت مالیم، نه خیلی داغ و خیلی سرد 

برای حفظ سالمت دندان ها و دستگاه گوارش خود استفاده کنند.

 ۸ راه برای حذف قند 
از رژيم غذايی

هاشور ابرو در آرايشگاه ممنوع میوه ای پرخاصیت 
که با دندان ها ناسازگار است

دريچه

پژوهش��گران اخیرا به منظ��ور جلوگیری از خواب آلودگی در س��اعات 
 کاری دستورالعملی ارائه کرده اند که می تواند جایگزینی مناسب برای 
مصرف بیش از حد قهوه و سایر نوشیدنی های کافئین دار یا انرژی زا باشد.

خواب آلودگی و احساس خس��تگی در محیط کار امری عمومی و شایع 
 برای تمامی س��اعات کاری اس��ت و به ویژه برای افرادی که در ساعات 
بعد از ظهر و شیفت های ش��بانه به کار می پردازند، حسی آزاردهنده و 

متداول است.
بسیاری از افراد برای گریز از این حالت ناخوشایند به مصرف بیش از حد 
قهوه و نوشیدنی های کافئین دار روی می آورند که زیاده روی در مصرف 

آنها چندان مطلوب نبوده و زیان آور است.
به تازگی محققان نکاتی را به عنوان جایگزین مصرف زیاد قهوه معرفی 
کرده اند که مورد تایید پزشکان بوده و برای سالمت انسان ضرری ندارند. 
این موارد که به کار بستن آنها چندان دشوار نبوده و بسیار آسان هستند، 

عبارتند از:
 برای چند دقیقه به خود استراحت داده و فیلمی کوتاه از حیات وحش 
و یا بازی کردن گربه سانان تماشا کنید. این موضوع سبب تمدد اعصاب 

شما شده و قابلیت تمرکز ذهنی تان را افزایش می دهد.
 نوش��یدن یک لیوان بزرگ آب م��ی تواند در رفع خ��واب آلودگی 
بسیار موثر باش��د . پژوهش��گران دریافتند که کمبود آب در بدن دارای 
عوارضی متعدد از جمله خس��تگی، خواب آلودگی، گیجی، تپش قلب، 

ضعف و افزایش درجه حرارت بدن می شود.
 برای چند دقیقه از جای خود بلند شده و به بدن خود تکان دهید. 

این حرکت سبب از بین رفتن رخوت 
شده و چند دقیقه کوتاه ورزش سبک 
می تواند خواب آلودگی را به طور کلی 

از شما دور کند.
 برای چند دقیقه به موسیقی 

دلخواه خود گ��وش کنید. این 
موضوع سبب افزایش تمرکز 
ذهنی شما شده و در نتیجه 
انرژی بیش��تری به دس��ت 

خواهید آورد.
 نور محیط اطراف خود 
را تنظیم کنی��د. در صورت 
روش��ن ب��ودن ه��وا از نور 
 طبیع��ی اس��تفاده ک��رده و 

در غیر این ص��ورت با افزایش 
 نور محی��ط بر خ��واب آلودگی 

غلبه کنید. البته تاثیر نور خورشید 
در این زمینه بس��یار بیشتر بوده و 
 پژوهش��گران دریافت��ه ان��د ک��ه 
قدم زدن در زیر نور خورشید سبب 
کاهش سطح خواب آلودگی شده و 
شما را برای کل روز شارژ می کند.

 44 میلی��ون نف��ر در سراس��ر جه��ان ب��ه آلزایم��ر 
مبتال هس��تند؛ این رقم در ۳۵ س��ال آینده دو برابر 
می ش��ود؛ با این ح��ال با ایج��اد تغییرات س��اده در 
ش��یوه زندگی مانند مصرف هویج و کلم ، پیاده روی 
برای 4۵ دقیقه س��ه ب��ار در هفته، فعالی��ت مغزی، 
 یادگیری مداوم و استفاده از رژیم غذایی مدیترانه ای 

می توان از زوال عقل پیشگیری کرد.
ت��ا س��ال ۲۰۵۰ یعن��ی ۳۵ س��ال آین��ده ش��مار 
 اف��راد مبتال ب��ه بیماری آلزایم��ر در جه��ان دو برابر 
م��ی ش��ود.مطالعات جدی��د نش��ان م��ی دهند که 
پزش��کان می توانند مراح��ل اولیه ابتال ب��ه آلزایمر 
را در بیم��اران تش��خیص دهن��د. در فواصل س��نی 
میان ۲4 و 8۰ س��الگی، وزن مغز ح��دود ۲۰ درصد 
 کاهش می یابد و جریان خون به این عضو حیاتی نیز 

به همان میزان کاهش می یابد.
 در ای��ن جا به چن��د راهکار س��اده برای پیش��گیری 

از ابتال به آلزایمر اشاره شده است.
 فعال نگاه داشتن ذهن

تحقیق جدید نش��ان می دهد که به چالش کشیدن 
مادم العم��ر مغز از طریق خواندن، نوش��تن و س��ایر 
فعالیت های تحریک کننده، روند کوچک شدن مغز 
مرتبط با زوال مغز را آهسته می کند. افرادی که این 
سطح باالی تحریک مغزی را از طریق خواندن، نوشتن 
و غیره نگاه می دارند، رون��د ابتال به زوال عقل در آنها 

۱۵ درصد کمتر می شود.
 افزايش انعطاف پذيری مغز

 انعط��اف پذیری مغ��ز به س��هولت اتصال ن��رون ها 
با هم در مغز اش��اره دارد و اینکه هر چه بیشتر از آنها 
استفاده شود، این نرون ها قوی تر می شوند. انعطاف 
پذیری عصبی به تغییرات مثبتی اش��اره دارد که در 
نتیجه قرار گرفتن در معرض تجربیات جدید و فرصت 

های یادگیری بروز می کند.
ترک انجام چند کار باهم

 مطالعات��ی وج��ود دارن��د ک��ه ب��ه ط��ور خ��اص 

 نش��ان می دهن��د تاثی��ر انج��ام چن��د کار ب��ا هم 
به ان��دازه ای ک��ه تصور م��ی کنیم، نیس��ت. معموال 
 عملک��رد م��ا در انج��ام چند کار ب��ه ط��ور جداگانه 
 بس��یار بهتر اس��ت؛ با این حال انج��ام دو فعالیت که 
 ب��ه تمرک��ز ذهنی نی��از ندارن��د مانند گ��وش دادن 
 ب��ه رادی��و هن��گام شس��تن ظ��روف خوب اس��ت؛ 
اما اگر انجام این دو کار به کمی تفکر نیاز داشته باشد 
در آن صورت انجام چند کار با هم کمکی نخواهد کرد.

استفاده از ارتباطات چند حسی
بیش��ترین اس��تفاده ای که از حس های خود داریم 
از بینای��ی و ش��نوایی اس��ت؛ ام��ا بویایی، چش��ایی 
 و المس��ه نی��ز در تحری��ک حافظ��ه موثر هس��تند؛ 
اما هر چه بیش��تر از حس ه��ای خ��ود در مالقات با 
برخی افراد بیش��تر استفاده کنیم، بیش��تر نام آنها و 
خاطره مالقات با آنها در ذهن انس��ان باقی می ماند؛ 
زیرا یک ارتباط چند حس��ی با آنها ایج��اد کرده ایم.

برای این منظور می توان برحس لمس دس��ت های 
 آنها تمرکز کرد که آیا دس��ت نرم، س��خت، س��رد و 

یا گرم بود.
هوشمندانه غذا بخوريد

محققان س��وئدی می گوین��د مصرف ان��واع میوه و 
 س��بزیجات ح��دود ۵۰۰ گ��رم در روز ب��ا کاه��ش 
خطر ابتال به آلزایمر در ۳۰ س��ال آینده ارتباط دارد. 
عالوه بر این مطالعات نش��ان داده اند که مصرف زیاد 
هویج، کل��م ، مرکبات و نان س��بوس دار ب��ا افزایش 

عملکرد شناختی ارتباط دارد.
انتخاب يک رژيم غذايی مديترانه ای

 ب��ه ط��ور کل��ی اس��تفاده از ی��ک رژی��م غذای��ی 
مدیتران��ه ای ب��ه س��المت مغ��ز کم��ک م��ی کند. 
 پروفس��ور دیوی��د اس��میت از دانش��گاه آکس��فورد 
می گوی��د: محققان آمریکای��ی با مطالعه س��ه هزار 
نفر در م��دت چهار س��ال متوجه ش��دند که مصرف 
زیاد روغ��ن زیتون، مغزه��ا، ماهی ، گوج��ه فرنگی، 
 ماکیان، سبزیجات، میوه و سبزیجات برگ سبز از ابتال 

به آلزایمر پیش��گیری می کن��د، به وی��ژه زمانی که 
افراد مصرف رژی��م غذایی پرچرب، گوش��ت قرمز و 
 کره را کاهش م��ی دهند.مطالعات همچنین نش��ان 
می دهد که نوشیدن مقادیر نامحدود چای و مصرف 
کمی شکالت در روز به تقویت عملکرد شناختی مغز 

کمک می کند.
ويتامین رسانی به مغز

 محقق��ان دانش��گاه آکس��فورد متوج��ه ش��دند، 
 B۱۲ خطر کوچک شدن مغز در افرادی که ویتامین
کمی در خون خود دارند، ش��ش برابر بیش��تر است؛ 
کمبود ویتامین B۱۲ در خون معموال با افزایش سن 

ارتباط دارد.
 ویتامی��ن B۱۲ معم��وال در گوش��ت، ماه��ی، 
س��خت پوس��تان، ماکیان، تخم مرغ، ش��یر، ماست 
و غالت غن��ی ش��ده صبحان��ه وج��ود دارد. فوالت 
 نیز برای عملک��رد مغز مهم اس��ت. ف��والت در کبد 
 )ب��ه خص��وص گوس��اله(، مخمر ن��ان، س��بزیجات 
 ب��رگ س��بز، بامی��ه، ع��دس، نخود چش��م س��یاه، 
 لوبی��ای پخت��ه، لوبی��ا، کل��م بروکل��ی، تخ��م مرغ، 
گوج��ه فرنگی، م��وز، آب پرتقال تازه و ت��وت فرنگی 

یافت می شود.
بررسی فشار خون

فش��ار خون باال در دهه 4۰ و ۵۰ س��الگی یک عامل 
 خطرس��از قوی ب��رای ابتال ب��ه آلزایم��ر و زوال عقل 

در سال های بعدی زندگی است.
پی�اده روی ب�ه م�دت ۴۵ دقیق�ه س�ه بار 

در هفته
ورزش های هوازی مانند ایروبیک ارتباط بیش��تری 
میان ن��رون های مغ��زی ایج��اد می کن��د. حافظه، 
مهارت و توانایی ه��ای ما به ارتباط��ات جدید میان 
این نرون ها بس��تگی دارد. مطالعه افراد میانس��الی 
 که س��ه بار در هفته ب��رای 4۵ دقیقه ب��ه پیاده روی 
 می رون��د، بهبودهای��ی در فعالیت مغ��زی و توانایی 

حفظ توجه آنها نشان می دهد.

راهکار غلبه بر خواب آلودگی در ساعات کار

چند راهکار 
ساده برای 

پیشگیری از ابتال 
به آلزایمـــر 

دریچه

 آفت یک بیماری ش��ایع اس��ت که ضایعات دردن��اک در دهان، زب��ان و لثه 
 به بار می آورد. ب��رای درمان آفت دهان ابتدا باید مزاج فرد مش��خص ش��ود 

تا تعیین شود که آفت دهان به چه دلیلی ایجاد شده است.
در هر صورت از نظر طب سنتی درمان های گیاهی وجود دارد که تعدادی از این 

گیاهان در زیر آورده شده است.
داروهای گیاهی برای درمان آفت دهان

 برگ ريحان : برگ ریحان تازه را بجوید. ای��ن کار را دوبار در روز تکرارکنید، 
 هر بار می توانید ۳ ت��ا ۵ برگ ریحان را بجوی��د. این درمان را ت��ا بهبود آفت 

ادامه دهید.
 گوجه فرنگی : می توانید در س��االد از آن اس��تفده کنید یا به طور جداگانه 
و به صورت روزانه مصرف کنید. روش دیگر قرقره کردن آب گوجه فرنگی است. 

دو تا سه بار در روز این کار را انجام دهید و تا بهبودی آفت ادامه دهید.
پیاز : پیاز را به شکل خام بخورید. می توانید همراه غذا و به عنوان چاشنی از آن 
استفاده کنید. پیاز به دلیل داشتن سولفور دردرمان آفت دهان بسیار موثر است.

پودر زردچوبه : کمی پودر زردچوبه را با یک قاش��ق غذاخوری گلیسیرین 
مخلوط کنید تا به ش��کل خمیری درآید. این خمیر را مستقیما بر روی زخم 

بگذارید. می توانید به جای گلیسیرین از آب استفاده کنید.
دمنوش گل همیشه بهار : می توانید به صورت دهان شویه نیز این دمنوش 
 را قرقره کنید. برای تهیه دمنوش کمی از گیاه خش��ک را در آب بجوش��انید. 

برای دهان شویه صبر کنید دمنوش سرد شود و پس از آن قرقره کنید. 
 روغن نعن�اع : روغ��ن نعناع را مس��تقیما ب��ر روی زخم ها اس��تفاده کنید 
تا درد آن کاهش یابد. می توانید دوباردر روز این کار را انجام دهید. سعی کنید 
روغن نعناع حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بر روی زخم ها باقی بماند، سپس دهان را 

با آب شستشو دهید.

آب پرتقال : خوردن آب پرتقال تازه )۳ تا 4 نوبت در روز( می تواند به درمان 
زخم آفت کمک کند. جالب اس��ت بدانید که یکی از دالی��ل بروز آفت دهان، 
کمبود ویتامین C است. آب پرتقال تازه سرشار از ویتامین C است و استفاده 

روزانه ی آن، ویتامین C مورد نیاز بدن را تامین می کند.
ماست و پنیر محلی : ماس��ت درمان موثری برای آفت دهان است. خوردن 
ماست دوبار در روز یا خوردن ترکیب موز و ماست برای صبحانه در بهبود آفت 

مفید است. پنیر محلی نیز مفید است.
 ش�یِر نارگی�ل : از ش��یِرنارگیل به عن��وان دهان ش��ویه، ۳ تا 4 ب��ار در روز 
 استفاده کنید و تا بهبودی زخم ها ادامه دهید. می توانید مقدار کمی عسل را 

با شیِرنارگیل مخلوط کنید و از آن برای دهان شویه استفاده کنید.

آب : ب��ه طور متناوب با آب س��رد و گرم دهان را شستش��و دهی��د. هر بار دو 
فنجان آب کافی اس��ت )یکی س��رد، دیگری گرم(. این درمان بسیار ساده و 
 در دسترس اس��ت. خوردن آب و کاهش اس��ترس در بهبود سریع تر زخم ها 

موثر است. 
دوغ :  به طور روزانه مصرف کنید. دوغ یک��ی از موثرترین روش های درمان 

آفت است.
شاه توت : خوردن آب شاه توت، راه درمانی دیگری است که باعث کاهش درد 

و تحریک زخم های دهانی می شود.   
 تخم گش�نیز : یک قاش��ق از تخم گش��نیز را در مقداری آب بجوش��انید، 
پس از سرد شدن محلول، به عنوان دهان شویه از آن استفاده کنید. این کار را 

۳ تا 4 بار و تا بهبود زخم ها ادامه دهید.
 روغن درخ�ت چای : این روغن را مس��تقیما ب��ر روی زخم ه��ا قراردهید. 
مهم است که این کار را پیش از خواب در شب انجام دهید. راه دیگر این است 
که ۳ تا 4 بار در روز آن را در مح��ل زخم ها قراردهید. می توانید روغن درخت 
 چای را ب��ا آب گرم و نمک مخلوط کنی��د و مخلوط را به عنوان دهان ش��ویه 

استفاده کنید.
آلوئه ورا : آب آلوئ��ه ورا را ۲ تا ۳ بار در روز قرقره کنی��د و تا بهبودی زخم ها 

ادامه دهید.
دارچی�ن : مقداری پودر دارچین را با آب گرم مخلوط کنید و به عنوان دهان 
ش��ویه تا بهبودی زخم ها اس��تفاده کنید. بهتر اس��ت این محلول را صبح ها 

استفاده کنید.
پاپاي�ا :  خ��وردن می��وه ی پاپای��ا ب��ه بهب��ود زخ��م ه��ا کمک م��ی کند. 
 افرادی ک��ه مبت��ال ب��ه آف��ت هس��تند نبای��د از غذاه��ای تن��د و پرادویه 

استفاده کنند. 

درمان آفت و تبخال با طب سنتی
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داستان تاريخى

ــكار  ــش براى ش ــول و درباريان ــان مغ ــح، چنگيزخ ــك روز صب ي
بيرون رفتند. همراهانش تيرو كمان شان را برداشتند و چنگيزخان 
ــاهين از هر پيكانى  ــاعدش نشاند. ش ــاهين محبوبش را روى س ش
دقيق تر و بهتر بود؛ چرا كه مى توانست در آسمان باال برود و آنچه را 

ببيند كه انسان نمى ديد.
آن روز با وجود تمام شور و هيجان گروه، شكارى نكردند. چنگيزخان 
ــى اش باعث تضعيف  ــت، اما براى آنكه ناكام مايوس به اردو برگش
ــد و تصميم گرفت  ــروه جدا ش ــود، از گ روحيه ى همراهانش نش

تنها قدم بزند.
بيشتر از حد در جنگل مانده بودند و نزديك بود خان از خستگى و 
تشنگى از پا در بيايد. گرماى تابستان تمام جويبارها را خشكانده بود 
و آبى پيدا نمى كرد، تا اينكه رگه ى آبى ديد كه از روى سنگى جارى 
بود. خان شاهين را از روى بازويش بر زمين گذاشت و جام نقره ى 
كوچكش را كه هميشه همراهش بود، برداشت. پرشدن جام مدت 
زيادى طول كشيد، اما وقتى مى خواست آن را به لبش نزديك كند، 

شاهين بال زد و جام را از دست او بيرون انداخت.
ــاهين حيوان محبوبش بود،  ــد، اما ش ــمگين ش چنگيز خان خش
ــت، خاك را از آن زدود و  ــنه اش بود. جام را برداش شايد او هم تش

دوباره پر كرد.
اما جام تا نيمه پر نشده بود كه شاهين دوباره آن را پرت كرد و آبش را 
بيرون ريخت. چنگيزخان حيوانش را دوست داشت، اما مى دانست 
نبايد بگذارد كسى به هيچ شكلى به او بى احترامى كند، چرا كه اگر 
ــى از دور اين صحنه را مى ديد، بعد به سربازانش مى گفت كه  كس

فاتح كبير نمى تواند يك پرنده ى ساده را مهار كند.
اين بار شمشير از غالف بيرون كشيد، جام را برداشت و شروع كرد 
ــود و ديگرى را  ــه آب دوخته ب ــمش را ب به پر كردن آن؛ يك چش
به شاهين. همين كه جام پر شد و مى خواست آن را بنوشد، شاهين 
ــه آورد. چنگيزخان با يك ضربه ى  دوباره بال زد و به طرف او حمل

دقيق سينه ى شاهين را شكافت.
ــان كه مصمم  ــود. چنگيزخ ــده ب ــك ش ولى ديگرجريان آب خش
ــد، از صخره باال رفت تا سرچشمه را  ــكلى آب را بنوش بود به هر ش

پيدا كند.
اما در كمال تعجب متوجه شد كه آن باال بركه ى آب كوچكى است 
و وسط آن، يكى از سمى ترين مارهاى منطقه مرده است. اگر از آب 
ــاهين مرده اش را  خورده بود، ديگر در ميان زندگان نبود. خان ش
ــمه ى  ــتور داد مجس ــت. دس در آغوش گرفت و به اردوگاه برگش
ــال هايش حك كنند:  ــازند و روى يكى از ب زرينى از اين پرنده بس
ــت نداريد،  ــد كه دوس ــى كارى مى كن ــت، حتى وقت «يك دوس

هنوز دوست شماست».
و بر بال ديگرش نوشتند: «هر عمل از روى خشم، محكوم به شكست 

است».

داستان چنگيز خان مغول 
و شاهين پرنده
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دريچه

با اوج گيري نهضت مشروطيت ايران و مبارزات همه جانبه مردم و روحانيت، 
ــت كرده و  ــت مردم موافق ــد تا با خواس ــار مجبور ش ــاه قاج مظفرالدين ش
در چهاردهم مرداد 1285 ش ضمن صدور فرمان مشروطه، دستور تشكيل 

مجلس شوراي ملي را صادر كند.
ــتمل بر 51 اصل با نام نظامنامه سياسي،  از آن پس، متن قانون اساسي مش

تنظيم شد و در 8 دي 1285 به امضاي شاه رسيد.
اين قانون بيشتر به آيين نامه مجلس شباهت داشت و تامين كننده نياز فوري 
ملت در زمينه به دست گرفتن اختيارات و حقوق سياسي از طريق تشكيل 

مجلس شوراي ملي بود.
ــت و مبارزات  ــنگري روحانيت كه در صف مقدم نهض ــوي ديگر، روش  از س
ــكني هاي مداوم درباريان و غرب زده هاي  ــروطيت بود، برخالف كارش مش
ــس از مرگ  ــه پ ــود آورد ك ــه وج ــوي را ب ــرايط و ج ــورده، ش ــب خ فري
ــيوني  ــلطنت محمد علي ميرزا كميس ــان آغاز س ــاه، در هم مظفرالدين ش
ــي  ــوراي مل ــس ش ــي در مجل ــون اساس ــم قان ــه متم ــور تهي ــه منظ ب

تشكيل شد. 
اين كميسيون كه مركب از پنج نفر بود، متني را بر اساس قانون اساسي بلژيك 
و فرانسه و بالكان تهيه كرد كه قابل قبول همه نمايندگان مجلس نبود. مي توان 
گفت اگر مقاومت آيت اهللا شيخ فضل اهللا نوري در پافشاري بر افزودن ماده اي 
ــي مبني بر نظارت پنج تن از علماي طراز اول هر عصر  در متمم قانون اساس
ــالم در مجلس نبود و اين ماده  براي جلوگيري از تصويب قوانين مخالف اس
به تصويب نمي رسيد، متمم قانون اساسي بيش از آن چه كه بود، رنگ غربي 

به  خود مي گرفت. 
ــراي امضا تقديم  ــي در 107 اصل ب ــون اساس ــان كار، متمم قان پس از پاي
ــاه، ابتدا در امضاي اين قانون وقت كشي مي كرد،  ــد. محمدعلي ش ــاه ش ش
ــاي  ــدگان و تلگراف ه ــردم از نماين ــرر م ــت هاي مك ــا درخواس ــا ب ام
ــد كه  ــاه ناگزير ش ــرانجام ش ــم، س ــر امضاي متم ــي ب ــاي نجف مبن علم
ــعبان 1325 ق امضا   ــا 29 ش ــاه 1286 ش برابر ب ــم مهرم آن را در پانزده

كنند.

امضاي متمم قانون اساسي 
توسط محمدعلي شاه قاجار

ــت كه با فرمانروايى كورش، اقتصاد ايران وارد مرحله ى  پيداس
ــى حكومت ساسانيان،  ــد، كه تا فروپاش نوين و جهانى خود ش
ــودن  ــورده ماند. گش ــت نخ ــى آن كم و بيش دس ــد عموم رون
ــكه  ــور ثروتمندى كه مردمش به مبتكران ضرب س ليدى، كش
شهرت دارند و گشودن بابل، يكى از معدود باراندازها و بازارهاى 
ــه، به بزرگ ترين  ــند تا مديتران كهن بين المللى، ايران را، از س

مركز اقتصادى جهان باستان تبديل كرده بود.
ــط  ــال پس از فتح بابل توس ــتانى بابلى كه يك س يك لوح باس
ــرار گرفت،  ــى ق ــد و بازياب ــورد بازدي ــدان م ــوروش ، در هم ك
ــال قبل از ميالد مسيح(ع) شخصى  ــان مى دهد كه 537 س نش
ــهر هگمتانه  ــووالن مالى ش ــا از مس ــه گوي ــام «تادانو» ك به ن
ــغ يك پوند  ــت، مبل ــدان در دوره مادها) بوده اس (پايتخت هم
ــخصى به نام  ــيكلى به ش ــكه هاى نيم س و نيم نقره به ارزش س
ــخصى به نام «بنواهه» وام داده  ــر ش «ايتى مردوك باالتو» پس
ــن وام و بهره  ــاه بعد، اي ــت چند م ــت كه او موظف بوده اس اس

محاسبه شده اش را پس بدهد.
البته شواهد و اسناد و مدارك ديگرى كه شبيه همين لوح هاى 
ــادى و مالى و  ــب اقتص ــت از اوضاع مرت ــز حكاي ــت ني گلى اس

نوعى نظم بانكى در اين شهر دارد.
سندى كه نشانگر اهداى يك وام بانكى به شخصى است در شهر 
ــده و بنابر شواهد تاريخى،  «آگاماتو» يا همان اكباتان نوشته ش
ــزرگ ترين بانك بابل بوده  «آيتى مردوك باالتو» خود رييس ب
كه شركت مالى و اقتصادى هم به نام شركت «اگيبى و پسران» 
ــوروش كبير و  ــناد مربوط به زمان ك ــت. اين اس ــته اس را داش

كمبوجيه است.
بانك هاى پيش از ميالد مسيح(ع)

ــد، بانكدارى قرن ها  ــواهد مى توان يادآور ش با استناد به اين ش
ــيارى از نقاط جهان  ــيح(ع) در بس ــالد حضرت مس پيش از مي
ــيارى بر اين عقيده اند كه آغازگر  ــت، گرچه بس رونق داشته اس
ــا تعيين  ــان بوده اند كه ب ــان، صراف ــدارى در جه ــه بانك حرف
ــهولت مبادله آنها با كاالها شده يا  عيار فلزات قيمتى، موجب س
ــتند امانت دار  ــناد تعهد، توانس با جلب اعتماد مردم و صدور اس

اموال تجارى مردم شوند.
ــارى و حمايت همان صرافان  تداوم اين نوع تجارت مردمى به ي
امكان پذير شد، اما مبادله كاال و رواج دادوستد نياز به ابزارهايى 
براى پرداختن داشت كه در تعيين ارزش و امكان سنجش انواع 
كاالها و خدمات، مورد قبول همه باشد و مردم مطمئن باشند كه 
در صورت وقوع خطرات ناشى از جابه جايى فلزات قيمتى، سرمايه 
ــد؛ و كم كم روش هايى متداول شد كه براساس آن،  آنها امن باش
ــهولت در عمليات صرافى ها ايجاد كرد و نيز زمينه كسب وام  س
ــان ايجاد كرد و  ــط صنف صراف ــاى اعتبارى را توس و حمايت ه
اين موضوع در واقع سرآغاز بانكدارى و ايجاد موسسات بانكدارى 

در جهان است.
ــته اند، مردم يونان باستان، روم،  البته برخى منابع تاريخى نوش
بابل و چين نيز اموال خود را در معابد و اماكن مقدس خودشان 
ــپردند و  ــان و اعتماد آنها بود، مى س به  افرادى كه مورد اطمين
ــده روحانيون معابد  ــوال آنها به عه ــدارى از ام گاه حفظ و نگه
ــتانى آن روزگار  ــده اى در جوامع باس ــن دليل، ع بود و به همي
به اين صرافت افتادند، جايگاهى امن و مورد اعتماد براى حفظ 
ــوان در قبال  ــد؛ جايى كه بت ــوال آنها فراهم كنن و نگهدارى ام

سپرده ها به آنان سود نيز بپردازند.
ــد و به اين  ــا معابد رقابت كنن ــتند ب اين عده در واقع مى خواس
ــته اند قدمت بانكدارى در چين به شش قرن  دليل است كه نوش

ــال  پيش از ميالد برمى گردد و بعدها با اختراع كاغذ در 105 س
پس از ميالد مسيح، وارد مرحله جديدى از بانكدارى شد.

ــى، بانكدارى به طرز  در ايران نيز پيش از آغاز سلسله هخامنش
ابتدايى مرسوم شد، البته در انحصار شاهزادگان و معابد بود؛ اما 
ــيان، اقتصاد ايران وارد مرحله  ــله هخامنش همزمان با اوج سلس
ــد كه عواملى نظير فتح «ليدى»،كشورى ثروتمند  جديدى ش
ــتند، ــهرت داش ــكه ش كه مردمانش در آن روزگار به ضرب س
ــاى بين المللى آن روزگار  و نيز فتح بابل به عنوان يكى از بازاره
ــراى پرداخت وام و  ــى» مقرراتى ويژه ب كه در «قوانين حموراب
ــت، در آن بى تاثير نبود. در اين  ــپرده هاى تجارى داش قبول س
روزگار، بازرگانى ايران رونق و پول مسكوك رواج يافت و ايران را
 از سند تا مديترانه، به بزرگ ترين مركز اقتصادى جهان باستان 

تبديل كرد. 
نخستين بانك هاى ايران باستان

ــيان، بانك هايى خصوصى نظير بانك هاى   در روزگار هخامنش
ــتين بار  ــران» براى نخس ــو و پس ــران» و «مورش «اگيپى و پس
ــخصى به نام  ــذار بانك اگيپى، ش ــمى يافتند. بنيانگ هويت رس
ــيع بود  ــيار وس ــه فعاليت اين بانك بس ــوب» بوده و دامن «يعق

و به عمليات بانكى امروزى شباهت داشت.
ــات رهنى و  ــيان به عملي ــى دوره هخامنش بانك هاى خصوص
ــپرده كرده و وام مى دادند.  ــغول بودند، قبول س كارگشايى مش

ــته و از «چك» نيز  ــاب جارى داش ــتريان آن بانك ها حس مش
استفاده مى كرده اند و بانك هاى هخامنشى سرمايه هاى خود را 
ــتغالت، مزارع، بردگان، رمه و گله دارى، آبيارى،  در توسعه مس
ــتى هاى تجارى به كار مى انداختند و  ماهيگيرى و ساخت كش
ــيان  بانك «اگيپى» عالوه بر اين، براى دولت مركزى هخامنش

ماليات و خراج ساالنه جمع آورى مى كرد.
ــناخته شده  در زمان كورش  قديمى ترين بانك (بنگاه مالى) ش

بزرگ، به بانك «اِگيبى و پسران» مشهور بود. 
ــى و جهان گشايى كورش  ــاهى هخامنش با بنيانگذارى شاهنش
ــا و همچنين  ــت در آبادى ها و راه ه ــش و امني ــرارى آرام و برق
ــبكه بانكدارى نيز، كه از هزاره ى دوم  آغاز رونق نقش سكه، ش
ــده بود،  ــناخته ش ــالد در بين النهرين تا حدودى ش پيش از مي

وارد مرحله ى نوينى شد. 
ــتند، اما از اواخر  ــى را معبدها به عهده داش معموال كارهاى مال
سدى هفت پيش از ميالد كه با فروپاشى يا ضعف حكومت هاى 
ــور مالى را  ــه ام ــن ب ــى پرداخت ــا تواناي ــن، معبده بين النهري
ــرى  ــكل جدى ت ــا ش ــبه بانك ه ــن ش ــد، اي ــت دادن از دس

پيدا كردند.
ــراى وام ، گرويى  ــد و ب ــط وام مى دادن ــت فق اين بانك ها نخس
قابل توجهى، مانند زمين كشاورزى يا برده براى بهره بردارى و 

بهره كشى، در اختياربانك قرار مى گرفت.

  در چنين روزى

انتشار طرح جمهوري اسالمي ايران براي 
امنيت منطقه در جريان جنگ تحميلي 

(1365 ش)

رحلت محدث بزرگ 
آيت اهللا حاج شيخ عباس قمي

(1359 ق)

كناره گيري عوام فريبانه رضاخان 
از مقام وزارت جنگ 

(1301 ش)
با طوالني شدن جنگ و گسترش دامنه پيروزي هاي نظامي ايران به ويژه پس 
از فتح فاو در بهمن 1364، از سوي آمريكا و حاميان منطقه اي آن، درباره نيات 
و اهداف جمهوري اسالمي ايران شايعاتي منتشر شد كه بر اساس آن، ايران 
به گسترش دامنه جغرافيايي جنگ، تالش براي اشغال كشورهاي همسايه، 
ــورها و كمك به گروه هاي مخالف دولت مركزي  دخالت در امور داخلي كش
ــت ايران از  ــخ به اين اتهامات، دول ــد. در پاس ــورهاي منطقه متهم ش كش

سازمان ملل متحد خواست تا طرح قرارداد امنيتي ايران را منتشر كند. 
بر اساس اين طرح كه در 30 ارديبهشت 1365ش، طي يادداشت محرمانه اي 
به دبير كل سازمان ملل متحد ارائه شده بود، ايران براي همكاري با دبير كل 
ــورهاي خليج فارس بر  در جهت انعقاد يك قرارداد امنيتي منطقه اي با كش
مبناي اصول استقالل، حاكميت ملي، تماميت ارضي، عدم مداخله در امور 

ديگران و... اعالم آمادگي كرده بود. 
ــر  ــال 1365ش منتش ــن روزي در س ــه در چني ــرح ك ــن ط در اي
ــور  ــه هر كش ــه ب ــري از حمل ــت جلوگي ــران جه ــاي اي ــد، از تالش ه ش
ــران،  ــالمي اي ــوري اس ــده جمه ــالم ش ــت اع ــده و سياس ــاد ش ــر ي ديگ
ــراي منطقه،  ــح ب ــن صل ــگ و تامي ــترش جن ــاب از گس ــر اجتن ــي ب مبن

مورد تاكيد قرار گرفته بود. 

ــل علماي  ــم قمي، از افاض ــن ابي القاس ــيخ عباس بن محمدرضا ب حاج ش
ــيعه به شمار  ــته و آگاه ش قرن چهاردهم هجري قمري و از محدثين برجس

مي آيد. 
پس از تحصيالت مقدماتي خويش در قم، در سال 1316 قمري عازم نجف 
ــتفاده كرد و در تاليفات استادش  شد و از محضر حاج ميرزا حسين نوري اس
مساعدت كرد. پس از فوت استاد، به قم عزيمت كرد و در همان جا به انجام 
وظايف ديني و تاليف كتاب هاي ارزنده پرداخت. ايشان درطول عمر خويش 
ــد ارايه كرد.  ده ها كتاب كه هر يك در جاي خود قابل تامل و تعمق مي باش
از جمله آثار ايشان، كتاب َمفاتيح الَجنان است كه مشتمل بر ادعيه و زيارات 
معصومين(ع) مي باشد و در خانه ي هر فرد شيعي در كنار قرآن و نهج البالغه 

قرار گرفته است. 
ــرانجام پس از عمري تالش و خدمت به اسالم و مسلمين و  محدث قمي س
تحمل سختي ها و مرارت زمان به ويژه در اواخر عمر كه مصادف با توطئه هاي 
ــالم و دين زدايي رضاخاني بود، در ذي الحجه ي سال 1359 ق  دشمنان اس
ــن مطهر  ــييع، در صح ــس از تش ــات گفت و پ ــدرود حي ــالگي ب در 65 س
ــين نوري  ــرزا حس ــاج مي ــتادش مرحوم ح ــوار اس ــي(ع) در ج ــام عل ام

به خاك سپرده شد.

در واپسين سال هاي سلطنت سلسله قاجاريه، رضاخان به عنوان وزير جنگ، 
ــدي را بر نمي تافت.  ــت و مخالفت اح خود را واالترين مقام نظامي مي دانس
ــه در قزاقخانه بود؛ ولي با مخالفت دولت هاي  او مدت ها در صدد ادغام نظمي
ــه تهران  ــي در چند منطق ــام درگيري هاي ــد. در اين اي ــت مواجه مي ش وق
ــس كه به اقدامات  ــن انجاميد. نمايندگان مجل روي داد كه به مرگ چند ت
رضاخان سردار سپه بدگمان بودند، او را عامل پنهاني اين توطئه مي شناختند. 
ــردار  ــخت بر س ــن رو برخي نمايندگان مجلس، در گفتارهاي خود، س از اي
ــيار گران آمد. به همين علت  سپه تاختند. اين موضوع براي سردار سپه بس
ــه اي طرح كرد و در نيمه مهر 1301ش،  براي قدرت نمايي به مخالفان نقش
ــود را اعالم كرد.  ــخنراني مفصل خود در وزارت جنگ، كناره گيري خ در س
پس از اين اقدام، از سوي قواي نظامي شورش هايي در تهران و شهرستان ها 
ــد نظامي به رژه در مقابل مجلس  صورت گرفت. در همين روز، چندين واح
ــت رضاخان به وزارت  ــاس تهران پرداختند و خواستار بازگش و مناطق حس
ــدند. اين حادثه كه ماهيت حقيقي رضاخان و نيات خطرناك او را  جنگ ش
بر سياستمداران آگاه روشن مي ساخت، سرانجام با بازگشت دوباره به وزارت 
ــت كابينه، به ميل رضاخان در سوم آبان  جنگ و در نهايت اخذ فرمان رياس

1302ش، ادامه يافت.

زيارتگاه چك چك
ــتيان است.  «َچك  َچك» يا «چك چكو» يكي از زيارتگاه  هاي مهم زرتش
ــبز نيز مي  گويند در استان يزد و  ــتيان به آن پيرس اين زيارتگاه كه زرتش
شهرستان اردكان در كوه  هاي ميان اردكان و انجيره قرار دارد. چك چك 
ــده و جاده آن دوطرفه با آسفالت  در 43 كيلومتري شرق اردكان واقع ش
قابل قبول است. درصورتي كه وسيله نقليه شخصي نداريد، مي توانيد از 

يزد، ميبد يا اردكان خودرو كرايه تهيه كنيد.
ــا را از پا درآورد و  ــانه احترام،  بايد كفش ه براي ورود به زيارتگاه، به نش
ــود دارد كه  ــگاه تابلوهايي وج ــه زيارت ــل از ورود ب ــر نهاد. قب كاله بر س
ــور كه در  ــد پاك بود، همانط ــه زيارتگاه باي ــان مي دهد براي ورود ب نش
ــرايط خاص هستند به مساجد  ــالم نيز ورود بانواني كه داراي ش دين اس
ــود. در داخل  ــوق بايد رعايت ش ــت، در اين مكان نيز نكات ف ممنوع اس
زيارتگاه كه به شكل دهانه غار است تنه درخت چنار كهنسالي وجود دارد.

ــده و از بخشي از سقف قطرات آب  كف زيارتگاه با سنگ مرمر پوشيده ش
ــايد از  ــن مي ريزد و احتمال نام گذاري اين محل نيز ش چكه چكه بر زمي
ــمع به طور دائم در زيارتگاه روشن است و  ــد. چند شعله ش همين رو باش
محلي براي سوزاندن عود يا چوب مقدس وجود دارد. همانند بسياري از 
زيارتگاه هاي ساير اديان، تصاويري از بزرگان دين زرتشتي زينت بخش  
محوطه كوچك زيارتگاه است. سقف زيارتگاه سنگي است. در كف محوطه 
ظرف هايي براي جمع آوري آب گذاشته اند كه بخشي از آن جهت تبرك 
ــي ديگر نيز به مصرف خوراكي مي رسد.  ــود و بخش به زائرين اهدا مي ش
ــر جهان در اين مكان  ــتيان از سراس ــاله در 27 خرداد ماه زرتش همه س

گرد هم مي آيند و به دعا و نيايش مي پردازند.
ــم حج زرتشتيان  ــهرت يافته كه اين مراس هرچند كه در ميان عموم، ش
است اما به واقعيت نزديك نيست. در مجموعه چك چك ساختمان هاي 
متعددي مشاهده مي گردد. از آنجا كه مجموعه چك چك با شهر اردكان 
ــكان و پذيرايي از زائران  ــاختمان ها جهت اس فاصله زيادي دارد، اين س
ساخته و استفاده مي شوند.  ساخت و نگهداري مجموعه چك چك توسط 

زرتشتيان داخل و خارج از كشور تامين شده و مي شود.
هر سال جشن مهرگان در اين زيارتگاه برگزار مي شود و زرتشتيان بسياري 

در اين مكان گرد هم مي آيند.
ــود نام «چك چك» يا «چك چكو» از صداي قطره هاي آبي  گفته مي ش
ــده كه از صخره اي مي چكد و اكنون به درون يك منبع ذخيره  گرفته ش
هدايت مي شود. نيايشگاه پير سبز امكانات رفاهي مانند برق، آب آشاميدني 
ــاخته شده كه به آن ها «خيله»  و تعدادي اتاق دارد كه براي استراحت س
ــش از 50 متر  ــه ژرفاي بي ــي از اتاق ها چاهي ب ــد. در داخل يك مي گوين

وجود دارد. 
بنا به اعتقاد زرتشتيان، زمان حمله مسلمانان به ايران كه با سقوط پادشاه 
ــاني وقت (يزدگرد) انجاميد، نيك بانو دختر شاه از دست مسلمانان  ساس
ــد و  ــده و در ميان كوه مخفي و ناپديد ش ــمت اردكان آم فرار كرد و به س
ــتيان قرار گرفت . يكي از كنيزان نيك  اين محل به عنوان زيارتگاه زرتش
بانو به نام گوهر بانو (مرواريد) نيز در چند كيلومتري وي مدفون است كه 

با نام پير هريشت معروف است .

اولين بانك 
در عصـر          

هخامنشـى



يادداشت

خبر خبر 
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ــفر اخير رييس جمهور اتريش به ايران  ــهردار اصفهان گفت: در س ش
ــد و وزير امور خارجه  بحث خواهرخواندگى اصفهان با وين مطرح ش
ــژاد در ديدار  ــرار گرفت. مهدى جمالى ن نيز در جريان اين موضوع ق
ــت: اصفهان يكى از  ــگاه فنى وين اتريش، اظهار داش با هياتى از دانش
ــتان هاى ايران با 107 شهر به شمار مى رود و كالنشهر  بزرگ ترين اس
اصفهان به عنوان مركز اين استان، همواره از اهميت بااليى در كشور 
ــن اصفهان، شهر  ــت. وى با اشاره به برگزارى جش برخوردار بوده اس
ــته اصفهان با حضور مديران  صنايع دستى افزود: طى چند روز گذش
ــهر جهانى صنايع دستى جهانى از سازمان هاى مربوطه به عنوان ش

ــهردار اصفهان با بيان اينكه اصفهان تاكنون چهار  ــناخته شد.ش  ش
ــال 2006 پايتخت  ــهر در س بار پايتخت ايران بوده، بيان كرد: اين ش
ــى ايران به  ــز پايتخت فرهنگ ــالم بود و اكنون ني فرهنگى جهان اس
ــاب مى آيد.وى با بيان اينكه به تازگى نيز اصفهان به عنوان شهر  حس
ــده كه اين خود افتخارى براى ايران  جهانى صنايع دستى معرفى ش
به شمار مى رود، گفت: وجود بيش از دو هزار جاذبه تاريخى، كريدور 
ــومين كالنشهر  ــور، جمعيت دو ميليون نفرى، س علم و فناورى كش
بزرگ كشور وجود 100 دانشگاه از جمله مهم ترين ويژگى هاى شهر 

اصفهان است.

مقصر حادثه برخورد خمپاره در 
سپاهان شهر مشخص شده است

جانشين فرماندهى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان با اشاره 
ــدن مقصر حادثه برخورد خمپاره در يكى از پارك هاى  به مشخص ش
سپاهان شهر در خردادماه امسال گفت: همان طور كه در گذشته اعالم 
ــردار مجتبى فدا اظهار داشت:  كرديم سپاه مقصر اين حادثه نبود. س
ــتادكل نيروهاى  ــى بوده و س مقصر اين حادثه يكى از مراكز آموزش
ــازمان قضايى نيروهاى مسلح  ــايى كرده و به س ــلح آن را شناس مس

معرفى كرده است. 
ــته اعالم كرديم، هيچ كدام از رده ها  وى افزود: همان گونه كه در گذش
ــپاه در اين حادثه هيچ نقشى نداشته و سپاه  و نيروهاى وابسته به س
ــبت دادن  ــانه هايى كه اخبار كذب درباره نس اقدام قانونى را براى رس
اين ماجرا به سپاه انجام داده است.فدا درباره برگزارى دومين كارگاه 
ــب الزمان(عج)  ــپاه صاح ــى منطقه اى حقوقى به ميزبانى س آموزش
ــى  ــانى و آگاهى بخش ــش به منظور اطالع رس ــن هماي ــان كرد: اي بي
ظرفيت هاى حقوقى داخل سپاه برگزار شده است.وى با اشاره به ابالغ 
قانون جديد آئين دادرسى و قوانين مالياتى گفت: نياز است تا رده هاى 
مختلف سپاه با قوانين جديد آشنا شوند.سردار فدا به ارتباط رده هاى 
ــتگاه ها، نهادها، ارگان ها و اقشار مختلف  مختلف سپاه و بسيج با دس
ــتورالعمل هاى جديد اين ظرفيت را  اشاره كرد و افزود: آگاهى از دس

ايجاد مى كند كه سپاه همچون گذشته قانون مدار و قانونمند باشد.

ــورتى ايثارگران استان  ــول زرگرپور در اولين جلسه شوراى مش رس
ــائل جامعه ايثارگرى گفت:  اين شورا ضمن بررسى مشكالت و مس
ــج و تقويت ــه تروي ــهادت را در جامع ــار و ش ــگ ايث ــتان، فرهن اس

خواهد كرد.
ــور و معاون  ــق توافق وزير كش ــان اينكه طب ــتاندار اصفهان با بي اس
رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور استانداران 
ــند افزود: اين شورا ــورتى ايثارگران داشته باش بايد يك شوراى مش
ــتاندار مى تواند با  ــى دارد و اس ــخص و معين  آيين نامه و اهداف مش
ــورا را در شوراى فرهنگ عمومى نظرات و پيشنهادات اعضاى اين ش

مطرح كند.
وى با تاكيد بر بهره گيرى از ظرفيت ايثارگران در جهت توسعه و تعميق 
فرهنگ دينى و ارزش هاى انقالب اسالمى در سطح جامعه گفت: بايد 

همكارى ايثارگران با دستگاه هاى اجرايى تقويت شود.
ــاره به اينكه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در  مدير ارشد استان با اش
ــوراى دولتى اجرا مى شود،  ــوراى فرهنگ عمومى تصويب و در ش ش
ــتاى ــورا در راس ــورتى اين ش ــتفاده از نظرات مش تصريح كرد: اس

 راهبردى كردن قوانين ايثارگرى موثر است.
وى گفت: در اين شورا عالوه بر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، امورى 

كه مربوطه به مسائل ايثارگران است نيز مورد توجه قرار مى گيرد.
ــه در ارتباط با ايثارگران به  زرگرپور با بيان اينكه اغلب قانون هايى ك
تصويب رسيده اجرايى نشده است افزود: اين شورا مى تواند در ارتباط 
ــهيل در اجراى اين قانون  ــدن و تس با قانون جامع و نحوه اجرايى ش

كمك كند.
استاندار اصفهان با بيان اينكه هدف اين شورا ارائه پيشنهادات مشورتى 
براى اجراى دقيق اين قوانين است اظهارداشت: هدف نهايى آن ترويج 

ايثار و شهادت بوده كه ابراز آن اجراى دقيق قوانين است.
ــورا بايد تعادلى بين آنچه كه دولت  زرگرپور افزود: در جلسات اين ش
ــود ــت، ايجاد ش مى تواند كمك كند و آنچه كه مطالب ايثارگران اس
ــانه مورد بررسى قرار گيرد.  ــائل با اولويت بندى كارشناس  و بايد مس
وى با بيان اينكه اصفهان فاقد يك سالن گلستان شهدا، موزه جنگ 
ــت، اظهار  ــب براى ايثارگران اس ــگاه مناس و دفاع مقدس و آسايش
داشت: در رابطه با حل مشكالت ايثارگران از استان هاى ديگر عقب 
ــم مطالبات ــمت اعظ ــائل و قس ــدم همه اين مس ــتيم و معتق هس

 قابل حل است.
استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه فرهنگ ايثار و شهادت براى نسل 
جديد بايد به يك ارزش تبديل شود افزود: اين فرهنگ بايد در جامعه 
جارى شود و اين شورا بستر خوبى است كه بايد از آن به بهترين شكل 

استفاده كنيم.

وين،  به جمع خواهرخوانده هاى 
اصفهان مى پيوندد

استاندار اصفهان:

اغلب قوانينى كه در ارتباط با 
ايثارگران به تصويب رسيده، اجرايى 

نشده است

ــائلى چون آلودگى هوا،  ــال 1381 دغدغه اصفهان در مس ــاره به اينكه در س شهردار اصفهان با اش
ــيديم آنچه نجات دهنده  ــت محيطى و آلودگى صنعتى بوده، گفت: بعد از آن به اين نتيجه رس زيس

اصفهان است حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان است.
ــكده رويان به مردم شهر  ــم اهداء دستاوردهاى علمى، فرهنگى پژوهش مهدى جمالى نژاد در مراس
ــى  ــوت كرديم و آن ها پس از بررس ــور را دع ــيارى از نخبگان مقيم خارج از كش اصفهان گفت: بس
ــمت صنايع  ــيدندكه براى اصفهان صنايع آالينده كافى بوده و بايد به س معضالت به اين نتيجه رس
علمى و دانش بنيان حركت كنيم. جمالى نژاد در ادامه با اشاره به اهميت كريدورهاى علم و فناورى 
ــتقرار اين كريدور در اصفهان هنوز براى برخى  بيان داشت: متأسفانه با وجود گذشت 14 سال از اس
ــخص نشده و بسيارى از آن ها با  مديران ارشد شهر اهميت باالى علم، فناورى و دانش به خوبى مش

ضرورت مسائل علمى آشنا نيستند.
ــتيم تا بتوان دانش را ــرايط حاضر نيازمند يك همت جمعى هس شهردار اصفهان تأكيد كرد: در ش

ــن و كارخانه هاى صنعتى  ــرفت جايگزين اقتصاد متكى به فوالد، ذوب آه  به عنوان كليدواژه پيش
ــورى و تبديل آن به ثروت  ــمت دانش مح كرد. جمالى نژاد با بيان اينكه، جهان در حال حاضر به س
حركت مى كند اظهار داشت: به نوعى در عصر حاضر ثروت هاى ما درون مغزها و نيروهاى انسانى است 
و بايد تنها بستر استفاده از اين ثروت ها فراهم شود. وى در ادامه تأكيد كرد: از نخستين فعاليت هايى كه 
من در هفته نخست خدمتم در شهردارى انجام دادم، ابالغ تشكيل مركز نوآورى و خالقيت شهردارى 

بود تا اين مركز در راستاى فعاليت هاى علمى و پرداختن به ايده ها و فكرهاى نو تالش كند.
ــانى كه كارهاى علمى، نوآورانه و  شهردار اصفهان بيان داشت: شهردارى از تمامى دانشگاه ها و كس
ــهر  ــعى دارد فعاليت هايى كه در بخش هاى مختلف ش خالقانه انجام مى دهند حمايت مى كند و س
صورت مى گيرد را از فعاليت روزمره خارج و به سمت ايده هاى نو و خالقانه حركت دهد. جمالى نژاد در 

ــهرهاى جهانى شده و تنها دو شهر در جهان اين افتخار  ادامه با اشاره به اينكه اصفهان وارد جرگه ش
ــاله بايد با به كارگيرى طرح خالقانه فعاليت هايى در شأن اصفهان  را دارند گفت: با توجه به اين مس

بزرگ انجام دهيم.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به اهدا قوچ شبيه سازى به شهر اصفهان اظهار داشت: اين 
موضوع از نگاه علمى داراى ارزش بسيارى است، ارزشى كه كشورهاى انگشت شمارى به آن رسيده اند 
و در جمهورى اسالمى ايران نيز پژوهشكده رويان توانسته به همت پژوهشگران ايرانى و با تحقيق و 

پژوهش به اين علم دست يابد.
اصفهان جزو مطرح ترين شهرهاى جهان در زمينه هاى ژنتيكى و شبيه سازى است

ــت: در جهان،  اصفهان  ــه رييس پژوهشكده رويان اصفهان اظهار داش در بخش ديگرى از اين جلس
ــند؛  البته در زمينه اى  ــهرى با جاذبه هاى گردشگرى بسيار و گنبدهاى آبى مى شناس را با عنوان ش
ژنتيكى و شبيه سازى نيز نام اصفهان جزو مطرح ترين شهرهاى جهان عنوان مى شود. محمدحسين 
نصراصفهانى ادامه داد: پژوهشكده رويان با حمايت شهردارى اصفهان توانست راه اندازى شود و در حال 
حاضر بيش از 100 متخصص در زمينه شبيه سازى به اجراى پروژه هاى مختلف در زمينه ى ساخت 
دارو، شبيه سازى حيوانات در حال انقراض و ... در اين مركز در حال فعاليت هستند. وى بيان داشت: 
تاكنون در زمينه هاى استفاده از سلول هاى بنيادى اقدامات مثبتى صورت پذيرفته و به درمان برخى 

از بيمارى هاى العالج چون سرطان هاى مختلف پرداخته ايم.
 نصر اصفهانى به ارزش اين هديه به شهر اصفهان اشاره  كرد و گفت: ارزش هديه اين قوچ ها به نوعى 
ــكده رويان اصفهان تأكيد كرد: وقتى اين  نجات شهر از آلودگى محيط زيستى است. رييس پژوهش
هديه به شهردارى اصفهان به عنوان نماينده اصفهان اهدا مى شود،  سبب مى شود تا مردم به پيشرفت 

خود در عرصه هاى علمى، فناورى و دانشى ببالند.

ــت: بنگاه هاى  ــعه روابط خارجى اتاق بازرگانى اصفهان گف ــيون توس رييس كميس
اقتصادى در دوره جديد روابط اقتصادى ايران با ساير كشورها بايد فعال تر از گذشته به 
افزايش حجم مبادالت تجارى بپردازند. قاسم على جبارى در نخستين جلسه كميته 
توسعه روابط تجارى و اقتصادى خارجى و نمايشگاه هاى اتاق اصفهان اظهار داشت: 
بر اساس قانون اتاق هاى بازرگانى مصوب مجلس، كوشش در راه شناسايى بازار كاالهاى 
صادراتى ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به موسسات مربوطه جهت شركت 
ــت كه اين  ــگاه هاى بازرگانى داخلى و خارجى يكى از وظايف مهم اتاق اس در نمايش

كميته مى تواند آن را دنبال كند.
ــتان اصفهان با 5 ميليون جمعيت داراى 8 هزار و 500 واحد صنعتى و  وى گفت: اس
معدنى است كه نسبت به استان هاى كشورهاى توسعه يافته داراى واحدهاى صنعتى 
كمترى است. رييس كميته توسعه روابط تجارى و اقتصادى خارجى و نمايشگاه هاى 
اتاق اصفهان در اين جلسه گفت: اين كميته يكى از مهم ترين كميته هاى اتاق است 

كه مى تواند زمينه افزايش حجم تجارت استان با كشورهاى خارجى را افزايش دهد.
رضا خياميان با اشاره به سفر پى درپى هيات هاى خارجى به ايران و اصفهان گفت: هدف 
اين هيات ها بازاريابى براى محصوالت توليدى خودشان است و نتيجه ملموسى براى 

توليدكنندگان استان حاصل نمى شود.
وى يكى از ضعف هاى اتاق هاى شهرستان ها را نبود ارتباط با اتاق ها و شوراهاى مشترك 
عنوان كرد و گفت: اتاق هاى بازرگانى مشترك ايران با ساير كشورها نقش مهمى در 

افزايش مبادالت دو كشور دارند و ازاين رو اين كميته بايستى نگاه ويژه اى به اين اتاق ها 
داشته باشد. رييس كميته توسعه روابط تجارى و اقتصادى خارجى و نمايشگاه هاى 
ــفارت خانه هاى جمهورى  ــش مهم و اثرگذار دفاتر نمايندگى و س اتاق اصفهان به نق
اسالمى ايران در ساير كشورها در موضوع توسعه حجم مبادالت تجارى ايران دانست 
و گفت: ديپلماسى خارجى ايران بايستى در اختيار فعاالن اقتصادى باشد تا عالوه بر 
دريافت اطالعات اقتصادى هر كشور بتواند با استفاده از ظرفيت سفارت خانه ها بتوانند 

حضور دائمى در بازارهاى آن كشور داشته باشند.

ــرايط مناسبى براى جذب سرمايه گذارى خارجى  رييس اتاق بازرگانى اصفهان گفت : بايد ش
فراهم شود تا آنان بدون نگرانى به فعاليت خود بپردازند.

ــرمايه گذارى به صورت  ــتار ارائه قوانين و مقررات س ــهل آبادى خواس ــيد عبدالوهاب س س
ــرى از بروز  ــراى جلوگي ــزود : ب ــد و اف ــذاران خارجى ش ــرمايه گ ــن براى س ــفاف و روش ش
ــذاران خارجى از ــرمايه گ ــادى داخلى با س ــكالت حقوقى بين فعاالن اقتص ــائل و مش مس
ــده اى از ــتار حضور نماين ــود. وى خواس ــتفاده ش ــاوران حقوقى در جريان مذاكرات اس مش

 نيروى انتظامى و اداره كل اطالعات در كميته با هدف تسهيل حضور سرمايه گذاران خارجى در 
استان شد و افزود :صدور رواديد و تاييد صالحيت سرمايه گذاران خارجى در مرحله مقدماتى 
مذاكره بايد مورد توجه دستگاه هاى نظارتى باشد.سهل آبادى با انتقاد از روند ارائه تسهيالت 
بانكى به واحدهاى توليدى گفت:ميزان تسهيالتى كه مصوب مى شود تا در اختيار يك واحد 
توليدى دچار بحران شده قرار گيرد، در زمان پرداخت تكه تكه مى شود.وى خواستار تشكيل 
ــتان شد وگفت: برخى از يك گروه كارشناسى براى بررسى واحدهاى توليدى بحران زده اس
 بانك ها در ارائه تسهيالت به واحدهاى توليدى سخت گيرى مى كنند و اين در حاليست كه
 با ارائه تسهيالت، فعاليت توليدى اين واحدها از سر گرفته مى شود.رييس اتاق بازرگانى اصفهان

ــتان گفت: تهاتر بدهى و طلب  ــده براى يك واحد فوالدسازى اس ــاره به چالش ايجاد ش  با اش
ــكالت اين قبيل واحدها را  ــازمان هاى دولتى مى تواند بسيارى از مش واحدهاى توليدى با س

برطرف كند.
وى از آمادگى اتاق بازرگانى اصفهان براى پيگيرى مسائل و مشكالت فعاالن اقتصادى خبر داد 

و گفت: بسيارى از اختالفات بين فعاالن اقتصادى در اتاق قابل رفع است.
ــكيل كميته حمايت  ــز هدف از تش ــترى اصفهان ني ــروى وفا، رييس كل دادگس احمد خس

ــار ركود و  ــاى توليدى دچ ــى از واحده ــتان را حمايت حقوق ــرمايه گذارى اس قضايى از س
ــتگاه قضايى تالش ــرد: دس ــرد. وى تصريح ك ــران آنها اعالم ك ــكارى كارگ جلوگيرى از بي
ــتان ــژه واحدهاى توليدى اس ــادى بوي ــت هاى اقتص ــالمى براى فعالي ــد محيط س  مى كن
ــرمايه گذارى استان اصفهان با هدف   فراهم كند. دهمين جلسه كميته حمايت قضايى از س
بررسى نيازها وظرفيت هاى حقوقى استان به منظور جذب سرمايه گذارى خارجى و ارائه گزارش 
كميته كارشناسى بازسازى و حمايت از واحدهاى ورشكسته و متوقف در خصوص هفت بنگاه 
ــتان در تاالر هيات نمايندگان اتاق بازرگانى، صنعت ، معدن و كشاورزى اصفهان اقتصادى اس

 برگزار شد.

رييس كميسيون توسعه روابط خارجى اتاق اصفهان:

توسعه روابط خارجى بنگاه هاى اقتصادى در دستور اتاق اصفهان قرار گرفت 
رييس اتاق بازرگانى اصفهان خواستار شد؛

شرايط مناسب براى جذب سرمايه گذاران خارجى فراهم شود
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شهردار اصفهان تاكيد كرد؛

حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان؛ راه نجات اصفهان

ــت: نگاه  ــان گف ــتان اصفه ــالمى اس ــاد اس ــركل فرهنگ و ارش مدي
ــژه بوده ــث تئاتر وي ــه بح ــى وزارت ب ــام عال ــت، حاكميت و مق دول

 و هست.
ــاى انجمن هنرهاى  ــا مدير و اعض ــالم حبيب رضا ارزانى ب حجت االس
نمايش استان اصفهان ديدار كرد ودر اين جلسه با اشاره به ديدار خود با

 آيت اهللا ناصرى اظهار داشت: در جلسه اى كه با آيت اهللا ناصرى داشتم 
ــاد متكثر االفعال و مختلف المبانى است  ايشان فرمودند كه اداره ارش
يعنى كارهاى زيادى در حوزه هاى مختلف از مؤسسات قرآنى و فرهنگى 
ــى بر عهده اين اداره كل  تا كانون موسيقى، هنرهاى تجسمى و نمايش
ــتا ما در 38 كارگروه عضو هستيم و يا رياست  قرار دارد كه در اين راس

آن را بر عهده داريم.
ــاى مختلف كارى ــان اينكه مبناى حوزه ه ــالم ارزانى با بي حجت االس

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى متفاوت است گفت: نگاه دولت، حاكميت 
و مقام عالى وزارت به بحث تئاتر ويژه بوده و هست.

ــل 44 قانون  ــى تصريح كرد: اص ــاره به اصل 44 قانون اساس وى با اش
اساسى اصل واگذارى بوده كه بر اساس آن دولت بايد خود را سبك بال 
ــاس براى ما نيز راحت تر است  كرده و كارها را واگذاركند و بر همين اس
كه كارها را واگذار كرده و دغدغه اجرايى نداشته باشيم. در 30 وظيفه 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى براى برگزارى و اجرا وظيفه اى پيش بينى
  نشده است و وظيفه ما بسترسازى، نظارت و هدايت امور است.

ــتان اصفهان ادامه داد: انجمن  ــالمى اس ــاد اس مديركل فرهنگ و ارش
ــد و جشنواره  ــن سينما باش ــينمايى بايد خود متولى برگزارى جش س
ــش واگذار كنيم  ــن هنرهاى نماي ــت تئاتر را به انجم تئاتر و ارديبهش
ــتيم كه بودجه  ــد و ما عالقه مند هس ــما براى آن برنامه ريزى كني تا ش
پيش بينى شده براى تئاتر را به انجمن نمايش دهيم تا خود شما بر اساس 
ــده آل برنامه ريزى ــال و حقيقى نه در فضاى اي امكانات و در فضاى رئ

 داشته باشيد.
ــالم ارزانى خطاب به اعضاى انجمن نمايش استان اصفهان  حجت االس
بيان كرد: تئاتر براى شماست و وظيفه سازمانى ما حمايت بوده كه قطعاً 
ــه قوت تئاتر تنها به  اين حمايت را انجام مى دهيم؛  البته بايد بگويم ك
پول نيست و بحث برنامه ريزى نيز بسيار مهم است و شما بايد سند تئاتر 
ــط ما تأمين و در اختيار شما  را بسازيد و بر اساس اين سند بودجه توس

قرار گيرد.
وى افزود: نگاه ما به تئاتر اثباتى است و شما بايد بگوييد كه در اين حوزه 
بايد چه كارهايى انجام شود و بايد از تئاتر عروسكى و تئاتر خيابانى نيز 

حمايت ويژه شود.

مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان گفت: 
ــايى مدارس به منظور ايجاد روحيه نشاط و شادابي در  هر ساله همزمان با بازگش
بين دانش آموزان و خانواده هاى آنها ، افزايش فرهنگ استفاده از گل و گياه و آشنايى 
با مزاياى آن جشنواره اى در محل بازار گل و گياه شهردارى اصفهان برگزار مى شود.

ــدگان توليدكننده و  ــنواره نماين ــن جش ــت: در اي ــان داش ــاورز بي ــر كش اصغ
پرورش دهندگان گل و گياه از استان هاى مختلف كشور حضور دارند و جديدترين 

توليدات خود را در معرض ديد عموم قرار مى دهند.
ــنواره حضور توليد كنندگان ــته اين جش ــت: يكى از نقاط برجس وى اظهار داش

 ماهى هاى زينتى  و همچنين توليد كنندگان مشاغل خانگى است كه عموماً از زنان 
سرپرست خانوار را شامل مى شود.

ــنواره  كنترل قيمت ها،  ــت: از اهدف مهم برگزارى اين  جش ــاورز بيان داش كش
فرهنگ سازى و آشنايى با كاشت و توليد گل  و گياه از سنين پايه، آشنايى و حمايت 

از مشاغل خانگى و همچنين توليد كنندگان ماهى هاى زينتى است.
ــهرداري اصفهان ــاماندهي مشاغل شهري ش ــازمان ميادين و س مدير عامل س

ــنواره انواع گل هاى شاخه بريده و آپارتمانى، كاكتوس،   اظهار داشت: در اين جش
درختان و درختچه هاى مثمر و غير مثمر، گل هاى فصلى، بذر و انواع گلدان هاى 
سفالى و پالستيكى عرضه شده و كاالهايى مانند  گل هاى خشك، ظروف ميناكارى 
شده، چرم هاى طراحى و نقاشى شده و ديگر اقالم مربوط به مشاغل خانگى و  انواع 

ماهى هاى زينتى و صنايع وابسته آن در معرض ديد شهروندان قرار مى گيرد.
ــاره  كرد و گفت: ــخنان خود به ويژگى هاى اين جشنواره اش كشاورز در ادامه س
 فضا سازى محيط بازار با المان هاى گل آرايى شده  مرتبط با كودكان و نوجوانان 

يكى از ويژگى هاى بارز اين جشنواره به شمار مى رود.
مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان اهداء15 
هزار گلدان از گل هاى آپارتمانى به دانش آموزان به همراه بروشور روش نگهدارى، 
استفاده از هشت دستگاه اتوبوس گل آرايى شده جهت انتقال دانش آموزان از نقاط 
مختلف شهر به محل برگزارى جشنواره، انجام مشاوره و معرفى قسمت هاى مختلف 
بخش مشاغل خانگى همراه با توضيحات كامل توسط كارشناس مشاغل خانگى، 
  cd اهداء پنج هزار جلد كتابچه نقاشى با موضوع مشاغل خانگى، رونمايى و توزيع
نگهدارى ماهيان آب شيرين و  هديه 20 هزار ماهى به كودكان بصورت رايگان را از 

ديگر  فعاليت هاى جنبى اين جشنواره به اعالم كرد.
ــهرداري اصفهان  در  مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري ش
بخش پايانى سخنان خود مطرح كرد: اين نمايشگاه توسط بخش خصوصى برگزار 
خواهد شد و سازمان ميادين وظيفه نظارتى در برگزارى اين جشنواره را بر عهده 
دارد. اين جشنواره كه در محل بازار گل و گياه شهردارى اصفهان واقع در خيابان 
جى، خيابان همدانيان برگزار مى شود از 14 مهرماه الى 24 مهر ماه از ساعت 8 الى 

12 و 14 الى 21 پذيراى بازديدكنندگان مى باشد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان:

نگاه هاى دولت به تئاتر ويژه بوده و هست
مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان؛

بيستمين جشنواره گل و گياه در اصفهان برگزار مى شود



ــانه هاى مصرى نام كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى فوتبال ايران را به  رس
عنوان يكى از نامزدهاى مربيگرى در االهلى مصر مطرح كردند.

ــت  ــد كننده اى را پش ــروك، فصل ناامي ــى مب ــا هدايت فتح ــى مصر ب االهل
سر گذاشت و نتوانست عنوان قهرمانى را در هيچ جامى به دست آورد.

ــگاه االهلى مربى خود را از كار بركنار كرده اند و به دنبال گزينه اى  ــران باش س
ــانه هاى مصرى نزديك به  ــتند. بعضى از رس جديد براى هدايت تيم خود هس
باشگاه االهلى از جمله دربى نيوز از قرار گرفتن نام كارلوس كى روش به عنوان 

يكى از گزينه هاى مربيگرى در االهلى نام برده اند.
ــواداران االهلى  ــن ه ــه در بي ــپوليس ك ــابق پرس ــرمربى س ــل ژوزه، س مانوئ
ــا  ــر از گزينه ه ــى ديگ ــت يك ــوردار اس ــادى برخ ــيار زي ــت بس از محبوبي
مطرح شده است كه شانس او نسبت به ديگر گزينه ها بيشتر است. توماس شاو 
و پريرا برزيلى هم از نام هايى هستند كه براى هدايت االهلى مطرح مى شوند.

ــين تيم واليبال نوجوانان ايران گفت: كواچ قهرمان المپيك شده  مربى پيش
ــد او را در راس تيم ملى  ــت و باي ــكو نيس ــى اش متفاوت از والس ــار فن و ب

حفظ كنيم.
ــى  ــته ورزش ــر رش ــراى ه ــك ب ــت المپي ــورد اهمي ــى در م ــا دامغان رض
اظهار داشت: ويترين هر فدراسيون ورزشى، المپيك است و بايد تصميمات 
ــاس المپيك گرفته شود. پيامدهاى حضور در المپيك براى هيچ كس  بر اس
ــه ك ــنهادهايى  پيش و  ــيون  فدراس ــرهاى  اسپانس و  ــت  نيس ــيده  پوش
 به بازيكنان مى شود بعد از حضور در المپيك، كامال متفاوت خواهد بود.

ــابقات  ــد از پايان ليگ فقط 2 ماه تا مس ــه داد: تيم ملى بع ــى ادام دامغان
ــود ولى  ــواچ بايد حفظ ش ــه نظر من ك ــه دارد. ب ــك فاصل ــى المپي انتخاب
ــود چون كمك هاى او در حد و شان تيم ملى نيستند.  كادر فنى تقويت ش
ــود و حاال مى بينيم كه  ــتى نب ــكو كار درس اصوال آوردن كواچ بعد از والس
ــت. كواچ  ــايل فنى اس ــكل دارد كه موضوعى فراتر از مس ــت او مش مديري
ــده و بار فنى او متفاوت از والسكو نيست و بايد او را در  قهرمان المپيك ش
راس تيم ملى حفظ كنيم. حضور بهترين مربى دنيا با توجه به زمان كمى 
كه در اختيار تيم ملى است، فقط هزينه بر است و همين زمان كوتاه، بهانه 

مربى براى عدم نتيجه گيرى احتمالى است.
ــين تيم آلومينيوم المهدى گفت: نسل كنونى، نسل طاليى  ــرمربى پيش س
ــار آورد و انتقاد كرد.  ــت به همين خاطر نبايد به آنها فش واليبال ايران اس
اگر تيم فعلى به المپيك نرسد من بعيد مى دانم تا 2 دوره ديگر، تيم ايران 

شانس حضور در المپيك را به دست آورد.
ــى از نظر فنى افت  ــان تصريح كرد: تيم ملى در جام جهان ــى در پاي دامغان

كرده بود و كادر فنى نتوانست روحيه از دست رفته را به تيم برگرداند.

ــب  ــت: وزير ورزش و جوانان براى كس ــيون وزنه بردارى گف رييس فدراس
سهميه المپيك دستور داد مشكل سهراب مرادى را حل كنيم.

ــا وزير ورزش و جوانان  ــه ب على مرادى پس از مالقات اعضاى هيات رييس
ــكر از محمود گودرزى براى توجه به مسايل فدراسيون هاى المپيكى  با تش
گفت: براى اولين بار هيات رييسه جديد فدراسيون به اتفاق بنده به ديدار 
ــب 6 سهميه المپيك در  گودرزى رفتيم. وزير ورزش به ما گفت براى كس
ــابقات جهانى آمريكا تالش كنيد و اميدوارم مثل هميشه، وزنه بردارى،  مس

كاروان ورزش ايران را در بازى هاى ريو صاحب مدال كند.
وى با اشاره به مشكالت پيش آمده براى سهراب مرادى و اعالم بازنشستگى 
ــفانه اين  ــيون وزنه بردارى گفت: متاس ــووالن قبلى فدراس وى از طرف مس
ــت و گودرزى به ما  ــدى مواجه كرده اس ــكل ج ــردارى  را با مش كار وزنه ب
تاكيد كرد مشكل سهراب مرادى براى حضور در مسابقات جهانى آمريكا و 
كسب سهميه المپيك حل شود و حتى به من گفت اگر نياز است با آيان، 

رييس فدراسيون جهانى صحبت كنم.
ــتان و ديدار با  ــه مجارس ــفر خود ب ــيون وزنه بردارى از س ــس فدراس ريي
ــهراب مرادى  ــاش آيان در پايان اين ماه خبر داد و عنوان كرد: اعزام س تام
ــش آورده اند، كار  ــه براى اين جوان پي ــرايطى ك ــابقات جهانى با ش به مس
ــت ولى ما براى او اقدام كرده ايم و منتظر ويزاى او براى سفر  ــكلى اس مش

به آمريكا هستيم.
ــتعداديابى  اس ــه  برنام از  ــان  جوان و  ورزش  ــر  وزي ــت  حماي از  ــرادى  م
ــت در ــت : گودرزى از ما خواس ــر داد و گف ــه بردارى خب ــيون وزن فدراس
 رده هاى سنى با برنامه و استفاده از تجربيات محمد نصيرى، قهرمان بزرگ 

ايران حركت كنيم.
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سيرى در دنياى ورزش

كى روش نامزد مربيگرى در االهلى مصر

كواچ رفتنش مانند آمدنش اشتباه است

دستور وزير ورزش براى 
حل مشكل سهراب مرادى

ــور به  ــابقات قهرمانى كش ــان، درمس ــتان اصفه ــت اس ــم كارگران واليباليس تي
مقام سوم دست يافتند.  درديدار نهايى رقابت واليباليست هاى كارگراستان ها در
ــهرتاريخى قزوين به مورد اجرا درآمد، تيم  ــورى كه به ميزبانى ش ــابقات كش مس
ــابقات با حساب 3 بر يك  ــپهر الكتريك قزوين ميزبان اين مس واليبال كارگران س
ــدتيم آزمايشگاه سينا گلستان گذشت و موفق به كسب عنوان قهرمانى اين  از س
رقابت ها شد. در مسابقه رده بندى نيز تيم واليبال كارگران قالى سليمان اصفهان 
ــركت بهره بردارى مترو تهران گذشت و مقام سوم  ــاب 3 بر صفر از سد ش با حس
ــته  ــوراز هفته گذش ــته يك  كش را از آن خود كرد.  رقابت تيم هاى واليبال دس
ــاه اجتماعى و هيات  ــى اداره كل تعاون، كار و رف ــم و به ميزبان ــا حضور 11 تي ب
ورزش كارگران استان قزوين در سالن ورزشى شهيد سرلشگر عباس بابايى قزوين 
برگزار شد.كادرفنى تيم واليبال كارگران استان اصفهان متشكل از مهدى ناظمى 
ــد ازبابك گيويان،  ــرمربى بود و بازيكنان عبارت بودن ــت و على زمانى س سرپرس

فرهادوزيرى، سيدجمال سجادى، معين خدايى، اميرنساج،شاهين حاج رسولى ها،سروش معصومى، 
على نصيرى،احسان مهربان،محسن استكى و فرهادمالبهرامى.

داور بين المللى فوتبال ايران گرفته شدن قضاوت ديدار تيم هاى الهالل عربستان 
ــيا از سوى كميته داوران  و االهلى امارات در مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آس

AFC را به صالح خود دانست.
ــتان مبنى بر تغيير تيم داورى ايرانى  ــووالن فوتبال عربس  به دنبال اعتراض مس
ــور و االهلى امارات در مرحله ــت تيم هاى الهالل اين كش براى براى ديدار برگش
 نيمه نهايى رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا، كميته داوران AFC تصميم به تغيير 
ــاس را  ــى قضاوت اين بازى حس ــن ترتيب عليرضا فغان ــم داورى گرفت تا بدي تي

بر عهده نداشته باشد.
عليرضا فغانى اين خبر را تاييد كرد و در پاسخ به اين پرسش كه آيا فكر نمى كنيد 
ــده ايد؟، گفت: اين تغيير به  ــى اخير بين ايران و عربستان ش قربانى مسايل سياس

صالح من بوده است.
داور ايرانى قضاوت كننده در فينال جام ملت هاى آسيا، حاضر به گفتگوى بيشتر درباره اين واكنش 

كميته داوران كنفدراسيون فوتبال آسيا در قبال درخواست مسووالن عربستانى نشد.

درخشش واليباليست هاى كارگراصفهان درقهرمانى كشور                          واكنش فغانى به سلب قضاوتش در ليگ قهرمانان آسيا

ــد تا بار ديگر ضعف سخت افزارى  مشكالت دو ورزشگاه مهم ايران بهانه اى ش
فوتبال ايران يادآورى شود.

ــتاديوم هاى مهم ايران  دو ورزشگاه آزادى تهران و فوالدشهر اصفهان جزو اس
ــابقات داخلى بعضا ميزبانى از رقابت هاى  ــاب مى آيند كه عالوه بر مس به حس
ــه به نوعى  ــگاه ك ــد. اين دو ورزش ــه عهده مى گيرن ــى را هم ب مهم بين  الملل
ــك به نوبه  ــتند؛ اما هر ي ــران هس ــتاديوم هاى فوتبال در اي ــبد اس گل سرس
ــوژه  ــر س ــاى اخي ــا را در روزه ــه آنه ــد ك ــددى دارن ــكالت متع ــود مش خ

كرده است.
ــده؛ اما ــرى آزادى نازي ــزار نف ــگاه 100 ه ــه ورزش ــران همواره ب ــال اي فوتب

ــم ندارد  ــى حتى صندلى ه ــم و بين الملل ــگاه مه ــت كه اين ورزش  جالب اس
ــازه  ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــتور كار ق ــون در دس ــردن آن اكن ــى دار ك و صندل
ــازه در حال ــى ت ــتاديوم آزادى در حال ــا. اس ــزام فيف ــار و ال ــا فش ــم ب آن ه

ــت كه اين امكان كامال پيش پاافتاده را صدها ورزشگاه  ــدن اس  صندلى دار ش
ــتن صندلى  ــت كه دارند. داش ــر جهان سال هاس ــط سراس معمولى و متوس
ــگاه فوتبال  ــات يك ورزش ــى از ابتدايى ترين امكان ــماره صندل ــا ش و متعاقب
ــه صورت  ــد بليت ب ــكان خري ــطه آن ام ــه واس ــه ب ــد ك ــاب مى آي ــه حس ب
ــه  ــل از ورود ب ــى قب ــاچى را حت ــده و تماش ــم ش ــى فراه اينترنت
ــد. ــن مى كن ــه او مطمئ ــر ب ــى موردنظ ــاص صندل ــگاه از اختص ورزش
ــه چنين ــت ب ــازه قرار اس ــه ت ــه و كبكب ــه دبدب ــا آن هم ــگاه آزادى ب ورزش

 امكان ساده اى مجهز شود. جالب آنكه ظاهرا پس از صندلى دار شدن ورزشگاه 

آزادى، گنجايش اين استاديوم از 100 به 85 هزار نفر 
تقليل يافته و به بيان ساده ديگر از ورزشگاه يكصدهزار 

نفرى خبرى نخواهد بود. 
ــى كه به  ــود ظرفيت ــوم نب ــن هم معل ــش از اي ــه پي البت

ــتان  ــه فوتبال دوس ــن هم ــب در ذه ــطه تاكيد مرت واس
ــى نزديك  ــه رقم واقع ــه اندازه ب ــده تا چ ــى نهادينه ش ايران

ــهرت و  ــهر هرچند اعتبار، ش ــك فوالدش ــگاه كوچ است.ورزش
ــگاه آزادى را ندارد ؛ اما در نوع خود يكى از مهم ترين  ــابقه ورزش س

ــژه ظرف  ــود كه به وي ــوب مى ش ــال ايران محس ــتاديوم هاى فوتب اس
ــيايى را  ــى و آس ــم داخل ــاى مه ــى از رقابت ه ــر ميزبان ــاى اخي ــال ه س

به عهده داشته است. پيش از اين ظرفيت كم و البته دورى فوالدشهر از مركز 
شهر اصفهان اصلى ترين مشكل اين ورزشگاه به حساب مى آمد؛ اما حاال چند 
ــت كه افت فاحش كيفيت چمن هم به مشكالت قبلى اين استاديوم  سالى اس
اضافه شده و ناهموار بودن زمين آن انتقادهاى زيادى را به دنبال داشته است. 
ــتاديوم كه معموال مصادف با آغاز فصل سرما و بارندگى  انتقاد از چمن اين اس
آغاز مى شد؛ امسال كمى زودتر و حتى قبل از آنكه شكل ظاهرى آن به وضعيت 
اسفبارى برسد شروع  شد.با تكميل نشدن ورزشگاه نقش جهان، زمين استاديوم 
فوالدشهر كه به واسطه ميزبانى توامان از مسابقات رسمى ذوب آهن و سپاهان 
و برخى از جلسات تمرينى ذوب آهن به مرور فرسوده شده ظاهرا ديگر تحمل 
ــته ديگر خيلى  ــار را ندارد و روش هاى ترميمى موضعى گذش اين حجم از فش

درباره آن جواب 
ــد. اين وضعيت  نمى ده

ــدگان فوتبال  ــى كه نماين در فصل
ــته و اين ورزشگاه وظيفه  اصفهان به آسيا بازگش

ــن در ليگ قهرمانان را  ــپاهان و ذوب آه خطير ميزبانى توامان از ديدارهاى س
به عهده دارد چند ماه مانده به شروع اين رقابت ها نگرانى هايى را به وجود آورده

 است.

مشكالت ادامه دار ورزشگاه هاى ايرانى؛
از آزادى بى صندلى تا فوالدشهر ناصاف

ــاى مرتبط  ــوى نهاده ــه از س ــتاب زده اى ك ــات ش اقدام
ــران  ــال اي ــالق در فوتب ــواى اخ ــت ل ــط، تح و غيرمرتب
رخ مى دهد،  تاكنون فقط به سالمت فضاى فوتبال لطمه وارد

كرده است.
ــام كميته اخالق ــه اى به ن ــال كميت ــيون فوتب در فدراس
 وجود دارد كه وظيفه نظارت بر مسايل فرهنگى و اخالقى 
را در خانواده فوتبال دارد. اين كميته بايد با فرهنگ سازى 
به منظور پيشگيرى و با برخورد كردن با خاطيان به منظور 
جلوگيرى از تكرار يك اشتباه، فضاى اخالقى فوتبال ايران 

را بيمه كند. 
با اين حال اخبار و حاشيه هاى رسانه اى اين كميته تاكنون 
ــت تا حل  ــده اس ــيه و جنجال ش ــط باعث ايجاد حاش فق

معضالت ناهنجار در فوتبال كشور.
ــايلى را كه  ــى خود مس ــق وظيفه ذات ــه اخالق طب كميت
ــه اى و عرفى ــالق حرف ــاحت اخ ــى رود به س ــال م احتم
ــى مى كند. در يكى از اين پرونده ها   لطمه وارد كند، بررس
ــرمربى پرتغالى تيم ملى يا تعدى او  ــائبه اى از تخلف س ش
ــاله هنوز به  از اخالق حرفه اى وجود دارد. هرچند اين مس
اثبات نرسيده؛ اما اظهارونظرهاى مطرح شده در اين حوزه 

بارديگر حاشيه ها را پيرامون تيم ملى برانگيخته  است.
دور جديد اين اتفاق در حالى رخ داده كه تيم ملى فوتبال 
در اردو به سر مى برد و خود را براى بازى حساس با عمان 

در مرحله دوم انتخابى جام جهانى 2018 آماده مى كند. 
ــى روش، صحبت هاى  ــه ك ــده ك ــاله باعث ش همين مس
مطرح شده عليه خود را از چشم كميته اخالق فدراسيون 
ــوط كند كه به  ــه كمپينى مرب ــد و آنها را ب ــال ببين فوتب
ــه او و تيم ملى  ــر براى ضربه زدن ب ــه خودش پيش ت گفت

تشكيل شده بود.

جار و جنجال در هنگام اردوى تيم ملى در خارج از كشور 
بدون توجيه صورت گرفته است. كميته اخالق مى توانست 
اين پرونده را بدون جنجال رسانه اى بررسى كند و وقتى به 
ــيد، پس از بازگشت تيم ملى و كى روش  نتيجه قطعى رس

ــورد الزم را با  ــند و مدرك متقن برخ ــه ايران با ارائه س ب
ــورت اخبار اين اقدام  ــام خاطيان انجام دهد. در آن ص تم
ــانه ها مطرح مى شد. اما ورود  ــته در رس هم به نحوه شايس
ــيون فوتبال به اين پرونده  افرادى خارج از مجموعه فدراس

باعث شد كه ابعاد آن بسيار گسترده تر شود.
ــاله اى پيرامون  ــه چنين مس ــت ك ــتين بار نيس اين نخس
ــرح وظايف كميته اخالق رخ مى دهد. چندى پيش و بر  ش
سر ماجراى برخورد با چند ملى پوش كه روى بازوان خود 
خالكوبى داشتند نيز ماجراى جنجالى رخ داد كه البته در 
ــديد  ــاله اقدام كميته اخالق با واكنش صريح و ش آن مس

رييس فدراسيون فوتبال همراه شد. 
ــود كه با  ــرده ب ــالم ك ــرا اع ــالق در آن ماج ــه اخ كميت
ــع مى كند ولى  ــران برخورد قاط ــوش فوتبال اي دو ملى پ
ــن حرف  ــت كه اي ــگاران گف ــه خبرن ــيان ب ــى كفاش عل
رييس كميته اخالق درست نبوده و اين كميته قبل از هر 

اقدامى بايد با او هماهنگ مى بود.
ــم  تصمي ــما  رس ــگاران  خبرن ــر  براب روز  آن  ــيان  كفاش
ــانه اى كردن اين  ــالق را وتو كرد و از نحوه رس ــه اخ كميت
ــدت انتقاد كرد.  ــوى كميته اخالق هم به ش ــاله از س مس
ــتعفاى  ــده بود كه پس از اس ــاله هم باعث ش ــن مس همي
ــم ارتباط  ــاله با ه ــن دو مس ــه اخالق، اي ــاى كميت اعض
داده شوند.مساله اخالق و رسيدگى به مسايل مرتبط با آن 
هم به عزم جدى نياز دارد و هم پشتيبانى قوى  مى خواهد.

ــرادى خارج از  ــاله اخالقى اف ــد در هر مس ــر قرار باش  اگ
ــت بى موقع خود  ــا دخال ــيون فوتبال ب ــه فدراس مجموع
ــد، يا كميته  ــانه اى تبديل كنن ــال رس ــرا را به جنج ماج
ــتاب، مساله اى را پيش از بررسى  اخالق با بى تدبيرى و ش
بزرگ كند و آن را به رسانه ها بكشد و نيز اگر تصميم هاى 
ــنگ روى  ــوند، س كميته اخالق به داليل مختلف اجرا نش
سنگ بند نمى شود و برگ هاى اخالق يكى يكى از درخت 
فوتبال مى ريزند و بهار سالمتى و امنيت به پاييز بى اخالقى 

و فساد تبديل مى شود.

آگـــهى مزايدهآگـهى برگـزارى منـاقصه عمـومـى 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان (سهامى خاص) 

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايى به شرح زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
 سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان در نظر دارد فروش تعداد 48 دستگاه اطاقك (كيوسك از جنس آلومينيوم 
ــى از جنس آهن) تاالر 26 ميدان مركزى ميوه و تره بار واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان- نائين، با وزن حدود 8000 كيلوگرم آلومينيوم با مبلغ  با شاس
پايه 35/000 ريال بابت هر كيلوگرم و حدود 8000 كيلوگرم آهن با مبلغ پايه 4/500 ريال بابت هر كيلوگرم به صورت وزنى را از طريق مزايده به اشخاص 
ــازمان واقع در خيابان  ــد از تاريخ 94/7/14 تا پايان وقت ادارى مورخه 94/7/22 به دفتر مركزى س حقيقى يا حقوقى واگذار نمايد. متقاضيان مى توانن
آمادگاه، روبروى هتل عباسى، مجتمع تجارى عباسى، طبقه همكف، واحد 107 يا به ميدان مركزى ميوه و تره بار واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان، نائين 
مراجعه نموده و پس از اخذ تاييديه نسبت به واريز مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مزايده در وجه حساب جارى شماره 3100003041007 
نزد بانك ملى ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملى) اقدام نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس: 357270721-3 

 ارائه سپرده شركت در مزايده طى فيش پرداختى به مبلغ 50/000/000 ريال الزامى است. 
 بازديد از كيوسك ها جهت پيشنهاد قيمت الزامى است. 

 مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 13 مورخه 94/7/23 مى باشد. 
 پيشنهادات در تاريخ 94/7/25 بازگشايى مى شود. 
 سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد. 

 هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مزايده است. 

مبلغ تضمين ( ريال )برآورد(ريال)محل تامين اعتبارموضوع مناقصه  شماره  مناقصه 

7/143/730/32828/000/000عمرانىاجراى قسمتى از شبكه فاضالب شهر داران 1 (ارزيابى كيفى) 94-3-243

8/341/539/68132/000/000عمرانى اجراى قسمتى از شبكه فاضالب شهر داران 2 (ارزيابى كيفى) 94-3-244

مهلت تحويل اسناد  به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1394/7/25 

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1394/7/26

                        www.abfaesfahan.ir  :دريافت اسناد : سايت  اينترنتى شركت آب و فاضالب استان اصفهان

پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات : www.iets.mporg.ir                                                                                                                                                                                           نام روزنامه : زاينده رود

 شماره تلفن  گويا:  5- 36680030-031       (داخلى 335)                                                                                                                                                                                                       تاريخ انتشار :94/07/15                    

نوبت اولنوبت  دوم

پاييز اخالق در فوتبال ايران
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به من بگو چرا!سبک زندگی

برای اینکه بعد از بحران عاطف��ی بتوانید به زندگی عادی برگردی��د نیاز دارید یک 
چیزهایی را یاد بگیرید. یکسری از کارها را باید انجام بدهید و سراغ بعضی از کارها 

اصال نباید بروید.
وقتی کسی دچار شکست عاطفی شود، دو حس قوی در او ظاهر می شود، خشم و 
ناامیدی. این احساسات تعادل روحی فرد را به هم می زنند و فرد شکست خورده دائم 
تحت فشار این دو، احساس ناتوانی می کند. در این نقطه برای اینکه خودش را از فشار 
خشم و ناامیدی خالص کند به شکل ناخودآگاهی از مکانیسم های دفاعی استفاده 
می کند. »مکانیسم های دفاعی« م جموعه رفتارهای ناخودآگاهی هستند که افراد 

در اتفاقات اضطراب آور خود بروز می دهند تا کمتر دچار آسیب شوند.
 یکی از این مکانیس��م های دفاعی ک��ه در میان آنهایی که دچار شکس��ت عاطفی 
شده اند خیلی شایع است، مکانیسم انکار اس��ت؛ یعنی فرد برای مقابهل با خشم و 
ناامیدی که دچارش شده، دست به انکار کل ماجرا می زند. حاضر به پذیرش واقعیت 
نیست و حتی باور نمی کند که همه چیز تمام شده. انکار، زمینه ای می شود که روند 
 بهبودی دائم به تاخیر بیفتد. ش��ما االن ممکن اس��ت در مرحله انکار ماجرا باشید.

 پس به ادامه ماجرا دقت کنید.
با تو مهربون نبودم؟!

وقتی انکار را رد کردید و ماجرا را پذیرفتید و ابعادش برایتان مش��خص شد، ممکن 
 اس��ت ش��روع کنید به س��رزنش کردن خودتان. هر چیزی می توان��د دلیلی برای 
سرزنش باشد. از اینکه عاشق شده اید. از اینکه عاشق این آدم شده اید، از اینکه فالن 
حرف را زده اید و... س��رزنش کردن را رها کنید. با خودتان مهربان باشید. هیچ فرد 
دیگری به اندازه خودتان نمی تواند درک درستی از شرایطتان داشته باشد. خودتان 

را از مهربانی خودتان محروم نکنید.
به خانه بر می گردی؟

تعطیل کردن زندگی مس��لما دردی را دوا نمی کند. حق دارید که چند روزی حال 
 و حوصله درس خواندن، کارکردن و معاش��رت نداشته باش��ید، اما اگر این روال را

 ادامه دهید اصال به سودتان نیست. بهتر است هرچه زودتر زندگی را از سر بگیرید و 
ذهن تان را درگیر دیگر امور جاری زندگی هم بکنید. هرچه زودتر از الک خودتان 

بیرون بیایید به نفع خودتان است.
کمک کن تا دوباره جون بگیرم

استفاده از حرف ها و نظرات آدم های متخصص و باتجربه همیشه خوب است. اینجا 
هم سکوت نکنید، یک مشاور و گوش شنوای متخصص پیدا کنید و با او صحبت کنید. 
از حال و روزتان برایش بگویید. سیر ماجرا را برایش تعریف کنید. حواس تان باشد 
که چه کسی را به عنوان مشاور انتخاب می کنید و او را محرم خود قرار می دهید. در 
این صورت شما در فضای این مشاوره می توانید حرف هایی را بزنید که شاید در جمع 
های دیگر و با هیچ کس��ی دیگری نتوانید بزنید. در خالل همین گفت و گوها ابعاد 
تاریک تر ماجرا برای تان روشن می شود. کمی سبک می شوید و با هدایت هایی که 

مشاور انجام می دهید، می توانید درک بهتری از مسائل پیدا کنید.
من که کم نبودم اما...

شکست عشقی ممکن است شما را دچار عدم اعتماد به نفس کند. فرد شکست خورده 
توانایی، استعداد، موقعیت های خود را مثل قبل نمی بیند و چون نه شنیده، گمان 
می کند چیزی کم داشته که مورد قبول واقع نشده و تصورش از خودش مخدوش 
می شود. باور کنید که این طور نیست. موفقیت های قبلی و توانایی هایتان را به یاد 
بیاورید. از خودتان، س��المت و زیبایی تان تعریف کنید. با کسانی که این اعتماد به 
نفس را به شما می دهند، معاشرت کنید. روی بهترین ویژگی های مثبت خودتان 

تاکید کنید.

ریزش مودر انس��ان پیاز یا فولیکول مو به دو دسته تقسیم مي شود؛ یکي 
موي کرکي که در سراسر پوست بدن به جز کف دس��ت و پا وجود دارد. 
دومي، موي انتهایي یا ترمینال که در قس��مت سر دیده مي شود و بعد از 
بلوغ در بعضي قسمت هاي دیگر از بدن هم به وجود مي آید. این نوع مو زبر 
است. رشد مو در سه دوره یا سیکل اتفاق مي افتد: دوره رشد، دوره انتقالي 
و دوره استراحت. طول مدت دوره رش��د مو در سر حدود سه سال، دوره 
انتقالي 2 تا 4 هفته و دوره اس��تراحت حدود سه تا چهار ماه است. در هر 

زماني ده درصد موهاي سر شما در فاز استراحت هستند.
 بعد از گذش��ت دو تا س��ه ماه، موه��اي در ف��از اس��تراحت مي ریزند و 
موهاي جدید ب��ه جاي آنه��ا مي رویند. ای��ن رویش حدود دو تا ش��ش 
 س��ال بعد تمام مي ش��ود. در این فاز، هر تار مو، ماهانه 1 سانتي متر رشد

 مي کند. 
روي سر انسان حدود 100 هزار پیاز مو وجود دارد و با احتساب اینکه هر 
مو حدود هزار روز رشد دارد؛ بنابراین ریختن روزانه حدود صد مو در سر 
طبیعي است. مشکل زماني آغاز مي ش��ود که سرعت و تعداد موهایي که 
 مي ریزد بیشتر از رویش موهاي جدید باشد یا رشد موهاي جدید ضعیف

 شود. 
در این حالت بعد از مدتي از تعداد کل موها کاس��ته ش��ده و فرد متوجه 
کاهش حجم موهایش مي شود. دالیل زیادي براي ریزش مو وجود دارد که 
مي توان به دالیل ارثي، هورمونی، تغذیه ای، اعصاب و روان، مصرف دارو ها، 
بیماري های داخلی و پوس��تي، عمل هاي جراحي و حاملگي اشاره کرد. 
سوء تغذیه- چه به صورت دسترسي نداشتن به مواد غذایي و چه به صورت 
رژیم غذایي براي کاهش وزن یکي از علت هاي ریزش مو اس��ت. کمبود 
تغذیه اي پروتئین، اسیدهاي چرب ضروري اي که بدن قادر به تولید آنها 
نیست و باید از طریق غذا به بدن برسد و کمبود ویتامین ها و امالح از علل 
مهم ریزش مو به شمار مي روند که البته قابل پیشگیري و درمان هستند. 
بعضي از داروها در بعضي افراد موجب ریزش مو مي ش��وند. از این گروه 

داروها مي توان به داروهاي شیمي درماني اشاره کرد. 
همچنین مصرف داروه��اي اعصاب، قرص هاي پیش��گیري از بارداري و 
داروهاي قلبي در افراد زیادي ریزش مو ایجاد مي کنند. مواد شیمیایي اي 
که در رنگ کردن موها، فر کردن، صاف کردن و دکلره استفاده مي شوند 
 مي توانند باعث خش��ک ش��دن و خرد شدن موها ش��ده و ریزش موقت

 ایجاد کنند.
 به هم خوردن ش��رایط دروني و هورموني بدن هم مي تواند باعث ریزش 
موي ش��دید ش��ود. بیماري هایي مثل دیابت کنترل نشده، بیماري هاي 
تیروئید، کلیه، کبد و س��ندرم تخمدان پلي کیس��تیک از این دسته اند. 
 معمول تری��ن علت ریزش م��و در آقای��ان عامل پر ق��درت آندروژنتیک

 است. 
همان گونه که از ن��ام آن پیداس��ت دو فاکتور مهم هورم��ون آندروژن و 
ژنتیک نقش اصلي را در این نوع ری��زش مو دارند. در خانم ها هم این نوع 
ریزش مو به وجود مي آید ولي معموال باعث نازک شدن مو وریزش منتشر 
در سر مي شود. در آقایان بعد از بلوغ به دنبال افزایش سطح هورمون هاي 
 آندروژن��ي نازک ش��دن موه��ا و عق��ب رفتن موه��اي ناحیه پیش��اني 

شروع مي شود.

خیال نکن نباشی، بدون تو می میرم)بخش اول(

داستان کوتاه

داستان های شیوانا )آهای ! مگر نمی بینی !(

 )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 
تک تک 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 تک تک 
لغات نمی توان به یک 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 واسطه دریافت وام(زنگ زبان

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
) سری شانزدهم (

Mouth   »دهان« 
Be all mouth and no action

Have one's heart in one's mouth
حسابی ترسیدن

سپیده 
بارانی

نمونه یک پرونده واقعی
خانمی که برای طرح ش��کایت به کالنتری مراجعه کرده بود، به ماموران گفت: 
»زنی بی سرپرست و دارای دو فرزند هستم و زندگی خود را به سختی می گذرانم. 
چندی پیش آگهی شرکتی را مبنی بر دریافت وام با بهره پایین دیدم. به خیال 
اینکه با این وام می توانم قروض خود را پرداخت کنم و به زندگی ام سر و سامانی 
بدهم، با تلفنی که در آگهی درج ش��ده بود تماس گرفتم و پس از گرفتن نشانی 
شرکت، به آنجا مراجعه کردم. فرد موجهی که خود را مدیر شرکت معرفی می کرد 
گفت که می تواند با استفاده از مدرک فنی و حرفه ای من حداکثر طی سه ماه برایم 
مبلغ 30 میلیون تومان از بانک وام بگیرد و پس از گرفتن وام و کسر سه میلیون 
تومان از آن به عنوان کارمزد، بقیه را به من می دهد. او گفت که برای عقد قرار داد 
کافی است مبلغ 300 هزار تومان بپردازد. من که از این مسئله خیلی خوشحال 
شده بودم، بدون مشورت با کسی مبلغ مورد نظر را پرداخت کردم و قراردادی را 
با شرکت امضا نمودم. عالوه بر آن، چند تن از آش��نایان را نیز برای دریافت وام و 
حل مشکالت شان به این ش��رکت معرفی کردم. پس از گذشت سه ماه از زمان 
عقد قرارداد و رسیدن موعد دریافت وام، هر چه به شرکت زنگ زدم، کسی تلفن 
را جواب نداد و پس از مراجعه حضوری، متوجه شدم که دیگر شرکت در آن محل 
وجود ندارد. با نش��ان دادن قرار داد به یک وکیل متوجه شدم که قرارداد از نظر 
قضایی فاقد ارزش اس��ت و امکان پیگیری قانونی وجود ن��دارد و این افراد از کم 
سوادی و نیازمندی من سوءاستفاده کرده و با تصاحب اموال من و تعداد زیادی از 

متقاضیان وام، متواری شده اند.«
احتیاط ! از بروز اتفاق جلوگیری کنید. 

 برای دریافت وام، تنه��ا از طریق بانک ها، موسس��ات اعتب��اری و صندوق های
قرض الحسنه مورد تایید بانک مرکزی اقدام کنید. 

 کالهبرداران فعال در این زمینه، معموالً با دریافت مبلغی، هر چند کم، به 
عنوان پیش پرداخت و انعقاد قراردادی غیر معتبر، قبل از رسیدن موعد تحویل 

وام، متواری می شوند. 
بانک مرکزی تاکنون به هیچ ش��رکتی مجوز پرداخت وام و سرمایه نداده 

است. 
 فعالیت شرکت ها و افراد مدعی واسطه گری در این زمینه غیر قانونی و بر 
خالف مقررات اس��ت؛ به هیچ وجه ب��ه آنها اعتم��اد نکنید، زیرا وق��وع جرم و 

کالهبرداری در این زمینه و وارد شدن ضرر و زیان به شما بسیار محتمل است.

 پدری ، پسر بداخالقی داشت که زود عصبانی می شد. یک روز پدرش به او یک کیسه 
پر از میخ و یک چکش داد و گفت هر وقت عصباني شدي، یک میخ به دیوار روبرو بکوب.

روز اول پسرک مجبور شد 37 میخ به دیوار روبرو بکوبد. در روزها و هفته ها ي بعد که 
پسرک توانست خلق و خوي خود را کنترل کند و کمتر عصباني شود، تعداد میخهایي 
 که به دیوار کوفته بود رفته رفته کمتر شد.. پس��رک متوجه شد که آسان تر آنست که

 عصباني شدن خودش را کنترل کند تا آنکه میخها را در دیوار سخت بکوبد.
باالخره به این ترتیب روزي رسید که پس��رک دیگر عادت عصباني شدن را ترک کرده 
بود و موضوع را به پدرش یادآوري کرد. پدر به او پیشنهاد کرد که حاال به ازاهر روزي که 
عصباني نشود، یکي از میخ هایي را که در طول مدت گذشته به دیوار کوبیده بوده است 

را از دیوار بیرون بکشد
روزها گذشت تا باالخره یک روز پسر جوان به پدرش روکرد و گفت همه میخها را از دیوار 
درآورده است. پدر، دست پسرش را گرفت و به آن طرف دیواري که میخها بر روي آن 

کوبیده شده و سپس درآورده بود، برد.
پدر رو به پسر کرد و گفت: » دستت درد نکند، کار خوبي انجام دادي ولي به سوراخهایي 
که در دیوار به وجود آورده اي نگاه کن !! این دیوار دیگر هیچوقت دیوار قبلي نخواهد بود

 پس��رم وقتي تو در حال عصبانیت چیزي را مي گویي مانند میخي اس��ت که بر دیوار 
دل طرف مقابل مي کوبي. تو مي تواني چاقویي را به شخصي بزني و آن را درآوري، مهم 
 نیس��ت تو چند مرتبه به ش��خص روبرو خواهي گفت معذرت مي خواهم که آن کار را 
کرده ام، زخم چاقو کماکان بر بدن شخص روبرو خواهد ماند. یک زخم فیزیکي به همان 

بدي یک زخم شفاهي است.«

روزی شیوانا وارد روستایی ش��د و متوجه شد که 
بیماری عجیبی مردم روستا را فرا گرفته و هر روز 
عده زیادی از انس��انها به خاطر این بیماری جان 
خود را از دس��ت می دهند. مردم وقتی ش��نیدند 
شیوانا وارد دهکده آنها شده سراسیمه به حضورش 
شتافتند و از او خواس��تند تا دعایی کند و از خالق 
هستی بخواهد بیماری را از این دهکده دور سازد. 
شیوانا سری تکان داد  و گفت این دهکده متعلق به 
شماست و بیماری نیز در دهکده شما شایع شده 
است. پس الجرم باید کسی از اهالی همین دهکده 
که ارتباطش با خالق هستی بیشتر است این دعا را 
بخواند و البته من و شما هم در کنار او دست نیاز به 

سوی خالق دراز خواهیم کرد. پس بروید و نزدیکترین 
فرد به ناشناختنی را نزد من بیاورید.

مردم دور هم جمع شدند و پس از مدتی سه نفر را نزد 
شیوانا آوردند و گفتند که این سه نفر تمام سال لبشان 
به یاد ناشناختنی می جنبد و ذکر و کالمشان آفریننده 
کاینات است. شیوانا از آنها خواست تا دعا کنند  و بیماری 
از روستا برود. آن سه دعا کردند ولی هیچ اتفاقی نیافتاد. 
شیوانا تبسمی کرد و گفت: ارتباط اینها با ناشناختنی 
یکطرفه است. کسی را از اهالی این ده نزد من بیاورید که 

مستقیما با ناشناختنی هم کالم می شود!
 در ای��ن می��ان کودکی دس��ت بلن��د ک��رد و گفت:

در نزدیکی دهکده چوپان پیری است که همیشه چوبش 

را سمت آسمان می گیرد و با ناشناختنی دعوا می کند! 
و آنقدر جدی حرف می زند که انگار دارد با یک موجود 
واقعی گفتگو می کند! ما او را دیوانه می خوانیم و برای 

همین در جمع ما نیست!
شیوانا پرس��ید: آیا بیماری به او و اعضای خانواده اش 

سرایت کرده است؟
پاس��خ دادند : خیر او در خارج دهکده است و در کمال 

سالمت به سر می برد.
شیوانا از مردم خواست تا چوپان را نزد او آورند. چوپان 
وقتی مقابل شیوانا ایستاد با عصبانیت پرسید:مرا برای 

چه به اینجا آورده اید!؟
شیوانا گفت:ما در این دهکده در جستجوی فردی بودیم 
که مستقیما با خالق هستی بی واسطه صحبت کند و 

تو را یافتیم. از تو می خواهیم که با همان شیوه ای 
که همیشه با حضرت دوست صحبت می کنی از او 

بخواهی بیماری را از این دهکده دور سازد.
چوپان لبخندی زد و از جا برخاست و چوبش را به 
سمت آسمان گرفت و گفت: آهای ! مگر نمی بینی 
مردم دهکده از تو چه می خواهند!! خوب آنچه می 
خواهند را به ایشان بده! و وقت مرا مگیر!و سپس 

سرش را پایین انداخت و رفت.
روز بعد همه بیماران به طرز عجیبی بهبود یافتند و 
هیچ نشانی ازبیماری در دهکده نماند. مردم حیرت 
زده گرد ش��یوانا جمع شدند و با س��ردرگمی از او 
پرسیدند: چگونه کالم عابدان اثری نکرد و جمله 

نه چندان مودبانه چوپان مقبول افتاد!؟
ش��یوانا تبس��می کرد و گفت: عابدان با خدای ذهنی 
ش��ان صحبت می کردند و این چوپان بی واس��طه و 
مستقیم با خالق هس��تی صحبت کرد. عابدان خدای 
ذهنی ش��ان را ب��اور ندارند و ای��ن چوپان ن��ه تنها به 
 وجود خال��ق اطمین��ان دارد بلکه ش��بانه روز با او هم 
کالم می شود. شما اگر جای ناشناختنی بودید حرف 
 ک��دام را گوش م��ی کردی��د و خواه��ش کدامیک را 
می پذیرفتید!؟ او که مودب اس��ت ولی ش��ما را قبول 
 ندارد و یا او که ش��ما را  با تمام وجود پذیرفته اس��ت!؟ 
دور ش��دن بیم��اری از دهکده نش��ان م��ی دهد که 

ناشناختنی کدامیک را می پذیرد!

کاریکاتور)بدون شرح(

حرف مفت زدن/همه اش حرف زدن و هیچ عمل نکردن

 Be born with a silver spoon in
one's mouth

الی پر قو بزرگ شدن

علت ریزش موي سر چیست؟

جواب سودوکو  شماره 1697سودوکو  شماره 1698

جواب معما 1697معما 1698
پاشنه آشیل کنایه از همان  نقطه ضعف است .

پل��ه  فرزن��د  اخیل��وس  ی��ا   آش��یل 
پادش��اه میرمیدون ها مش��هورترین قهرمان 
 افس��انه ای یون��ان اس��ت ک��ه نامش ب��ا آثار 

هومر عجین شده است. 
طبق بعضی روایات مادرش تتیس پس از تولد 
او با دو انگش��ت خود قوزک پایش را گرفت و 
وارونه در شط افسانه ای س��تیکس فرو برد و 
بیرون کش��ید. بدین جهت تمام اعضای بدن 
آشیل به جز قوزک پایش همه در دست مادر 

بود رویین شد.
سپاهیان یونان که بدون کمک و یاری آشیل 

قادر نبودند ش��هر تروا را فتح کنند از اولیس 
خواستند تا آش��یل را به تروا کشاند و موجب 

وحشت دشمنان شود.
 دیری نگذشت که حریف دریافت تیر به هیچ 
جای آشیل کارگر نیس��ت مگر یک جا، همان 
قوزک پا یعنی جای دو انگشت مادرش که او را 
وارونه در آب فرو کرده بود. یکی از تیراندازان 
 مش��هور به ن��ام پاری��س ی��ا »آپول��ون« که

 نقطه ی ضعف حری��ف را پیدا ک��رده بود تیر 
زهر آلودی درس��ت بر قوزک پای آش��یل زد 
و کارش را س��اخت و این عب��ارت از آن تاریخ 

ضرب المثل شد.

روزی پدری که 3 پسر داشت در بس��تر مرگ بود و 3 فرزند 
خود را خواست تا در خصوص به ارث گذاشتن خانه اش با آنها 
صحبت کند. پدر به پسرانش چنین گفت: که قصد دارد خانه 
را برای دانا ترین پسرش به ارث بگذارد. از اینرو تصمیم گرفته 

بود برای آنها آزمونی ترتیب دهد تا داناترینشان را بشناسد.
 از هر 3 آنها خواست تا به بازار بروند و چیزی تهیه کنند که هم 
تمام فضای اتاق خواب پیرمرد را پر کند و هم در جیبشان جا 
شود. پسرها رفتند و بعد نزد پدر بازگشتند و پسر اول مقداری 
پارچه از جیب خود در آورد و در سطح اتاق پخش کردولی تنها 
توانست بخشی از فضای اتاق را بپوشاند. پسر دوم مقداری کاه 
از جیبش در آورد و در اتاق پراکنده کرد ولی فضای اتاق اصاَل 
پر نشد و اما پسر سوم چیزی از جیبش در آورد که تحسین پدر 
را بر انگیخت و در نهایت وارث ملک پدر شد. به نظر شما پسر 

سوم چه چیزی خریده بود؟

فکرهاتون را کردید؟
زندانی به سراغ یکی از نگهبان ها می رود و می پرسد:

اگر من از نگهبان دیگر بپرسم که این در به سمت آزاد 
شدن باز می شود یا نه، او چه خواهد گفت؟

 اگر در مذکور، در آزادی باشد، دو حالت پیش می آید:
1- یا نگهبان راس��تگو بوده، که او با توج��ه به دروغگو 
بودن نگهبان دیگر )که پاسخ خواهد داد : خیر( جواب 

می دهد: خیر.
2- اگ��ر نگهبان دروغگو باش��د، ج��واب نگهبان دیگر 
 ) بل��ی ( را برعکس خواه��د کرد و او ه��م خواهد گفت 

 خیر!
پس جواب خیر به معنای اینست که این در، به سمت 
بیرون زندان راه دارد! به همین ترتیب جواب بلی یعنی 

این در به چوبه دار ختم می شود.

معما ایستگاه ضرب المثل

14

3 5 4 6 7 8 9 1 2 
6 7 2 5 9 1 3 4 8 
1 9 8 3 4 2 5 6 7 
8 1 5 9 6 7 4 2 3 
4 2 6 8 5 3 7 9 1 
7 3 9 1 2 4 8 5 6 
9 6 1 7 3 5 2 8 4 
2 8 7 4 1 9 6 3 5 
5 4 3 1 8 6 1 7 9 
 

 8 4    3   
 9  4    5 1 
6     1   4 

  1     2  
4    3    8 

 2     4   
3   5     7 
2 7    8  3  

  6    8 4  
 

پاشنه آشیل 

میخ و عصبانیت!
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فك پالك شماره 13-414 ب43 از اتومبيل پژو 206 و مطالبه خسارات دادرسى با 
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پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد 
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دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

پرونــده:  شــماره   9409970353501066 دادنامــه:  شــماره   7 /182
9309980366100943 شماره بايگانى شــعبه: 930872 شعبه 109 دادگاه كيفرى 
دو شهر اصفهان (109 جزايى سابق) شــاكى: خانم زهره باقرى فرزند رمضان به 
نشانى شهرســتان اصفهان، خ برازنده، ك 31 ك ســجاد پ 71 . متهم: آقاى افشين 
نفرى فرزند اســماعيل مجهول المكان اتهام ها: 1- ضربت عمدى 2- قدرت نمايى با 
چاقو 3- توهين به اشخاص عادى 4- تهديد دادگاه پس از بررسى اوراق و محتويات 
پرونده ختم دادرســى را اعالم و با اســتعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى افشين نفرى 
آزاد بلحاظ مجهول المكان بودن داير بر فحاشــى و تهديد و قدرت نمايى با چاقو و 
ايراد ضرب عمدى بدون آثار نســبت به خانم زهره باقرى دادگاه با عنايت به كيفر 
خواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان و شكايت شاكى 
حقوقى و نحوه اظهارات گواهان و عدم حضور متهم در جلسه دادرسى و ساير قرائن 
و امارات موجود در پرونده بزه اتهامى به وى محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 
608 و 617 قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات مصوب سال 1375 و مواد 19 و 
134 و 567 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 متهم را از حيث فحاشى به 
تحمل 74 ضرب شالق تعزيرى و از حيث ايراد ضربه عمدى بدون آثار به تحمل 30 
ضربه شالق تعزيرى و از حيث تهديد و قدرت نمايى با چاقو به تحمل دو سال حبس 
و 74 ضربه شالق تعزيرى (كه صرفا مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود) محكوم مى 
نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف 16790 رئيس شعبه 109 دادگاه كيفرى 2 اصفهان 

مزايده
7/53 اجراى شعبه هشــتم دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرايى 
كالســه 93/578 ح ج /8 له خانــم زهره ميهن پــور، عليهم 1- حســن 2- رضوان 
3- حسين 4- زهرا 5- اصغر 6- احمد 7- حســين 8- محمد 9- سهين 10- محمود 
11- مصطفى شــهرت همگى منعميان 12- همدم تبريزى نژاد 13- اشــرف آفتاب 
گزكن همگى به نشــانى اصفهان، خ مدرس، خ مولوى، بن بست ياس 31، پالك 2 و 

14- ناهيد ميهن پور 15- ســعيد ميهن پور هر دو به نشــانى شركت برق منطقه اى 
اصفهان 16- ملك پويان فر 17- سكينه ميهن پور 18- زينت مهين پور 19- حسين 
پويان فر 20- عباس پويان فر 21- محمد پويان فر همگى به نشانى اصفهان، چهارباغ 
باال، كوچه عطاء الملك، بن بست طالقانى، پالك 86 و بخواسته فروش ششدانگ زمين 
داراى پالك ثبتى شماره 4545 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان به لحاظ غير قابل افراز 
بودن جلسه مزايده اى را براى روز يك شنبه مورخ 94/8/3 ساعت 10 الى 11 صبح 
در محل اجراى شعبه هشتم دادگاه حقوقى واقع در اصفهان خ نيكبخت 200 متر پايين 
تر از ساختمان مركزى دادگسترى، جنب بيمه پارسيان، دايره اجراى احكام حقوقى، 
طبقه چهارم واحد 8 برگزار نمايد. كه بر اساس نظريه كارشناس رسمى دادگسترى 
پالك ثبتى فوق الذكر واقع در اصفهان خ مسجد ســيد، خيابان آيت اله سيد آبادى، 
نبش كوچه حاج رسوليها مى باشد و به صورت يك قطعه زمين باير محصور با بلوك 
سيمانى و يك درب آهنى نفررو در ضلع جنوبى شرقى به مساحت حدود 220 متر 
مربع با راهرو در كوچه ضلع شرقى مى باشد. لذا ارزش ششدانگ پالك ثبتى مذكور 
با توجه به موقعيت و بافت منطقه و نوع و ميزان عرصه موجودى و در نظر گرفتن 
ساير شرايط و عوامل موجود و تاثير گذار در قضيه به مبلغ 6/600/000/000 ريال 
ارزيابى مى گردد ضمنًا پالك مذكور فاقد ساخت و ساز بوده و داراى امكانات برق 
مى باشد كه با وضعيت موجود تحويل خانم زهره ميهن پور گرديد كه طالبين خريد 
مى توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده از پالك ثبتى فوق الذكر بازديد نمايند، مزايده 
از قيمت كارشناسى شــروع و برنده مزايده فرد يا افرادى هستند كه باالترين قيمت 
كارشناسى را پيشنهاد نموده و 10 درصد از مبلغ كارشناسى را نقداً به همراه داشته 

باشند. م الف 18545 مدير اجراى شعبه هشتم دادگاه حقوقى اصفهان 
مزايده

7/52 اجراى احكام شــعبه 5 حقوقى اصفهان در پرونده كالسه 940218 له حسام 
كيقبادى لمجيرى عليه محمد حسين، احمد، محسن، بهمن، عبداله، فاطمه، زهرا، منيژه 
شهرتين كيقبادى لمجيرى در خصوص فروش پالك ثبتى 2996 فرعى از 40 اصلى 
واقع در بخش 14 در نظر دارد جلســه مزايده اى در مورخ 94/8/6 ساعت 9 الى 10 
صبح در اصفهان، خيابان نيكبخت، مجتمع اجراى احكام حقوقى، طبقه چهارم، شعبه 
5 اجراى احكام حقوقى اصفهان برگزار نمايد. طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از 
برگزارى مزايده از پالك مذكور واقع در اصفهان، خيابان امام خمينى (ره)، خيابان 
ورودى خانه اصفهان، كوچه جواداالئمه، نبش بن بست افق، كوچه آفتاب، پالك 6 با 
كدپستى 8139953341 بازديد و با واريز 10 درصد از مبلغ كارشناسى به شماره 
حساب 2171290210008 سپرده دادگسترى اصفهان و به همراه داشتن فيش آن 
در جلسه مزايده شركت نمايند و كسى برنده مزايده مى باشد كه باالترين قيمت از 
كارشناسى را پيشنهاد نمايد. مشخصات و موقعيت پالك مورد مزايده ششدانگ از 
پالك ثبتى شماره 2996 فرعى از شــماره 40 اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
به مساحت عرصه طبق ســند چهارصد و هفتاد و چهار متر مربع و به صورت دو 
طبقه ساخت مسكونى شامل طبقات همكف و اول با مشخصات ساختمانى، ديوارها 
آجرى باربر، پوشش ســقف تيرآهن و آجر، مصالح ســطوح رويه كف سيمانى و 
موزاييك فرش، ديوارها اندود گچ و نقاشــى، دربهاى داخلى چوبى، پنجره پروفيل 
فلزى و نصب شيشه و داراى نماى سنگ و آجر و انشعابات آب و فاضالب، برق و 
گاز به مساحت اعيانى حدود چهارصد و دو متر مربع و قدمت ساخت حدود 30 سال 
مى باشد و خواهان داراى سند تك برگ به شــماره چاپى 667788 ب 91 به ميزان 
9/6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مى باشد و طبقه دوم به صورت دو واحد تفكيك 
فيزيكى شده و تحت تصرف و سكونت احدى از وارثين و خانواده شان مى باشد كه 
با عنايت به مطالب اشاره شده و متراژ عرصه و اعيان، موقعيت، امكانات، انشعابات 
ومشتركات مربوطه و نوع كاربرى (مسكونى) قدمت ساخت و بررسى جميع جهات 
موارد در قضيه (باالخص عرصه و تقاضا) و بالمتعارض بودن جهت نقل و انتقال، 
ارزش ششدانگ پالك ثبتى فوق جمعًا مبلغ10/50/000/000 ريال و قيمت 9/6 حبه 
مشاع مورد نظر مبلغ 1/400/000/000 ريال برآورد مى گردد. م الف 18546 دادورز 

اجراى احكام شعبه 5 حقوقى اصفهان  
مزايده

7/55 شعبه دوم اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
402/94 ش ح/2 له خانم ساناز خسرويان با وكالت آقاى مصطفى محمودى هرندى 
و عليه آقاى فضل اله هدائيان 2- محترم ميرزا بلنــد (جهانفر) به آدرس خ پروين خ 

حكيم سنايى درب ســوم سمت راست درب ســبز رنگ پالك 38 بابت محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى به مبلغ ريالى 471/860/000 ريــال اموال توقيفى محكوم عليه 
به شرح پالك ثبتى به شــماره 11873 فرعى از 15190 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان 
مورد ثبت به شماره 113864 در صفحه 32 دفتر 84 دو دانگ مشاع درمالكيت خانم 
محترم جهانفر و چهار دانگ مشــاع در مالكيت آقاى فضل اله هدائيان مى باشد يك 
باب منزل مسكونى در 3 طبقه با مســاحت عرصه 330 متر مربع با مساحت اعيانى 
حدود 620 متر مربع با نماى ساختمان سنگ و كف حياط و پاركينگ موزائيك و نماى 
ديوارهاى حياط و پاركينگ سنگ و درب ورودى اصلى فلزى و درب و پنجره هاى 
شمالى چوبى و درب پنجره هاى جنوبى فلزى اســت كه داراى اشتراكات آب و گاز 
مشترك و برق و تلفن مجزا مى باشد كه طبق نظريه كارشناسى كل ششدانگ به مبلغ 
18/360/000/000 ريال معادل يك ميليارد و هشتصد و سى و شش ميليون تومان 
ارزيابى گرديده اســت و بابت محكوم به و هزينه هاى اجرايى معادل 1/88 حبه از 
72 حبه ششدانگ (بالسويه) مى باشد كه برابر با 156 درصد دانگ از 6 دانگ است 
كه طبق نظريه كارشناسى ارزيابى گرديده و مورد اعتراض هيچيك از طرفين واقع 
نگرديده است در نظر دارد جلسه مزايده اى مورخ 94/8/3 در ساعت 11 تا 10 صبح 
در محل اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهان واقع در خيابان شيخ صدوق 
نبش چهارراه وكال برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه مزايده مى توانند با واريز 
10 درصد قيمت پايه به شماره حســاب 2171350205001 بانك ملى 5 روز قبل از 
مزايده و ارائه فيش آن به اين اجرا در جلسه مزايده شركت و از اموال بازديد نمايد 
پيشــنهاد دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود. م الف 18501 مدير اجراى 

احكام شعبه دوم مجتمع شماره يك شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

پرونــده:  شــماره   9409970351000890 دادنامــه:  شــماره   7 /179
9409980351000355 شــماره بايگانى شــعبه: 940403 خواهــان: آقاى مجيد 
شيرانى بيدآبادى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان بهارستان، خيابان ورزشگاه، 
كوچه فردوس، دست راســت، درب ســبز رنگ خواندگان: 1- آقاى مجيد ضيايى 
فرزند محمدعلى 2- آقاى حسين ضيايى فرزند محمد على همگى به نشانى اصفهان، 
اتوبان چمــران، ابتداى خيابان خرداد 37، مقابل فضاى ســبز، پــالك 141 و 140، 
مجتمع سراج، واحد 3 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت دادرسى 
3- مطالبه خســارت تاخير تاديه راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى مجيد 
شــيرانى بيدآبادى فرزند محمدعلى به طرفيت آقايان مجيد و حسين ضيايى فرزند 
محمد بخواسته مطالبه مبلغ يك ميليارد ريال بابت وجه چك شماره ى 802107 مورخ 
1394/4/20 به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه دادگاه با عنايت به تصوير 
مصدق چك و ظهر آن و گواهينامه عدم پرداخت صادر شــده از بانك محال عليه و 
بنابر وصف تجريدى چك و اينكه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه 
بايد با يد كار سازى شود و با توجه به اينكه مسئوليت تضامنى خواندگان به لحاظ 
احراز صدور چك و امضاء ظهر چك به عنوان ضامن محرز است دعوى خواهان را 
وارد مى داند و از آنجائيكه خواندگان هيچ گونه دليلى دال بر عدم حســن نيت دارند 
چك و يد غير قانونى و نامشروع وى ابراز نداشــته اند مستنداً به مواد 314، 249 و 
315 قانون تجارت، 519، 515، 502، 198 و 520 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 
واحده الحاقى به تبصره ماده 2 قانون صدور چك حكم به الزام تضامنى نامبردگان به 
پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال معادل صد ميليون تومان بابت اصل خواسته مبلغ سه 
ميليون و دويست و هفتاد و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ چك لغايت اجراى حكم بر اســاس شــاخص تورم اعالمى از 
سوى بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. حكم صادر شده غيابى 
و ظرف مهلــت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس ظرف 
مهلت 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهــى قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه 
تجديد نظر اســتان اصفهان است. م الف 16812 رئيس شــعبه دهم دادگاه حقوقى 

اصفهان 
ابالغ راى

پرونــده:  شــماره   9409970353700637 دادنامــه:  شــماره   7 /181
9309980365101137 شــماره بايگانى شــعبه: 931121 شــاكى: آقاى رسول 
لطيفى خوراســگانى فرزند محمود به نشــانى اصفهان، ميدان امام خ ســپاه نبش 
بازار كفاشها مغازه اســباب بازى فروشــى. متهمين: 1- آقاى داريوش مرادى به 

نشانى اصفهان سپاهان شــهر بلوار غدير خ ايثار خ ســپيدار پ40. 2- خانم مريم 
مرادى فرزند داريوش به نشانى اصفهان سپاهان شــهر فارابى 2 ك الله. اتهام ها: 
1- استفاده از اسناد مجعول 2- جعل گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: 
در خصوص اتهام 1- داريوش مرادى مطلق دوركــى فرزند علمدار دائربر جعل و 
استفاده از اسكناس جعلى 2- مريم مرادى مطلق دوركى فرزند داريوش دائر بر جعل 
و اســتفاده از اســكناس و دالر جعلى و كالهبردارى با عنايت به محتويات پرونده  
و انكار مصرانــه متهم رديف اول و اينكه دليلى بر جعل و اســتفاده از اســكناس و 
دالر جعلــى و كالهبــردارى ارائــه نگرديــده و صــرف اعالم شــكايت شــاكى 
دليلى بر وقوع جــرم نمى باشــد و با اســتظهار از اصل كلــى برائت مســتنداً به 
ماده 4 قانون آئين دادرســى كيفــرى و اصل 37 قانــون اساســى راى بر برائت 
متهميــن صــادر و اعــالم مى گــردد. راى صــادره حضــورى و ظرف بيســت 
روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان 
اصفهان مى باشــد. م الف 16791 رئيس شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهرستان 

اصفهان 
مزايده

7/54 اجراى احكام شــعبه 19 دادگاه عمومــى حقوقى اصفهــان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرايى كالســه 900246 له خانم مريم رمضانى به وكالت آقاى 
جواد پنجه پور و عليه آقاى احمد احمدى مهردرانى مبنى بر مطالبه مهريه به ميزان 
تعداد 800 ســكه تمام بهار آزادى و عين 20 مثقال طالى 18 عيار و هزينه سفر حج 
تمتع به ميزان ده ميليون ريال جلســه مزايده  اى در روز چهارشنبه مورخ 94/8/6 
ساعت 9 الى 10 صبح در محل اين اجرا واقع در (اصفهان، خ نيكبخت، 200 متر جلوتر 
از دادگسترى كل استان اصفهان، جنب بيمه پارسيان ساختمان اجراى احكام حقوقى 
طبقه اول شعبه 19) جهت فروش تعدادى دستگاه لوازم و اقالم ورزشى جمعًا به مبلغ 
456/418/400 ريال برگزار نمايد. كه بابت بخشى از طلب محكوم له به فروش مى 
رسد. آدرس محل بازديد از اموال مورد مزايده اصفهان، خيابان پروين، پل سرهنگ، 
پشــت پمپ بنزين 16 مترى دهخدا، كوچه گلبرگ 2، پالك 239 مى باشد. اوصاف و 
قيمت اموال از نظر كارشــناس: بر طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى ليست 
اقالم و قيمت دستگاههاى ورزشى ارزيابى شده به قرار ذيل است: 1- دستگاه تردميل 
 Flexi مگا (2/900/000) 2- دو چرخه ايستاده مگا (989/900) 3- دو چرخه ثابت
 Li� power (800/000) 4- دو چرخه ثابت نشسته مگا (450/000) 5- دو چرخه �t
(1/000/000) 6- يخچال ايستاده صباســاز پاژنگ (900/000) 7- پنج كمد فلزى 9 
كشــويى (1/260/000) 8- كولر chf/c 42 -TAC (1/800/000)  9- ميز ادارى ام 
دى اف (400/000) 10- گاو صندوق صنعت كاوه (1/334/190) 11- پرس ســينه 
دست باز 2 عدد (600/000) 12- باالسينه دست باز 2 عدد (676/000) 13- دستگاه 
پرس سينه (950/000) 14- دستگاه پرس باالسينه (950/000) 15- دستگاه پرس 
زير ســينه(350/000) 16- باال ســينه دمبل (300/000) 17- شــكم نردبانى شنا 
سودى (550/000) 18- دســتگاه الرى (350/000) 19- دســتگاه سرشانه خرك 
(350/000) 20- دســتگاه جلوپا (1/325/000) 21- دستگاه پشت پا (1/325/000) 
22- دستگاه هاك پا (1/350/000) 23- پرس پا (1/355/000) 24- اسكات معمولى 
(600/000) 25- اســميت با ميز (1/400/000) 26- عمود (1/325/000) 27- قايقى 
(1/325/000) 28- تى بار ايستاده (450/000) 29- ساق پا ايستاده (1/350/000) 
30- فيله كمر خوابيده (300/000) 31- ســاعد (350/000) 32- مسگرى دو طرفه 
(350/000) 33- خياط داخل (1/350/000) 34- طرفين (كراكس آور) (1/950/000) 
35- خرك معمولى 3 عدد (337/500) 36- جا هالترى 3 عدد (262/500) 37- پارالل 
بارفيكس (550/000) 38- پروانه (1/400/000) 39- جاوزنه اى با دمبل (275/000) 
40- خرك چنــدكاره (300/000) 41- تاتمى آبــى و زرد (1/050/000) 42- ميله 
هالتر 15 عــدد (3/562/500) 43- وزنه دمبل 775 عدد (2/131/250) 44- دســته 
دمبل 21 جفت (525/000) 45- وزنه هالترى 812 عدد (2/233/000) طالبين خريد 
مى توانند حداقل پنــج روز قبل از تاريخ مزايده به آدرس ملــك مورد نظر در مكان 
اعالم شده بازديد نموده  و جهت شركت در مزايده حداقل 10 درصد از مبلغ مورد

 مزايده را همراه داشــته باشــند. برنده ى مزايده كسى اســت كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد و قبول نمايد. م الف 18544 اجراى احكام شعبه 19 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان 

خبر كوتاه

فرمانده انتظامي استان گلستان از كشف 24 جلد انواع اسناد هويتي 
جعلي از منزل مرد 55 ساله علي آبادي خبر داد.

سردار سيدمحمود ميرفيضي گفت: در راستاي اخبار رسيده از سوي 
ــتان علي آباد، با  ــت عمومي شهرس ــه پليس امني منابع و مخبرين ب
موضوع استفاده از شناسنامه جعلي توسط مردي 55 ساله كه با سوء 
ــتفاده از آن براي 10 نفر از اعضاي خانواده اش، شناسنامه گرفته  اس
است، موضوع در دستور كار ماموران پليس امنيت عمومي شهرستان

 قرار گرفت.
ــكاري اداره ثبت احوال  ــده با هم وي ادامه داد: در تحقيقات انجام ش
ــايي و با هماهنگي مرجع  ــتان علي آباد، فرد مورد نظر شناس شهرس

قضائي در محل سكونتش دستگير شد.
ــي  ــان كرد: در بازرس ــتان خاطرنش ــتان گلس ــده انتظامي اس فرمان
ــدند  24  ــوران موفق ش ــر، مام ــورد نظ ــرد م ــكونت ف ــل س از مح
ــان  ــي، كارت پاي ــه كارت مل ــي از جمل ــناد هويت ــواع اس ــدد ان ع
ــي را ــي جعل ــات درمان ــه خدم ــنامه، دفترچ ــت، شناس خدم

 كشف كنند.
ــده با اداره ثبت احوال،  سردار ميرفيضي گفت: با هماهنگي انجام ش

تمامي اسناد هويتي جعلي باطل شد.
وي در پايان ابراز كرد: با تكميل شدن پرونده و اعتراف فرد مورد نظر 
مبني بر سوء استفاده و جعل شناسنامه فرد ديگر براي اخذ شناسنامه 
ــده، براي سير  ــتندات كشف ش براي فرزندانش، متهم به همراه مس

مراحل قانوني، تحويل مراجع قضايي شد.

شاهدان عينى از صحنه دلخراش كشته شدن دختر و پسرى جوان با 
گلوله اسلحه شكارى كه در دستان پسر بود خبر مى دهند.

ــب (13 مهر)، صداى بلند شليك گلوله ساكنان  حوالى ساعت 22 ش
مابين خيابان گلستان 15 و 17 الهيجان را به بيرون خانه ها كشاند؛ 
آنانى كه هراسان به دنبال نشانه اى از حادثه بودند با چراغ روشن و دو 

جوان بى حركت در يك خودرو پرايد سفيد رنگ مواجه شدند.
ــر بود، دختر  ــهروندان الهيجانى كه در محل حادثه حاض يكى از ش
ــين. ف معرفى مى كند كه هر دو  ــده را رويا. پ و پسر را حس كشته ش
فرزند دو كارخانه دار بزرگ و از خانواده هاى شناخته شده الهيجانى 

هستند كه مدت ها با هم در ارتباط بودند.
منبع محلى ديگر هم گفت كه ارتباط گفته شده مربوط به قبل بوده و 
دختر كشته شده در اين حادثه چندى پيش با فرد ديگرى نامزد كرده 
ــين هم با دختر ديگرى پيمان عقد  بود. اين درحالى بود كه خود حس
بسته بود؛ اما به داليلى نامعلوم بين اين دو اختالف نظر وجود داشت 

كه منجر به اين حادثه شد.

كشف 24 جلد اسناد هويت جعلي
 از منزل مرد 55 ساله

قتل يك دختر توسط 
پسر كارخانه دار معروف

ــته جمعى در خيابان خيام كه طى  عوامل يك نزاع دس
آن يك نفر به دليل اصابت ضربات متعدد قمه و شمشير 

به قتل رسيده بود شناسايى و دستگير شدند.
ــه كالنترى 116 مولوى   دو مهر 94 فردى با مراجعه ب
ــاله، در  ــن 24س ــت كه فرزندش بنام محس اعالم داش
ــر در درگيرى با چند  خيابان رى  روبه روى پارك كوث
جوان، بر اثر ضربات قمه و چاقو مصدوم و به بيمارستان 
ــده اما با وجود اقدامات درمانى و بر اثر شدت  منتقل ش

جراحت وارده فوت كرده است.
ــوع قتل عمـد و به  ــكيل پرونده مقدماتى با موض با تش
دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى ناحيه 27 تهران، 
ــار اداره دهم پليس  ــيدگى در اختي پرونده جهت رس

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
ــا مراجعه به  ــس آگاهى ب ــم پلي ــان اداره ده كارآگاه
ــاهدان صحنه درگيرى  محل درگيرى به تحقيق از ش
پرداختند؛ تعدادى از اهالى و كسبه محل در اظهارات 

ــد، مقتول، با چند  خود عنوان كردند كه جوانى قد بلن
ــده بود و در حالى كه هر دو طرف  جوان ديگر درگير ش
سالح سرد، شمشير و قمه، همراه خود داشتند، ضرباتى 
را به سمت يكديگر پرتاب كردند كه در اين بين مقتول 
ــر و بازو  ــينه، س مورد اصابت چندين ضربه از ناحيه س
ــرعت از محل  قرار گرفت و ضاربان نيز پس از آن به س

متوارى شدند.
در ادامه تحقيقات و با شناسايى تعدادى از مراكز تجارى 
ــته  ــز به دوربين هاى مداربس محل درگيرى كه مجه
ــن دوربين هاى  ــرى از اي ــر زمان درگي بودند، تصاوي

استخراج و مورد بازبينى قرار گرفت.
ــت آمدن تصاوير درگيرى، تصاوير پنج جوان  با به دس
ضارب توسط اهالى و كسبه محل مورد شناسايى قرار 
ــاكن منطقه  ــد كه تمامى آنها س گرفت و مشخص ش

امامزاده يحيى هستند.
ــليم، حميد، اسماعيل  ــايى سجاد (هادى)، س با شناس
ــعيد(27 ساله)،  ــاله ) و س (هر چهار نفر 18 الى 19 س
كارآگاهان به محل سكونت آنها مراجعه و در تحقيقات 
پليسى اطالع پيدا كردند كه هر پنج نفر آنها از بستگان 
ــز پس از ارتكاب  نزديك يكديگر بوده و همگى آنها ني

جنايت، از محل سكونت خود متوارى شدند.
ــيدگى به پرونده، كارآگاهان به آموزش و  در ادامه رس
مشاوره خانواده متهمان پرداخته تا در خصوص معرفى 

متهمان به پليس با آنها همكارى نمايند.
ــاوره هاى الزم از سوى كارآگاهان،  سرانجام با ارائه مش
ــعيد در پنج مهر 94 به اداره دهم پليس آگاهى  ابتدا س
ــش  مراجعه و خود را به كارآگاهان معرفى كرد و در ش
ــليم در 8 و 11 مهر نيز  ــجاد ( هادى ) و س مهر 94، س
اسماعيل و حميد خود را به كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهى تهران بزرگ معرفى كردند.

در تحقيقات از متهمان مشخص شد چندى پيش يكى 
از جوانان منطقه امامزاده يحيى بنام بهنام براى يكى از 
بستگان (سليم) ايجاد مزاحمت كرده و سليم با اطالع 
ــراغ بهنام رفته و با او درگير شده است؛  از موضوع به س
در ادامه، بهنام پس از درگيرى اوليه با سليم نزد يكى از 
دوستانش بنام محسن (مقتول) رفته و از وى درخواست 
ــن نيز به طرفدارى از بهنام با  كمك مى كند كه محس
سليم درگير و او را با ضربه چاقو از ناحيه دست مجروح 

مى كند.
ــاس تلفنى با تعدادى  ــليم طى تم با ادامه درگيرى، س
ــتگان خود موضوع درگيرى با محسن و مجروح  از بس
ــت را با آنها در ميان گذاشته  ــدن خود از ناحيه دس ش
كه چهار متهم ديگر پرونده نيز با اطالع از محل حضور 
سليم و مقتول با شمشير و قمه به محل درگيرى رفته 
و طى يك نزاع دسته جمعى، محسن را از ناحيه سينه، 
ــت و پا مورد اصابت ضربات متعدد قمه و  سر، بازو، دس

شمشير قرار داده و از محل متوارى مى شوند.
ــس آگاهى تهران  ــم جنايى پلي معاون مبارزه با جراي
ــان پرونده در  ــزود: متهم ــالم اين خبر، اف بزرگ با اع
ــتند تا اظهاراتى خالف واقع  اظهارات اوليه تالش داش
ــاه معرفى كنند ــود را در اين جنايت بيگن را بيان و خ
ــده (تصاوير ــت آم ــتندات به دس ــا توجه به مس  اما ب
ــم صراحتا به  ــر پنج مته ــته)، ه دوربين هاى مداربس
مشاركت در درگيرى منجر به جنايت اعتراف كرده اند.

ــرهنگ كارآگاه آريا حاجى زاده خاطرنشان كرد: با  س
توجه به اعتراف متهمان به مشاركت در درگيرى منجر 
ــتندات پرونده، قرار بازداشت موقت از  به جنايت و مس
سوى بازپرس محترم پرونده صادر شد و تمامى متهمان 
جهت انجام تحقيقات تكميلى در اختيار اداره دهم ويژه 

قتل پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته اند.

ــاله در تهران، نوه ناخلف به قتل و  17 روز پس از قتل زن 70 س
سرقت طالهاى مادربزرگ اعتراف كرد.

ــال همزمان با تماس  ــيدگى به اين پرونده 26 شهريور امس رس
ــاله آغاز  اعضاى خانواده اى با ماموران و اعالم قتل پير زن 70 س
شد. با حضور تيم جنايى آنها با جسد غرق خون زرين تاج روبه رو 

شدند كه در حال نماز به قتل رسيده بود.
ــدند طالهاى مقتول  ــى صحنه جرم ماموران متوجه ش در بررس
ــرقت رفته اما 10 ميليون تومان وجه نقد داخل خانه دست  به س
نخورده است. در ادامه همسر مقتول در بازجويى ها گفت: ساعت 
12 و 30 دقيقه براى شركت در نماز جماعت راهى مسجد محل 
شدم. ساعت 14 بعدازظهر به خانه بازگشتم، اما برخالف هميشه 
ــخگوى تلفن نبود. به  ــده بود و همسرم پاس در آپارتمان قفل ش
ــدم و بالفاصله با فرزندانم تماس گرفتم و  ــكوك ش موضوع مش
ــاز كردن در  ــد، اما موفق به ب ــى به محل آمدن آنها پس از دقايق

ــت در آپارتمان را باز  آپارتمان نشدند حتى كليدساز هم نتوانس
ــرانجام در ورودى آپارتمان را شكسته و وارد خانه شديم  كند. س
ــت.با  ــرم روى زمين افتاده اس ــم پيكر خون آلود همس كه ديدي
ــى صحنه جرم، ماموران متوجه  اظهارات همسر مقتول و بررس
ــدند. در حالى كه تحقيقات  ردپاى يك آشنا درقتل زرين تاج ش
ــده بود يك روز بعد مرد طالفروشى  براى شناسايى قاتل آغاز ش
در تماس با پليس از فروش مشكوك طال توسط پسر جوانى خبر 
ــتگير كردند. با  ــر 20 ساله را دس داد. با حضور ماموران آنها پس
انتقال متهم به پليس آگاهى مشخص شد او نوه زرين تاج است. 
ــد كه او با اعتراف به  با كشف اين سرنخ تحقيقات از اميد آغاز ش
ــد اين قتل را با همدستى دختر مورد  قتل مادربزرگش مدعى ش
عالقه اش ساغر و پسردايى اش انجام داده است. با دستگيرى دو 
ــدند و گفتند هيچ اطالعى از نقشه  متهم ديگر آنها منكر قتل ش

اميد براى قتل زرين تاج نداشتند.

ــاغر در بازجويى ها ادعا كرد: پس از جدايى از شوهرم با اميد  س
ــتيم. اواز من خواست همراهش  ــدم و با هم ارتباط داش آشنا ش
ــردم. وقتى با مخالفتم ــم، اما من مخالفت ك به خانه پيرزن بروي
ــتگيرى اميد و ــه دس ــب متوج ــدم كرد. ش ــد تهدي روبه رو ش

 پسردايى اش به اتهام قتل شدم.
ــت بودند، اميد سرانجام به  ــه متهم در بازداش در حالى كه هر س
قتل مادربزرگش اعتراف كرد و گفت: من به تنهايى مرتكب قتل 
شدم و ساغر و پسردايى ام هيچ نقشى در قتل نداشتند. من وضع 
مالى خوبى نداشتم و مى خواستم با ساغر ازدواج كنم. مى دانستم 
مادربزرگم طالهاى زيادى دارد به همين دليل به خانه اش رفتم 
و پس از قتل طالها را سرقت و فرار كردم. با اعترافات نوه ناخلف، 
ساغر و پسردايى اميد با قرار وثيقه آزاد شدند و تيمى از كارآگاهان 
ــعبه هشتم دادسراى  پليس با دستور قاضى ايلخانى بازپرس ش

امور جنايى به تحقيق از اميد ادامه دادند.

اعتراف نوه 
ناخلف به قتل 

مادربزرگ

قتل جوان 24 ساله در نزاع دسته  جمعى



امام حسن مجتبى عليه السالم: 
كسى كه در دلش هوايى جز خشنودى خدا 
خطور نكند، من ضمانت مى كنم كه خداوند 

دعايش را مستجاب كند.
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