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ــاد  ــينمايى اداره كل فرهنگ و ارش معاون هنرى س
ــتين چاپخانه  ــتان اصفهان گفت: نخس اسالمى اس

مدرن اصفهان با حضور...

ــما يكى از  ــامانه س ــى گفت؛ س ــيد نورصالح جمش
ــبات  ــه در حوزه محاس ــت ك تحوالت عمده اى اس
ساختمانى در مديريت امور درآمد شهردارى اصفهان 

اتفاق افتاده...

ــازمان تجارت خارجى ژاپن (جترو) گفت :  رييس س
به دنبال شركاى ايرانى براى توليد خودرو و قطعات 

خودرو در ايران هستيم...

ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: اقتدار باالى  اس
ــن المللى مرهون  ــراودات و مالحظات بي ايران در م

خون هاى پاك شهداست...

ــه  ــخ ب ــورت در پاس ــگاه فرانكف ــس نمايش ريي
ــر پيرامون حضور سلمان  ــكل هاى نش اعتراض تش
ــگاه ــن نمايش ــرى اي ــس خب ــدى در كنفران رش

 با صراحت، دعوت از اين نويسنده را باعث خوشحالى 
برگزاركنندگان اين نمايشگاه دانست و گفت:...

ــدگان و  ــن توليدكنن ــى از بزرگ تري ــران يك اي
ــت؛ اما با توجه به  ــيمان در دنياس صادركنندگان س
ــى اين محصول  ــراق 65 درصد بازار صادرات اينكه ع
ــيمان  ــت و به تازگى كارخانه هاى س براى ايران اس

راه اندازى كرده است، ديگر از ايران خريد ...

رييس سازمان حج و زيارت خبر داد كه پيكر 45 زائر 
ــتان پيدا شده  ــردخانه هاى عربس ايرانى ديگر در س

است اما تشخيص هويت آنان با توجه به گذشت...

افتتـاح نخسـتين چاپخانـه  
مدرن در اصفهان 

نرم افزار سما؛ 
چهره شهر را تغيير مى دهد 

ژاپن خواستار خودروسازى 
در ايران شد 

اقتـدار ايـران در مـراودات 
بين المللى مرهون خون شهداست 

آب پاكى رييس نمايشگاه 
فرانكفورت به اعتراض 
تشكل هاى نشر ايران 

زنگ خطر براى 
توليدكنندگان سيمان ايران 

به صدا درآمد 
پيكر 45 زائـر ايـرانى ديگر 

پيـدا شد 
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آگهـى مناقصـه 94/67 
شركت مخابرات استان اصفهان (سهامى خاص) 

شركت مخابرات استان اصفهان 

ــات ادارى،  ــتركين، خدم ــخگويى امور مش ــت، پاس ــامل پذيرايى و نظاف ــى ش ــات عمومى و تخصص ــام خدم ــان در نظر دارد انج ــتان اصفه ــركت مخابرات اس ش
ــركت در  ــپرده ش ــون ريال) و با س ــصد ميلي ــال (دو ميليارد و شش ــرآورد 2/600/000/000 ري ــه باب ــتان مبارك ــرات شهرس ــى اداره مخاب ــرو و نگهبان ــه ني تغذي
ــرايط كه  ــخاص حقيقى و حقوقى واجد ش ــذا از كليه اش ــذار نمايد. ل ــه پيمانكار واگ ــورت مناقصه يك مرحله اى ب ــال رابه ص ــغ 104/000/000 ري مناقصه به مبل
ــوت به عمل  ــند دع ــى در كد فعاليت مربوطه مى باش ــاون، كار و رفاه اجتماع ــت از اداره كل تع ــه صالحي ــكارى و تاييدي ــت ايمنى پيمان داراى گواهينامه صالحي
ــغ 50/000 ريال  ــه مبل ــش واريزى ب ــتن في ــت داش ــناد مناقصه با در دس ــتعالم ارزيابى و اس ــت دريافت اس ــت 94/7/25 جه ــخ 94/7/16 لغاي ــد. از تاري مى آي
ــماره 2  ــاختمان ش ــان چهارباغ باال س ــع در خياب ــركت واق ــزى 13000801127192) به اين ش ــه واري ــت (شناس ــارى 1640740762 بانك مل ــاب ج به حس
ــركت WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعه و يا با شماره تلفن  ــتر به آدرس سايت اينترنتى ش اطاق 216 مديريت تداركات و جهت كسب اطالعات بيش
ــناد فرصت دارند پاكتهاى تكميل شده را به همراه ساير مدارك الزم  36660141 تماس حاصل نمايند. متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اس

به دبيرخانه ساختمان شماره يك مخابرات استان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند. 
توضيح اينكه: 

1- آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد. 
2- سپرده شركت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانكى و يا چك بانكى تضمينى باشد. 

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشائى مى شود كه دركميته فنى و بازرگانى امتياز الزم را كسب كرده باشند. 
4- ارجاع كار به شركتهاى ايرانى و يا مشاركت شركتهاى ايرانى- خارجى صرفا به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى كار براى طرف ايرانى ميسر خواهد بود. 

نوبت  اول

مشكالت اقتصادى دشوارترين 
آسيب  امروز جامعه است

رييس مجلس شوراى اسالمى در شهركرد 
با بيان اينكه ركود مدت هاست در كشور 
ــكالت اقتصادى  ــت: مش ــود دارد گف وج

دشوارترين آسيب  امروز جامعه است.
على الريجانى، در كنگره سرداران و 2400 
ــتان چهارمحال و بختيارى با  ــهيد اس ش

ــهيدان  ــاد و خاطره ش ــت ي گرامى  داش
ــت: از همه  دوران دفاع مقدس اظهار داش
ــتاندار و همچنين  مسووالن اجرايى، اس
نمايندگان خوب شما در مجلس شوراى 
اسالمى تشكر مى كنم كه حمايت كردند 

و اين كنگره عظيم به وجود آمد...

شهردار اصفهان:

«اصفهان» پايتخت گل و گياه كشور مى شود

رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروى دريايى سپاه:

مذاكـره با آمـريكا ممنوع اسـت



حضرت آيت اهللا خامنه اى تاكيد كردند: مذاكره با آمريكا ممنوع 
ــچ نفعى ندارد بلكه ضررهاى  ــت؛ زيرا اين مذاكره نه تنها هي اس

بى شمارى نيز دارد.
ــر  ــه اى رهب ــت اهللا خامن ــرت آي ــارس ، حض ــزارش ف ــه گ ب
ــان  ــان و كاركن ــدار فرمانده ــالمى در دي ــالب اس ــم انق معظ
ــالمى و جمعى از  ــداران انقالب اس ــپاه پاس ــروى دريايى س ني
ــهداى اين نيرو،  ــواده هاى آنان و همچنين خانواده هاى ش خان
ــپاه و جوانان  ــاره به نقش جوانان انقالبى نيروى دريايى س با اش
شجاع جنوب در تأمين امنيت دريا و ايجاد رعب در دشمن تاكيد 
كردند: دشمنان به دنبال تغيير محاسبات مسووالن و تغيير افكار 

مردم به ويژه جوانان هستند و همه بايد هوشيار و بيدار باشند.
ــه  ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دي ــه اى در اي ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــا بايد همواره  ــا گفتند: آمادگى ه ــوع امنيت دري اهميت موض
ــمن ــتور قرآنى، در دش ــاس دس ــه براس ــد ك ــه گونه اى باش ب
ايجاد رعب كند و جرأت تجاوز را از او بگيرد؛ زيرا اگر خاكريزها 

قابل نفوذ باشند، دشمن نفوذ خواهد كرد.
ايشان خاطر نشان كردند: اكنون به بركت تشكيل جبهه انقالبى 
ــكل از نيروى دريايى سپاه و جوانان  ــور كه متش در جنوب كش
شجاع جنوب است، دستور قرآنى ايجاد رعب در دشمن، محقق 
ــت.فرمانده كل قوا با تأكيد بر اينكه ما هيچگاه شروع  ــده اس ش
ــمن همواره  كننده جنگ نخواهيم بود افزودند: اما طبيعت دش
ــد توانايى هاى علمى و  ــت، بنابراين باي ــوى تجاوز و نفوذ اس خ

تجهيزاتى در قالب نوآورى ها، روز به روز افزايش يابند.
ــپاه و نيروى  ــالمى، هم افزايى نيروى دريايى س رهبر انقالب اس
ــيار ضرورى خواندند و با تأكيد بر لزوم زنده  دريايى ارتش را بس
ــان و انقالبى همچون  ــره جوانان با ايم ــتن ياد و خاط نگه داش
ــجاعانه در مقابل ناو  ــهيد نادر مهدوى و همراهان وى كه ش ش
ــدنى دادند،  ــتادند و به آنها درس فراموش نش آمريكايى ها ايس
گفتند: با اين رشادت ها و ايستادگى ها، دشمنان نظام اسالمى 
ــت كه  ــالمى ايران، نظامى نيس ــدند كه جمهورى اس متوجه ش

هرگونه بخواهند بتوانند با او رفتار كنند.
ــى همراه از  ــن  همچني اى  ــه  خامن اهللا  ــت  آي ــرت  حض
ــان  ــان و كاركن ــران فرمانده ــژه همس ــه وي ــا و ب ــواده ه  خان
ــور  ــى كش ــق جنوب ــور در مناط ــراى حض ــى ب ــروى درياي ني
ــاى خطرناك ــه برنامه ه ــان در ادامه ب ــد. ايش ــى كردن قدردان
ــاره كردند و با تأكيد بر  ــتكبارى براى منطقه اش  قدرت هاى اس
ــيار  ــتفاده از تجهيزات بس اينكه اين قدرت ها هيچ ابايى در اس
خطرناك و روش هاى غير انسانى براى كشتار انسان هاى بيگناه 
ندارند افزودند: ادعاى آنها مبنى بر حمايت از حقوق بشر و حقوق 

شهروندى، خالف واقع و كامًال پوچ و بيهوده است.
ــتان و  ــتان در افغانس ــالمى حمله به بيمارس ــر انقالب اس رهب
ــطين و بحرين را  ــراق، يمن، فلس ــوريه، ع ــتار مردم در س كش
ــتكبارى و بى رحمى  ــاى اس ــع قدرت ه ــى از فجاي ــه هاي نمون
ــروز ــد: ام ــان كردن ــتند و خاطرنش ــا دانس ــى آنه ــنگ دل و س
ــا و دروغگويى مدعيان  ــزرگ ترين خطر براى دنيا، نفاق و ري  ب
ــت.حضرت آيت اهللا خامنه اى به نقش و جايگاه  حقوق بشر اس
ــاره  ــرايط كنونى منطقه اش ــران در ش ــالمى اي ــورى اس جمه
ــالمى، به  ــرايطى جمهورى اس ــد: در چنين ش ــد و گفتن كردن

ــمن در داخل، در  ــر جلوگيرى از نفوذ دش ــق الهى عالوه ب توفي
ــه ها و برنامه هاى  ــدن نقش ــيارى از موارد مانع از عملى ش بس
دشمن در منطقه شده است.ايشان با تأكيد بر اينكه ناكامى هاى 
ــيارى و آمادگى و  ــمن در داخل و در منطقه، به بركت هوش دش
ــالمى در منطقه بوده  عزم جوانان انقالبى و اقتدار جمهورى اس
ــاس بيشترين تالش و ــان كردند: بر همين اس ــت، خاطرنش اس
ــمنى با  ــراى دش ــتكبارى، ب ــاى اس ــدرت ه ــزى ق ــه ري  برنام
ــراى مذاكره  ــكا ب ــاى آمري ــت و ادع ــالمى ايران اس ــام اس نظ
ــت. ــوذ، اس ــراى نف ــوب و ب ــن چارچ ــز در همي ــران ني ــا اي ب
ــگار و ــهل ان ــاد از عده اى س ــا انتق ــالمى ب ــالب اس ــر انق رهب
ــق اين موضوع  ــه متوجه ابعاد و عم ــهل انديش در داخل ك س
ــش، بى خياالن  ــهل اندي ــتندافزودند: در كنار اين افراد س نيس
ــور  ــتند كه به مصالح و منافع ملى كش جامعه و افرادى هم هس

هيچ اهميت و توجهى ندارند.
ــائل از  ــاره به طرح برخى مس ــرت آيت اهللا خامنه اى با اش حض
ــوص مذاكره  ــهل انگار درخص ــهل انديش و س ــب افراد س جان
ــت كه ــد چگونه اس ــى گوين ــراد م ــن اف ــد: اي ــا آمريكاگفتن ب
ــين ــام حس ام ــرت  ــالم و حض الس ــه  علي ــى  عل ــرت   حض
عليه السالم با دشمنان خود مذاكره كردند؛ اما اكنون با مذاكره 
با آمريكا مخالفت مى شود؟ايشان در پاسخ به اين شبهه افزودند: 
ــائل تاريخ اسالم و مسائل كشور،  چنين تحليلى درخصوص مس
نهايت ساده انديشى است؛ زيرا حضرت على عليه السالم با زبير 
ــالم با عمر بن سعد، مذاكره به  ــين عليه الس و حضرت امام حس

ــاى امروز يعنى معامله نكردند، بلكه هر دوى اين بزرگواران  معن
ــى  به طرف مقابل خود نهيب زدند و آنها را نصيحت به خداترس
كردند.رهبر انقالب اسالمى گفتند: متأسفانه عده اى براى توجيه 
ــزرگ، با نگاهى  ــيطان ب ــالمى ايران با ش مذاكره جمهورى اس
ــائل را در روزنامه ها، سخنرانى ها و فضاى  عوامانه، اينگونه مس

مجازى مطرح مى كنند، كه كامًال اشتباه است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه ايران هيچ مخالفتى 
ــى و غيراروپايى ندارد،  ــورها، اعم از اروپاي با اصل مذاكره با كش
خاطرنشان كردند: اما در مورد آمريكا موضوع متفاوت است زيرا 
آنها تعريفى كه از مذاكره با جمهورى اسالمى ايران كرده اند، به 

معناى نفوذ و باز كردن راه براى تحميل است.
ايشان با اشاره به همراهى و همكارى آمريكا و جريان صهيونيستِى 
ــريت، تأكيد كردند: مذاكره با آمريكا به معناى باز كردن  ضد بش
ــير براى نفوذ در عرصه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى و  مس

امنيتى كشور است.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به مذاكرات اخير هسته اى گفتند: 
ــت، از هر فرصتى  ــرف مقابل، تالش داش ــن مذاكرات، ط در اي
ــور  ــتفاده كند و حركتى بر خالف منافع ملى كش براى نفوذ اس
انجام دهد، البته مذاكره كنندگان ايرانى، حواسشان جمع بود، اما 

باالخره آمريكايى ها در جاهايى فرصت پيدا كردند.
ــا آمريكا ممنوع  ــه اى گفتند: مذاكره ب ــرت آيت اهللا خامن حض
ــچ نفعى ندارد بلكه ضررهاى  ــت؛ زيرا اين مذاكره نه تنها هي اس
ــمارى نيز دارد.رهبر انقالب گفتند: شرايط كنونى از لحاظ  بيش

ــهاى دشمنان جمهورى اسالمى كه ما بر آنها  فعاليت ها و تالش
احاطه اطالعاتى نيز داريم، مقطع مهمى است ؛ زيرا آنها به دنبال 
تغيير محاسبات مسئوالن و تغيير افكار مردم درخصوص مسائل 

انقالبى، دينى و مصالح ملى كشور هستند.
ــكار مردم، هدف  ــه در موضوع تغيير اف ــان با تاكيد بر اينك ايش
ــيارى بيش از پيش  ــتند، جوانان را به هوش اصلى جوان ها هس
ــان ما در ــف خداوند جوان ــد: البته به لط ــد و افزودن فراخواندن
ــدار و پاى كار  ــلح بي ــگاه ها و همچنين در نيروهاى مس  دانش
ــى ندارم.رهبر انقالب  ــچ نگران ــن از اين جهت هي ــتند و م هس
اسالمى با اشاره به سالروز مباهله و ايستادگى پيامبر اسالم (ص) 
ــان در مقابل جريان كفر، خطاب به جوانان  و خاندان مطهر ايش
ــور، تأكيد كردند: همانگونه كه در قضيه مباهله در  انقالبى كش
ــالم، همه ايمان در مقابل كفر قرار گرفته بود، امروز نيز  صدر اس
در جمهورى اسالمى ايران، همه ايمان در مقابل كفر قرار گرفته 
ــان صفاى معنوى پيامبر(ص) و  ــت و همانگونه كه در آن زم اس
ــمن را از ميدان خارج كند، امروز  ــت دش ــان توانس خاندان ايش
ــمن را از ميدان خارج هم ملت ايران با اقتدار معنوى خود، دش
ــخنان خود  ــالمى در پايان س ــالب اس ــرد. رهبر انق ــد ك خواه
ــان كردند: اگر براى يارى دين خدا آماده و پا به ركاب  خاطرنش
ــارى كنندگان دين  ــيم، قطعاً وعده الهى مبنى بر نصرت ي باش
ــد و بدخواهان نظام اسالمى در طرح ها و  خدا، محقق خواهد ش
برنامه هاى امنيتى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى شكست خواهند 

خورد.

يادداشت
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ــام،  نظ ــت  مصلح ــخيص  تش ــع  مجم ــس  ريي
ــدن ابرقدرت ها با همديگر» را نشانه ى  «سرشاخ ش
ــت ها دانست  بى برنامگى آنان در برخورد با تروريس
ــالف غربى ها مى گويد جنگنده هاى  و گفت: مثًال ائت
ــورتى پرواز  ــش هزار س ما براى مبارزه با داعش ش
ــروى هوايى ما براى  ــيه مى گويد ني ــتند و روس داش
ــوريه 100  ــتى در س ــا گروه هاى تروريس ــارزه ب مب
ــدام نمى گويند  ــته اند؛ اما هيچ ك ــورتى پرواز داش س
ــما چيست و چرا  نتيجه اين همه اقدامات نظامى ش
متوجه نمى شويد كه مذاكره سياسى بهتر از بمباران 
مناطق مختلف است كه البته در اين آتش سوزى ها 
مردم فقير و بى پناه بيشتر از همه آسيب مى بينند؟!
ــى گفت:  ــس كرواس ــس مجل ــه ريي ــاب ب وى خط
ــات پارلمانى و دولت هاى  ــت شما در جلس خوب اس
ــادآورى كنيد  ــه طرف هاى درگير ي ــه اروپا ب اتحادي
ــت و اين  ــى نيس ــع كنونى به نفع هيچ كس كه وض
ــر را نيز آلوده  ــورهاى ديگ ــروس دير يا زود كش وي
ــترش ويروس ــد و عقالى جهانى جلوى گس مى كن

تروريسم پرورى را بگيرند.

انتقاد هاشمى از سر شاخ شدن 
روسيه و آمريكا

شنيده ها 

ــته  وزير امور خارجه آلمان گفت: امضاى توافقنامه هس
ــرآغاز مرحله نوينى  ــش قدرت جهانى س اى ايران و ش
براى گفتگو با اين كشور است و اجراى دقيق و صحيح 
ــق صلح و ثبات  ــد زيربناى تحق ــاى آن مى توان بنده

منطقه و خاورميانه باشد.
ــه آلمان كه  ــور خارج ــر، وزير ام ــتان ماي ــك اش فران
ــور  ــدار و گفتگو با مقامات كويت در اين كش براى دي
به سر مى برد، روز سه شنبه طى كنفرانسى مطبوعاتى 
ــا همتاى كويتى خود درمورد آخرين تحوالت منطقه  ب
ــته اى ميان ايران و1+5 به  و جهان از جمله توافق هس

اظهار نظر پرداخت.
ــده ــل پرون ــل وفص ــرد: ح ــح ك ــر تصري ــتان ماي اش
ــه به پايان ــاى توافقنام ــران تنها با امض ــته اى اي هس
نمى رسد و ما هم اكنون در مرحله جديدى قرار داريم 
ــت ضمن قبول مسووليت  كه طى آن همگى مى بايس
به اجراى دقيق و صحيح مفاد و بندهاى اين توافقنامه 
ــاعى  ــريك مس بپردازيم. وى ابراز اميدوارى كرد با تش
ــتركى جهت  ــران مواضع مش ــم با اي ــو و تفاه و گفتگ
ــامان دهى بحران هاى جارى در منطقه اتخاذ شود  س
ــى براى ايجاد صلح و ثبات  ــن توافق بتواند زيربناي و اي
ــور خارجه آلمان در ادامه  ــد. وزير ام در خاورميانه باش
ــرد: اتحاديه اروپا  ــوريه اذعان ك ــاره به بحران س با اش

ــران در ايجاد ــال از اين بح ــت پنج س ــالف گذش برخ
 راه حل سياسى براى آن ناكام مانده است و هيچكدام 
ــتا نتيجه بخش  از طرح ها و ابتكار عمل ها در اين راس
ــى را فراخواند تا  ــن الملل ــت. وى جامعه بي ــوده اس نب
ــاركت همه ى ــريع تر با در نظر گرفتن مش هر چه س
ــورهاى خارجى به  ــاى درگير و همكارى كش طرف ه
نزديك كردن مواضع بازيگران اصلى اين بحران جهت 

يافتن يك راه حل سياسى و صلح آميز اقدام ورزد.
 اشتان ماير ضمن ابراز اميدوارى نسبت به نتيجه بخش 
ــت ها و گفتگوهاى صورت گرفته درحاشيه  بودن نشس
مجمع عمومى سازمان ملل متحد افزود: تا پايان سال 
جارى ميالدى حدود يك ميليون آواره سورى به آلمان 
ــره با ديگر  ــور در حال مذاك ــاه مى برند و اين كش پن
دولت هاى اروپايى براى تقسيم بندى اين حجم باال از 
ــت از اين جهت كه تنها چهار كشور قادر  مهاجران اس

به پذيرش اين تعداد آواره نخواهند بود.
وزير امور خارجه آلمان در ادامه ضمن تحسين تعامل 
ــتى انفجار مسجد امام  مقامات كويتى با حادثه تروريس
ــورهاى  ــه اى براى برخورد كش ــادق(ع) آن را نمون ص
ــمرد و از تالش  منطقه اى با اينگونه وقايع خونين برش
پزشكان كشورش براى رسيدگى به وضعيت مصدومان 

اين حادثه قدردانى كرد.

سناتور برجسته جمهورى خواه با انتقاد از آنچه انفعال 
دولت باراك اوباما در قبال اقدامات روسيه خواندگفت: 
مسكو به رييس جمهورى آمريكا بى احترامى مى كند.

ــه مواضع گروه هاى  ــيه ب با ادامه حمالت هوايى روس
ــفيد براى  ــوريه، فشارها بر كاخ س ــتى در س تروريس

واكنش به اين اقدام رو به افزايش است.
روز سه شنبه «ليندسى گراهام» سناتور جمهورى خواه 
ــيه  ــت والديمير پوتين رييس جمهور روس آمريكا گف
ــى  ــن و بى اعتناي ــال توهي ــود در ح ــات خ ــا اقدام ب
ــت.به  ــاى آمريكايى خود اس ــا همت ــاراك اوبام ــه ب ب
ــل، وى گفت: رييس جمهور  ــته پايگاه خبرى هي نوش
ــت ــه رييس جمهور اياالت متحده گفته اس ــيه ب روس

«برو به جهنم.»
ــمندانه بازى  ــيار هوش ــا بس ــزود: «آن ه ــام اف گراه
ــنجيدند،  ــاع را س ــه اوض ــد ك ــا بع ــد. نهايت مى كنن
ــاده مى كنيم.آمريكا  ــد « ما نيروى زمينى پي مى گوين
ــيه روز  ــم هيچ كارى در اين باره نخواهد كرد.»روس ه
ــته به درخواست دولت سوريه  چهارشنبه هفته گذش
ــرد. ازآن  ــور را آغاز ك ــن كش ــى در اي ــالت هواي حم
ــترده اى  ــانه هاى غربى هجمه گس زمان مقامات و رس
ــاد كرده اند.گراهام  ــكو ايج ــن تصميم مس را عليه اي
ــوريه به زودى چشم  انداز  گفت عمليات روسيه در س
ــد ــد و «اين يعنى بشاراس ــر مى ده ــى را تغيي جهان

ــدرت مى ماند و اعراب  ــوريه) در ق  (رييس جمهور س

نگاهى ديگر به روسيه خواهند داشت، نگاهى ديگر به 
ايران خواهند داشت.»

ــا ايجاد كرد، به  ــالء اى كه اوبام ــد: «خ وى مدعى ش
ــت. آنچه  ــك كرده اس ــيه كم ــش، ايران و روس داع
ــيه و  ــت كه به روس اوباما داردانجام مى دهد، اين اس
ــط دهه  ايران نفوذى در خاورميانه مى دهدكه از اواس
ــناتور آمريكايى افزود: ــت.» اين س ــابقه اس 70 بى س

ــاره  «پوتين دارد كارى مى كند كه قبال هم به آن اش
ــكل از  ــى منطقه اى متش ــودم. او دارد نيروي ــرده ب ك
ــاى زمينى  ــران و حاال نيروه ــورى ها، حزب اهللا، اي س
ــكيل  ــيه تش ــا همراهى نيروى هوايى روس ــيه ب روس
ــدى براى  ــانى كه تهدي ــا با تمام كس ــد. آن ه مى ده
ــپس ــورد خواهند كرد.»وى س ــتند، برخ ــد هس اس

ــم مى تواند يك نيروى  ــنهاد داد: «او (اوباما) ه  پيش
ــده و  ــه روى زمين فعال ش ــه اى ايجاد كند ك منطق
ــارزه مى كند، راهبردى  در عين حال كه با داعش مب
ــته باشد.  ــد براى ترك قدرت، داش ــار به اس براى فش
ــردى كارآمد ارائه دهد كه از اينكه  (او) مى تواند راهب
ــام يكى  ــرى كند.»گراه ــوند، جلوگي از روى او رد ش
ــال  ــاى جمهورى خواهان براى انتخابات س از نامزده
ــت. وى با وجود آنكه مى گويد توان بااليى  2016 اس
ــت خارجى دارد، در رقابت هاى درون  در عرصه سياس
حزبى، كمتر از 1درصد آرا را در نظرسنجى ها به خود 

اختصاص داده است.

وزيرخارجه آلمان: 
توافق هسته اى ايران،  زير بناى امنيت درخاورميانه است

 پوتين به اوباما مى گويد « برو به جهنم!»

ــرده كه فردا  ــيحى پيش بينى ك ــازمان مس يك س
ــد. اين سازمان كه ياران كتاب  دنيا به پايان مى رس
ــورت آنالين فعاليت  ــام دارد، عمدتا به ص مقدس ن
ــى فيالدلفيا  ــازمان در نزديك ــد. مقر اين س مى كن
است. آنها در سال 2011 نيز پيش بينى كرده بودند 
ــود. اما آنها  ــال دنيا نابود مى ش ــاه مى اين س در م
ــردا روز نابودى ــى گويند كه ف ــار با قطعيت م اين ب

 دنيا است.
ــس اين سازمان در اين رابطه  مك كان رهبر و موس
ــته  گفت: با توجه به چيزى كه در كتاب مقدس نوش
شده است، خدا از روز 7 اكتبر به عنوان روز نابودى 
ــى رود، نابود  ــت. زمين تا ابد م ــن نام برده اس زمي

مى شود. 
مك كان مى گويد با توجه به تحقيقاتشان از كتاب 
ــود: خدا در دوران  مقدس جهان با آتش نابود مى ش
حضرت نوح جهان را از طريق سيل با آب نابود كرد 
ــت كه بار دوم جهان را با آب نابود  اما خدا گفته اس
نخواهد كرد، بلكه خدا اينكار را با آتش خواهد كرد.

ــنواره فيلم حيفا، مهم ترين جشنواره سينمايى  جش
در سرزمين هاى اشغالى، در حالى به كار خود پايان 
ــأت داوران  ــت هي ــن مخملباف، رياس دادكه محس
ــت.  ــنواره را به عهده داش ــى اين جش ــش رقابت بخ
ــيكل ران» و  ــور» و «بايس ــاى «رييس جمه فيلم   ه
ــاخته هاى محسن مخملباف  مستند «باغبان» از س
ــار ديگر به  ــك ب ــا ي ــم حيف ــنواره فيل ــز در جش ني

نمايش گذاشته شد.
ــاد، كارگردان  ــاخته يووال دلش فيلم «بابا جون» س
ــده رژيم  ــارى نماين ــال ج ــل كه در س ايرانى االص
ــراييل در اسكار فيلم غير انگليسى زبان است، در  اس
بخش رقابتى جشنواره فيلم حيفا به نمايش گذاشته 

شد. اين فيلم به زبان فارسى  است.

ــهيدثالت تحليل گر ايرانى ساكن كانادا در  شهير ش
مقاله اى در بى بى سى نوشته: از ديد ايران اين موضوع 
ــت  ــتان تنها به اتكاى آمريكاس پنهان نبودكه عربس
ــران وارد يك درگيرى نظامى  ــت با اي كه ممكن اس
ــت را به طور قابل  ــته اى وضعي ــود. اما توافق هس ش
ــه پرزيدنت اوباما  ــر داد، تا آنجا ك ــه اى تغيي مالحظ
ــه رهبران عرب  ــت خود در كمپ ديويد، ب در نشس
حوزه خليج فارس كه از آمريكا درخواست ايجاد يك 
پيمان امنيتى كرده بودند گفت: مقصود از همكارى 
امنيتى (با كشورهاى عرب خليج فارس) اين نيست 
ــمنى دراز مدت با ايران تداوم پيدا كند  كه يك دش
ــيه رانده شود. هيچ كدام از  و يا حتى ايران به حاش
ملت هاى ما از يك رويارويى بدون پايان با ايران نفع 

نخواهند برد.
ــن دليل  ــن مى گويد؟ به اي ــا چني ــرا آقاى اوبام چ
ــت جلوى ــه قرار اس ــته اى ك ــاى توافق هس كه بق
ــته اى را بگيرد به  ــدن ايران به سالح هس مسلح ش
ــت.  ــتگى پيدا كرده اس ــران بس ــات حكومت اي ثب
ــدن حكومت در ايران به  به عبارت ديگر بى ثبات ش
معناى متزلزل شدن قرارداد هسته اى است. در يك 
ــته اى جاى پاى ايران را به  كالم، حصول توافق هس
ــه ديگر آمريكا  ــوان يك بازيگر مهم منطقه اى ك عن
ــردن آن فكر كند  ــه متزلزل ك ــت ب هم حاضر نيس
ــاده اين وضعيت اين است كه  محكم كرد. ترجمه س
ديگر عربستان نمى تواند براى سرشاخ شدن با ايران

 بر روى آمريكا حساب باز كند.

فردا دنيا نابود مى شود

سازنده توبه نصوح
 رييس جشنواره صهيونيستى شد

چرا ايران، عربستان را به
 برخورد محكم تهديد مى كند؟
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ــط درجامعه  ــه راهنماى غل ــان اينك ــور با بي رييس جمه
سياسى همه را به خطا وادار مى كندگفت:بايد ياد بگيريم 
ــه چپ برويم،  ــر مى خواهيم ب ــى اگ كه در زندگى سياس
ــر برعكس عمل كنيم، فاجعه  ــاى چپ را بزنيم واگ راهنم

آفريده ايم.
رييس جمهور در همايش طاليه داران فرهنگ ترافيك در 
ــاره به اينكه كار بزرگى كه دانش  ــگاه آزادى، با اش ورزش
ــر مهم هميارى پليس  ــوزان، نوجوانان و جوانان در ام آم

ــراى حل معضل  ــان مى دهد كه ب ــام مى دهند، نش انج
ترافيك از فرهنگ و مشاركت مردم به ويژه دانش آموزان 
بايد استفاده كنيم، اظهار داشت: امروز در خيابان هاى ما 

نظم ترافيكى به مفهوم اجراى قانون است.
ــى را رعايت  ــررات راهنمايى و رانندگ ــزود: اگر مق وى اف
ــهروندان ايرانى به  ــه ش ــت ك ــاى آن اس ــم، به معن كني
ــانى  ــتند و كس ــته و قانون گرا هس ــرام گذاش ــون احت قان
ــى كه از  ــن عالمت ــى آيند، اولي ــور م ــارج كش ــه از خ ك
ــهرهاى  ــع ترافيكى ش ــى بينند، وض ــت ايران م نظم مل
ــع ترافيكى  ــه داد: اگر وض ــس جمهور ادام ــت. ريي ما اس
ــد، عالمتى بر ــون باش ــم و در چارچوب قان ــور منظ كش
قانون گرايى ملت خواهد بود. پس خيابان هاى ما مى تواند  
آينه و مظهرى از تمدن ايرانى باشد. روحانى تصريح كرد: 
ــك بلكه در تمام  ــرورش نه تنها در امر ترافي ــوزش و پ آم
ــك كند، هر جا جوانان،  ــهروندان خود كم امور بايد به ش

نوجوانان و همه مردم به صحنه آمدند، ما موفق بوديم.وى 
گفت: اگر بخواهيم وضع ترافيكى مناسبى در كشور داشته 
باشيم، البته بايد وضع جاده ها و خودروهاى ما استاندارد 
باشد، اما اگر همه چيز هم درست باشد ولى نيروى انسانى 
ــاهد حوادث تلخ خواهيم  به مقررات احترام نگذارد، باز ش
ــاله در فرهنگ  ــه اين مس ــود. وى با تاكيد بر اينكه ريش ب
ــان كرد: اگرچه ترافيك، مساله اجتماعى و  است خاطرنش
اقتصادى است كه به جان و اوقات مردم مربوط مى شود، 

اما فرهنگ در اين مساله بسيار اهميت دارد.
ــم كه در زندگى  ــزود: ما بايد ياد بگيري ــس جمهور اف ريي
ــپ برويم،  ــى خواهيم به چ ــى اگر م ــى و سياس اجتماع
ــم و اگر برعكس عمل كنيم، فاجعه  راهنماى چپ را بزني
ــى اگر  ــه داد: در جامعه سياس ــى ادام ــده ايم.روحان آفري
ــتباه بزند، تمام جامعه را به خطا وادار  كسى راهنما را اش
ــه نبايد، دور بزند،  ــيرى ك ــى در مس مى كند، اما اگر كس

ــارت ايجاد  براى خود و همه خودروهاى اطراف خود خس
ــاله به  ــى نيز اين مس كرده، همانطور كه در جامعه سياس
ــاره به اينكه ما از  ــود مى آيد. رييس قوه مجريه با اش وج
ــيم، ــى و اجتماعى برس ــم ترافيكى بايد به نظم سياس نظ
يادآور شد: كار شما همياران پليس دعوت پدران و مادران 

تان به نظم و قانون است.
وى با بيان اينكه در امور سياسى و اجتماعى بايد در كنار 
هم و يار هم باشيم گفت: با ارتقاء فرهنگ، همه بايد افتخار 
كنيم كه قانون گرا هستيم و نه قانون گريز. رييس جمهور
ــاى برخى از  ــه راهنم ــد در دفترچ ــد: چرا باي ــادآور ش ي
ــند كه «وقتى مى خواهيد به ايران برويد  كشورها بنويس
بايد مواظب خيابان ها باشيد، رانندگى ايرانى ها، رانندگى 
ــم را در خيابان ها به عنوان  ــت». ما بايد نظ خطرناكى اس
ــت،  ــالم و قرآن اس ــه مورد توجه اس ــم نمونه ك يك نظ
پياده كنيم و شاهد زندگى توأم با شادى و سالمتى باشيم.

روحانى:

راهنماى غلط زدن ، همه
 را به خطا وادار مى كند

Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

رهبر معظم انقالب در ديدار
 فرماندهان و كاركنان نيروى دريايى سپاه:

مذاكـره 
با آمريكـا 

ممنـوع است
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ــران از تعطيلى  ــاق بازرگانى ته ــيون صنعت ات رييس كميس
ــد نيمى از  ــش 50 درصدى ظرفيت تولي 30 درصدى وكاه

واحد هاى توليدى كوچك خبر داد.
 براساس اعالم مقامات صنعتى هم اكنون حدود 82 هزار واحد 
ــتند كه از نظر اشتغال در  توليدى كوچك در كشور فعال هس
بخش صنعت سهم 45 درصدى دارند اما برخى از اين واحدها 
ــبى برخوردار نبوده و  ــرمايه در گردش مناس هم اكنون از س
ــتند كه به گفته برخى  ــكل مواجه هس براى توليد خود با مش
ــى از وضعيت ركودى  ــده آن ناش ازفعاالن صنعتى دليل عم
حاكم براقتصاد كشور و بخشى نيز ناشى از سوءمديريت است .

همچنين حدود 92 درصد از واحدهاى توليدى كشور در رديف 
صنايع كوچك قراردارند كه به گفته مسووالن در حال حاضر 
15 هزار واحد صنعتى كوچك براى تامين سرمايه در گردش 

خود نيازمند دريافت تسهيالت هستند.
ــيون صنعت اتاق بازرگانى  «مهدى پور قاضى» رييس كميس
ــور و  ــت: با توجه به وضعيت اقتصادى كش تهران اظهار داش
گزارش هاى ميدانى كه از فعاليت واحدهاى كوچك در استان 
تهران داشته ايم مى توان گفت حدود 30 درصد آنها تعطيل و 

50 درصد واحدها با ظرفيت 50 درصدى فعال هستند.
به گفته وى، با توجه به نظرسنجى كه از صاحبان اين واحدها 
ــا تامين مالى و  ــكل آنه ــت عمده ترين مش صورت گرفته اس
ــت كه ركود اقتصادى به آن دامن زده  ــرمايه در گردش اس س

است .

پورقاضى فعاليت دو ساله دولت در كنترل نرخ تورم و تعامالت 
ــت اما وى براين باور است كه ركود  بين المللى را مثبت دانس
ــترده اى در فعاليت هاى اقتصادى كشور حاكم  عميق و گس
شده كه باعث كاهش شديد ميزان فروش بنگاه ها شده است .

ــكار خروج از ركود  ــاره به اينكه ديگر نفت و گاز راه وى با اش
نيست، گفت : بخشى از ركود عمومى اقتصاد مربوط به شرايط 
داخلى كشوراست ، منابع مالى و همچنين قدرت خريد محدود 
شده است، از طرفى هم بانك ها اعتبارات پرداخت نمى كنند.
در سرمايه گذارى ها احساسى رفتار كرديم نه عقالنى

ــخ به  ــيون صنعت اتاق بازرگانى تهران در پاس رييس كميس
ــش كه چند درصد از اين واحدها بدون توجه به نياز  اين پرس
بازارهاى داخلى و خارجى و مزيت ها ايجاد شده است گفت : 
سرمايه گذارى ها در كشور به جاى انكه بر اساس فكر صورت 
گيرد بر اساس احساس انجام مى شود. به دليل آنكه در كشور 
فقر اطالعات و آمار وجود دارد بسيارى از سرمايه گذارى ها بر 
ــتند و غير قابل اتكا در مورد وضعيت  اساس اطالعات غير مس

بازارصورت گرفته است.
ــزرگ نيز صدق  ــاد صنايع ب ــى در مورد ايج اين موضوع حت
ــتيم برخى صنايع فوالد در  ــاهد هس مى كند براى همين ش
ــت. اينگونه  ــده اس ــه آب كافى ندارد ايجاد ش مكان هايى ك
ــان مى دهد مطالعات الزم محيطى در  سرمايه گذارى ها نش
مورد استقرار يك صنعت انجام نشده و همچنين بازار صادراتى 
موردتوجه قرار نگرفته و يا كم اهميت ديده شده است بنابراين 

بعد از مدتى محصول توليد شده نمى تواند وارد بازار صادراتى 
شود و واحدها نمى توانند از تمام ظرفيت خود استفاده كنند 

درنتيجه با شكست مواجه مى شوند.
ــاى صنعتى  ــهرك ه وى افزود: هم اكنون اگر به ش

ــه كدام ــويم ك ــال متوجه مى ش ــرى بزنيم كام س
ــتند و كدام واحدها با كاهش   واحد ها تعطيل هس
ــى كه تعطيل ــى كنند. واحدهاي ظرفيت فعاليت م

 شده اند نشان مى دهد يا مزيت نداشته اند يا 
آنكه مديريت شان اشكال داشته است يا به 

خوبى جوانب سرمايه گذارى را مورد 
توجه قرار نداده اند، طبيعى است كه 

اين واحدها يا بايد خط توليد خود 
را تغيير دهند و يا كار ديگرى را 
دنبال كنند.وى افزود: يك زمان 

شركت هاى ماكارونى در كشور 
ــده بودند و در آن  دچار مشكل ش
ــركت ها آمد و يك  زمان يكى از ش

ــته كرد و در شرايطى كه همه  كار برجس
ماكارونى سازان دچار مشكل بودند فروش 

خوبى داشت و حتى صادرات انجام داد و تبديل به يك 
برند شد اگر صنعتى دچار مشكل است معنى اش اين نيست كه 
بايد حتما تعطيل شود بلكه مى توان با نوآورى، تغيير مديريت 

و توجه به نياز بازار فروش داشت.

خبر

رييس هيات مديره اتحاديه سراسرى مسكن كاركنان دولت با اشاره به اينكه 
ــده است گفت: مسكن اجتماعى براى  مسكن اجتماعى به تعاونى ها واگذار ش
اقشار ضعيف، كم درآمد، جوانان در شرف ازدواج و زوج هاى تازه ازدواج كرده 

در نظر گرفته شده است.
على خواجوى بجستانى درباره آخرين اقدامات دولت در مسكن اجتماعى گفت: 
طرح مسكن اجتماعى توسط بخش تعاون را به وزير پيشنهاد داديم. اين طرح 
ــتور واگذارى آن از سوى وزير  مورد استقبال وزارت كار و راه قرار گرفت و دس
داده شده است و در حال حاضر منتظر ابالغ آيين نامه اجراى مسكن اجتماعى 

توسط بخش تعاون هستيم.
رييس هيات مديره اتحاديه سراسرى مسكن كاركنان دولت با بيان اينكه در 
ــور را بر عهده دارند افزود:  حال حاضر تعاونى ها 33 درصد بخش مسكن كش
ــته اى ما به دنبال انجام كار تعاونى ها هستيم. ما اميدواريم  بعد از توافق هس
در صورت عملياتى شدن سند توسعه تعاون، بخش تعاون به 50 درصد برسد.

ــكن توسط بخش  ــاخت مس ــتانى گفت: موضوع واگذارى 50 درصد س بجس
ــكن بايد به بخش تعاون بر گردد چون  تعاونى تاكنون محقق نشده است. مس
تعاونى ها كارنامه پربارى در ساخت و ساز دارند و پروژه ها و شهرك هاى زيادى 
ــط  ــتند توس ــاخته اند. تعداد زيادى از مردم كه اكنون صاحب خانه هس را س
تعاونى ها خانه دار شده اند. بر اساس سند چشم انداز توسعه، نيز بخش تعاون 

بايد 50 درصد مسكن كشور را تأمين كند كه نيازمند حمايت دولت است.
ــكن كاركنان دولت اظهار داشت:  ــرى مس رييس هيات مديره اتحاديه سراس
ــار ضعيف، كم درآمد، زوج هاى در شرف ازدواج و  ــكن اجتماعى براى اقش مس
زوج هاى تازه ازدواج كرده در نظر گرفته شده است.  كسى كه بر اساس قانون 
كار  حداقل  درآمد دارد چگونه مى تواند وارد بازار خريد مسكن شود. بنابراين 

بايد براى اين افراد مسكن اجتماعى را با اعتبارات كم بهره اجرا كرد.
ــازى مراجعه كنند افزود: در   وى با بيان اينكه افراد بايد به وزارت راه و شهرس
ــكن اجتماعى و حمايتى برنامه ريزى هاى الزم صورت گرفته و  ــتاى مس راس
ــتيم. تاكنون 32 هزار مسكن براى  ــى از محل هدفمندى هس منتظر گشايش

معلوالن نيز تأمين شده كه اين موضوع ادامه خواهد يافت.

رييس هيات مديره اتحاديه سراسرى مسكن؛

ساخت مسكن اجتماعى به تعاونى ها 
واگذار شد

ايران يكى از بزرگ ترين توليدكنندگان و صادركنندگان 
ــت اما با توجه به اينكه عراق 65 درصد  سيمان در دنياس
ــت و به تازگى  بازار صادراتى اين محصول براى ايران اس
كارخانه هاى سيمان راه اندازى كرده است، ديگر از ايران 
ــيمان را  خريد نمى كند و به جاى آن، مواد اوليه توليد س
با قيمت هاى پايين، مى خرد و خود توليدكننده شده كه 

انتظار مى رود جلوى اين خام فروشى گرفته شود.
در اين ميان سرانه مصرف داخلى سيمان هم در پى كاهش 
ركود ساخت و ساز و پروژه هاى عمرانى كاهش يافته كه 
ــده توليد و  ــبب ش ــرايط داخلى و خارجى س مجموع ش
صادرات سيمان ايران در مدت اخير كاهش قابل توجهى 
ــد و به نوعى زنگ خطر براى توليدكنندگان و  داشته باش

صادركنندگان سيمان به صدا درآيد.
ــال صادرات سيمان سفيد نسبت  طى پنج ماهه اول امس
ــته 36 درصد كاهش يافته است. از سوى  ــال گذش به س
ديگر سيمان هاى كلينكر كه به آن سيمان پودر نشده هم 
مى گويند با كاهش هشت درصدى صادرات همراه بوده 

است.
ــيمان  ــال حاضر بزرگ ترين بازار صادراتى س عراق در ح
ايران است و كاهش صادرات سيمان به اين كشور در حالى 
ــيمان  اتفاق افتاده كه عراق با راه اندازى كارخانه هاى س
ــترى از ايران نمى خرد، بلكه با  خود، ديگر سيمان خاكس
خريد كلينكر اقدام به توليد سيمان مى كند اما در همين 
مدت صادرات سيمان كلينكر ايران به عراق نيز 20 درصد 

كاهش داشته است.
مانع تراشى عراقى ها براى خريد سيمان ايرانى

ــيرازى، دبيركل اتاق مشترك  ــنجابى ش جهانبخش س
بازرگانى ايران و عراق نيز در اين باره گفته كه اصلى ترين 
دليل كاهش صادرات سيمان، نزديك شدن عراق به مرز 
خودكفايى در توليد سيمان است، چراكه در حال حاضر 
ــيمان در اين  ــد از كارخانه هاى توليد س حدود 70 درص
ــيده و وزارت صنايع عراق موانع  كشور به بهره بردارى رس
ــيمان درنظر  ــر تعرفه اى را براى واردات س تعرفه اى و غي

گرفته اند.
به گفته وى كاهش صادرات سيمان به عراق به دو عامل 
مربوط مى شود؛ بخشى از اين اتفاق به مسائل داخلى عراق 

و بخشى به مسائل داخلى خودمان باز مى گردد.
ــترك بازرگانى ايران و عراق  همچنين دبير كل اتاق مش
مى گويد دومين دليلى كه باعث كاهش صادرات سيمان 
به عراق شده است به عدم توجه توليدكنندگان سيمان به 
اقتضائات بازار و مقصد صادراتى شان بر مى گردد. از سوى 
ــكل گيرى قيمت  ــالمى كه براى ش ديگر رقابت هاى ناس
ــيمان در نقاط صفر مرزى رخ داده است، باعث  فروش س

افزايش تعرفه سيمان از سوى عراقى ها شده است.
ــل كاهش  ــم ترين دالي ــال يكى از مه ــه در عين ح البت
صادرات سيمان به عراق را مى توان ايجاد فضاى امنيتى 
ــت؛ بنابراين  ــاز در اين كشور دانس و كاهش ساخت و س

ــند كه  ــى توانند اميدوار باش ــيمان م توليدكنندگان س
ــور به نحو  ــرايط وضعيت صادرات به اين كش با بهبود ش

مطلوبى بهتر شود.
ــت هايى كه توليدكنندگان ايرانى  ــايد يكى از سياس ش
ــيمان  ــه اتخاذ كنند، عدم فروش س بتوانند در اين زمين
ــت.  به عراق در يك بازه زمانى براى افزايش قيمت آن اس
ــوى ديگر در همين مدت به دليل برخى رقابت هاى  از س
ناسالم در مرز ايران و عراق، قيمت سيمان صادراتى ايران 
ــن دليل دولت  ــت، به همي به عراق كاهش پيدا كرده اس
ــل، تعرفه واردات  ــور براى حمايت از توليد داخ اين كش
ــه دبير انجمن  ــت ك ــيمان از ايران را افزايش داده اس س
ــيمان نيز بر همين موضوع  صنفى كارفرمايان صنعت س
تاكيد دارد و معتقد است كه دليل اصلى كاهش صادرات 
سيمان به عراق عواملى چون ناامنى هاى منطقه اى و عدم 

ساخت وساز در عراق است.
ــيخان صادرات سيمان به اين كشور  به گفته عبدالرضا ش
ــدن تعرفه  20 درصد كاهش يافته و با توجه به اضافه ش
سيمان وارداتى به عراق، احتماال در آينده شاهد كاهش 
ــود. همچنين  ــول خواهيم ب ــتر صادرات اين محص بيش
صادرات سيمان كلينكر نسبت به مدت مشابه سال قبل 
ــت و با توجه به اين كه حدود  20 درصد كاهش داشته اس
ــت،  ــورمان به عراق اس ــيمان كش 65 درصد صادرات س

ــراق موجب كاهش كل  ــى در صادرات به ع هر تاثير منف
صادرات سيمان مى شود.

عراق ديگر سيمان نمى خرد؛ مواد اوليه خام مى خرد 
و خود توليد مى كند

بر اين اساس مى توان گفت ظرفيت صادرات كشور تا حد 
زيادى به وضعيت كشور عراق بستگى دارد؛ عواملى مانند 
ــتى داعش، ناامنى هاى منطقه اى، عدم  گروهك تروريس
ــه دولت عراق  ــاز در عراق و عدم تزريق بودج ساخت وس

باعث كاهش صادرات سيمان به اين كشور شده است.
ــى بين ايران و عراق به نظر  با توجه به روابط خوب سياس
مى رسد كه در صورت افزايش قيمت سيمان ايران، بتوان 
موضوع تعرفه هاى وارداتى را از طريق روابط بين دو كشور 
ــيمان  حل كرد، در غير اين صورت ايران يا بايد قيمت س
خود را كاهش دهد يا شاهد كاهش بيشتر صادرات سيمان 

به عراق باشد.
كاهش سرانه مصرف سيمان در داخل

ــى به ما،  ــراق به دليل نزديك ــرايط كه ع بنابراين اين ش
ــه مى كند، اگر به  ــه را با قيمت خيلى پايين تهي مواد اولي
ــر توانايى خريد مواد  ــى نكنيم، قطعا ديگ آنها خام فروش
اوليه از كشورهاى ديگر را نخواهند داشت. شايد عدم خام 
فروشى به عراق و وادار كردن اين كشور به خريد سيمان از 
ايران بتواند تا حدودى مشكل توليدكنندگان سيمان در 

كشور را كاهش دهد. اما نكته اصلى اينجاست كه مشكل 
توليد سيمان عالوه بر مسائل صادراتى به كاهش استفاده 
ــور نيز بر  ــاخت و ساز در داخل كش از سيمان و ركود س
مى گردد؛ به گونه اى كه طبق اعالم انجمن صنعت سيمان، 
سرانه مصرف اين ماده در بازار داخلى در پى ركود ساخت 
ــاخت و ساز و  ــاز كاهش يافته كه دليل آن كاهش س و س

پروژه هاى عمرانى عنوان شده است.
افزايش تعرفه واردات سيمان خاكسترى به عراق

ــه انجمن  همچنين به گفته گراوندى، عضو هيات رييس
ــته طرف عراقى تعرفه  ــنوات گذش صنعت سيمان در س
واردات سيمان خاكسترى را از حدود پنج تا هفت دالر در 
هر تن به 13 دالر افزايش داد و به تازگى نيز اين تعرفه تا 
حدود 20 دالر افزايش يافته كه در برخى مرزها اعمال مى 
شود.به گفته او عراقى ها اعالم كردند اگر توليدكنندگان 
ــيمان را با قيمت باالترى وارد بازار عراق كنند،  ايرانى س

تعرفه واردات را افزايش نخواهند داد.
ــران به دليل  ــه اينكه بازار صادراتى اي بنابراين با توجه ب
ــور عراق دچار مشكل  تعرفه هاى واردات سيمان در كش
شده و مى توان احتمال كاهش صادرات سيمان را نيز در 
آينده نزديك داد، راه اندازى پروژه هاى عمرانى در كشور 
ــكن از ركود مى تواند كمك زيادى به  و خروج بخش مس

توليدكنندگان سيمان در كشور كند.

رييس سازمان تجارت خارجى ژاپن (جترو) گفت : به دنبال شركاى ايرانى براى 
توليد خودرو و قطعات خودرو در ايران هستيم.

ــيه ديدار با رييس اتاق ايران افزود: البته ما در ديگر   هيرويوكى ايشيگه در حاش
زمينه ها مانند صنايع غذايى و همكارى هاى محيط زيستى نيز به دنبال شركاى 
ايرانى براى توليد و همكارى هاى مشترك در ايران هستيم البته ما بررسى هاى 
خود را آغاز كرديم تا به محض فراهم شدن شرايط ، اقدامات اجرايى را انجام دهيم.

وى اضافه كرد: هم اكنون 30 شركت بزرگ و معتبر اقتصادى ، صنعتى و توليدى 
ــيمى و همچنين خودروسازهاى  ژاپن از جمله شركت هاى نفت و گاز و پتروش
ــت هاى مستقيم با  ــوزوكى در ايران حضور دارند تا در نشس ميتسوبيشى و س
طرف هاى ايرانى روابط تجارى دو كشور را تقويت و مشكالت پيش روى توسعه 

روابط را رفع كنند.
ايشيگه؛ بروكراسى طوالنى و رعايت نشدن حقوق مالكيت معنوى شركت ها را 
از موانع توسعه همكارى شركت هاى ژاپنى با ايران بيان و ابراز اميدوارى كرد اين 

موانع هرچه زودتر برطرف  شود.
رييس سازمان تجارت خارجى ژاپن با استقبال از واگذارى امور اقتصادى در ايران 
به شركت هاى خصوصى گفت: 98 تا 99 درصد شركت هاى فعال اقتصادى در 

ژاپن متعلق به بخش خصوصى است.
همكارى آلمانى ها براى نوسازى صنايع خودروسازى ايران

شراگه رييس اتاق بازرگانى ايالت نيدر زاكس آلمان گفت: خودروسازان ايرانى 
اعالم آمادگى كردند براى نوسازى صنايع خود و همچنين تامين قطعات خودرو 

با شركت ما گفتگو كنند.

ــيه ديدار گروه آلمانى با مديرعامل بانك صنعت و معدن افزود :  شراگه در حاش
شركت ما در زمينه هاى مختلفى چون صنايع كشاورزى و غذايى و صنايع خودرو 

و قطعات مربوطه تمايل دارد كه با طرف ايرانى وارد مذاكره شود.
وى گفت: ايالت نيدر زاكسن ، مهد توليد خودروى فولكس واگن است كه هم از 
ــركت هاى توليدكنندگان قطعات خودرو مى تواند با  نظر توليد خودرو و هم ش

ظرفيت قابل مالحظه اى كه در اختيار دارد وارد همكارى با ايران شود.
رييس اتاق بازرگانى ايالت نيدر زاكس آلمان افزود: هدف ما فقط تجارت با كشور 
ايران نيست بلكه مى خواهيم بسترى را فراهم كنيم تا همكارى هاى بلندمدتى 
ــان كرد : ما برنامه ريزى هاى مدون براى  با ايران داشته باشيم. شراگه خاطرنش

سرمايه گذارى هاى بلندمدت در ايران در نظر داريم.

رييس سازمان چاى كشور با بيان اينكه برداشت چاى سبز 28 درصد 
افزايش يافته است، گفت: خريد تضمينى برگ سبز چاى از چايكاران 

شمال از مرز 79 هزار تن گذشت.
ــدران بيش از  ــكاران گيالن و مازن ــان افزود: چاي محمد ولى روزبه
ــبزچاى به ارزش هزارو281ميليارد ريال  79هزارو 957تن برگ س

برداشت كردند كه 28درصد بيشتر از پارسال است.
ــت  وى در ادامه گفت: بيش از32 هزار و 328 تن ازبرگ سبزبرداش

شده درجه يك و بقيه درجه دو بود.
روزبهان افزود: شرايط مساعد آب وهوايى، رغبت چايكاران به توليد 
ــش 71 درصدى  ــتر به علت پرداخت به موقع مطالبات و افزاي بيش
بهاى برگ سبزچاى دردو سال گذشته، تغذيه وهرس باغ هاى چاى 

ازداليل افزايش توليد برگ سبزچاى در گيالن ومازندران است.
ــود چايكاران  ــورگفت : پيش بينى مى ش رييس سازمان چاى كش
شمالى تا پايان فصل برداشت حدودا 3 هزارتن برگ سبزچاى ديگر 

نيز برداشت كنند.
بنا بر اين گزارش، قيمت خريدتضمينى هركيلو برگ سبزچاى درجه 
يك امسال 21 هزار و 800 ريال و درجه دو 12هزارو 100 ريال است. 
ــاغ چاى دارند.  ــدران 25 هزار هكتار ب 55 هزار خانوار گيالن ومازن

90 درصد چاى كشور در گيالن توليد مى شود.

ــركت گاز استان اصفهان  به گزارش روابط عمومى، HSE ش
در بين 31 شركت گاز استانى، رتبه سوم را از آن خود كرد.

بر اساس ارزيابى هاى ساالنه كارشناسان خبره HSE شركت 
ملى گاز ايران در حوزه هاى بهداشت، ايمنى، محيط زيست، 
آموزش، بحران و پدافند غير عامل، HSE  اين شركت موفق 
به جهش 19 رتبه اى نسبت به سال 91 شده است كه اين نرخ 

رشد در سطح صنعت نفت ايران بى سابقه مى باشد.
ــال گذشته در حوزه   الزم به ذكر است، اين شركت در سه س
HSE رشد چشمگيرى نموده به گونه اى كه در ارزيابى سال 
91 با جهش 16 رتبه اى از جايگاه بيست و دوم به رتبه شش 

رسيده و امسال نيز توانسته رتبه سوم را كسب كند. 
ــتان اصفهان، در همايشى كه به  گفتنى است، شركت گاز اس
ــانى با حضور معاون وزير  مناسبت هفته ملى ايمنى و آتشنش
 HSE ــران، مدير كل ــى گاز اي ــركت مل نفت و مديرعامل ش
ــران، معاون  ــركت ملى گاز اي ــس HSE ش وزارت نفت،ريي
ــران عامل و  ــادى از مدي ــور و جمع زي پدافند غيرعامل كش
ــتانى در استان چهارمحال  روساى HSE شركت هاى گاز اس
ــده بود لوح تقدير و تنديس اين ارزيابى را  بختيارى برگزار ش

دريافتكرد نمود.

برداشت 80 هزار تن ژاپن خواستار خودروسازى در ايران شد
برگ سبز چاى

 HSE كسب رتبه سوم كشورى
شركت گاز استان اصفهان

بعد از مدتى محصول توليد شده نمى تواند وارد بازار صادراتى 
شود و واحدها نمى توانند از تمام ظرفيت خود استفاده كنند 

درنتيجه با شكست مواجه مى شوند.
ــاى صنعتى  ــهرك ه وى افزود: هم اكنون اگر به ش

ــه كدام ــويم ك ــال متوجه مى ش ــرى بزنيم كام س
ــتند و كدام واحدها با كاهش   واحد ها تعطيل هس
ــى كه تعطيل ــى كنند. واحدهاي ظرفيت فعاليت م

 شده اند نشان مى دهد يا مزيت نداشته اند يا 
آنكه مديريت شان اشكال داشته است يا به 

خوبى جوانب سرمايه گذارى را مورد 
توجه قرار نداده اند، طبيعى است كه 

ــركت ها آمد و يك  زمان يكى از ش
ــته كرد و در شرايطى كه همه  كار برجس

ماكارونى سازان دچار مشكل بودند فروش 
خوبى داشت و حتى صادرات انجام داد و تبديل به يك 

برند شد اگر صنعتى دچار مشكل است معنى اش اين نيست كه 
بايد حتما تعطيل شود بلكه مى توان با نوآورى، تغيير مديريت 

رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگانى تهران ؛

30 درصد واحدهاى توليدى كوچك تعطيل شده اند

زنگ خطر براى توليدكنندگان 
سيمان ايران به صدا درآمد
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خبردر حال انقراض

به گزارش پايگاه اطالع رسانى محيط زيست اصفهان «پاما» مهندس حميد ظهرابى 
ــار خبر تخليه  ــتان اصفهان درواكنش به انتش ــت اس مديركل حفاظت محيط زيس
فاضالب صنعتى به رودخانه زاينده رود اظهار داشت: زهكش زرين شهر، يك زهكش 
ــطح آب هاى زير زمينى  ــال هاى قبل به دليل باال بودن س كشاورزى است كه در س
ــت . وى گفت: هدف از  ــركت آب منطقه اى احداث شده اس منطقه لنجان توسط ش
ــت زهاب هاى منطقه  ــطح آب هاى زير زمينى و هداي احداث  اين زهكش كنترل س
ــاب خروجى اين  ــهر، پس ــت كه پس از احداث تصفيه خانه فاضالب زرين ش بوده اس
تصفيه خانه با دبى حدود 60 ليتر در ثانيه، پس از انجام مراحل تصفيه به اين زهكش 

تخليه مى شود.
ــك كيلومتربه  ــافت حدود ي ــش پس از طى مس ــزود: اين زهك مهندس ظهرابى اف
رودخانه زاينده رود منتهى مى شود. وى اظهار داشت: به منظور جلوگيرى از برداشت 
پساب براى فعاليت هاى كشاورزى و ساير فعاليت هاى غير قانونى مقرر شد اين پساب 
ــركت ذوب آهن به مصرف آبيارى فضاى سبز برسد. پس  از تصفيه تكميلى توسط ش
ــتفاده در امر آبيارى فضاى سبز وى گفت: موضوع استفاده از اين پساب به منظور اس
ــتان از سال گذشته  ــركت ذوب آهن از طريق محيط زيست اس ــط ش غير مثمر توس
ــوراى حفاظت كيفى زاينده رود قرار گرفت و با توجه به اينكه اجراى  در دستور كار ش
ــر و همچنين احداث  ــول 10 كيلومت ــداث خط انتقال به ط پروژه مذكور نياز به اح
ــينى (جالدهى)در محل تصفيه خانه بود، اجراى پروژه مدتى به درازا  حوضچه ته نش

انجاميد.
وى افزود: با پيگيرى مجدد با اداره كل حفاظت محيط زيست استان بر اساس مصوبات 
ــد كه در  ــركت ذوب آهن اصفهان متعهد ش ــوراى حفاظت كيفى زاينده رود، ش ش
خرداد ماه سال جارى، بهره بردارى از پساب مذكور را آغاز كند، كه متاسفانه به دليل 

وجود موانعى اين مهم عملياتى نشد.
ــت  ــاى اداره كل حفاظت محيط زيس ــددا با پيگيرى ه مهندس ظهرابى گفت: مج
ــوراى حفاظت كيفى زاينده رود در تاريخ 94/5/14  ــتور كار ش استان موضوع در دس
ــه منظور  ــاى الزم را ب ــالب همكارى ه ــركت آب و فاض ــد ش ــت و مقرر ش قرارگرف
ــهر ،  ــه آن به زهكش زرين ش ــرى از تخلي ــاب و جلوگي ــط اتصال پس راه اندازى خ

به عمل آورد.
ــت كه اخيرا توافق الزم  وى گفت: خوشبختانه بررسى به عمل آمده حاكى از اين اس
بين شركت آب و فاضالب شهرى و ذوب آهن اصفهان جهت انتقال اين پساب به شركت 

ذوب آهن انجام شد و عمليات انتقال آغاز شده است.
ــده در خصوص تخليه  ــت استان افزود: مطالب ارائه ش مديركل حفاظت محيط زيس
فاضالب ذوب آهن به اين زه كش واقعيت نداشته و برعكس تنها ارتباطى كه ذوب آهن 
با اين پساب دارد، برنامه انتقال آن براى مصارف فضاى سبز از طريق انعقاد قرارداد خريد 
از وزارت نيرو با هدف جلوگيرى از آلودگى هاى زيست محيطى و تخليه اين پساب ها 
به رودخانه زاينده رود است كه خوشبختانه پس از پيگيرى هاى متعدد اخيرا عملياتى 

شده است.
ــهرو ساير تصفيه خانه ها  وى ادامه داد: كيفيت پساب خروجى تصفيه خانه زرين ش
ــت بوده و به محض  به طور مداوم تحت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيس
مشاهده هر گونه انحرافى از استانداردهاى زيست محيطى موضوع با جديت و قاطعيت 

پيگيرى مى شود.
ــاب خروجى  ــود قابل مالحظه كيفيت پس ــت هاى اخير حاكى از بهب وى افزود: تس
تصفيه خانه فاضالب شهرى زرين شهر است؛ اما هنوز براى انجام فعاليت هاى كشاورزى 

و توليد محصوالت خوراكى مورد تاييد نيست.

واكنش ظهرابى به انتشار خبر تخليه فاضالب 
ذوب آهن به رودخانه زاينده رود

                دريچه

ــتان  ــت اس ــارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيس  معاون نظ
ــاركت عالقمندان  ــمارى حيات وحش با مش اصفهان گفت: سرش

غير دولتى محيط زيست انجام مى شود.
ــت اصفهان«پاما»  ــط زيس ــانى محي ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
ــت: در دو نوبت  ــف پور در اين زمينه اظهار داش ــعيد يوس دكتر س
ــت  ــت محيط زيس ــازمان حفاظ ــت س ــت مديري ــق تح در مناط
ــتانداران  ــى وضعيت پس ــوع براى بررس ــكار ممن مناطق آزاد وش
ــو، كل، بز،قوچ،  ــاخص نظيز آه ــتاندارن ش هر منطقه به ويژه پس
ــتانه  ــتانه و زمس ــمارى تابس ــتان ها سرش ــر در اس ــش و جبي مي

صورت مى گيرد.
ــمارى  وى افزود: در برخى موارد انتقادات و ايراداتى به نحوه سرش

انجام مى شود كه اصولى نيست و ممكن است خيلى دقيق نباشد.
دكتر يوسف پور گفت: امسال براى اولين بار بر اساس ابالغ رياست 
محترم سازمان حفاظت محيط زيست كشور، از ظرفيت هاى برون 

سازمانى براى سرشمارى استفاده مى كنيم.
وى گفت: در اين راستا از مراكزعلمى، دانشگاهى و تشكل هاى مردم 
نهاد ،داوطلبان عالقمند به سرشمارى و حيات وحش ، بازنشستگان 
ــازمان  ــى  و تجربى س ــر علم ــزو ذخاي ــازمان كه ج ــه س با تجرب

حفاظت محيط زيست هستند، بهره گيرى مى شود.
ــگاه  ــتاتيد دانش ــتفاده از ظرفيت اس وى اضافه كرد: همچنين اس
ــكارچيان معتمد و  ــت ، ش ــط زيس ــط بامحي ــجويان مرتب و دانش

قانون مدارى كه رفتارشان در چارچوب قوانين و مقرارت بوده و حتى 
جوامع بومى محلى كه حاشيه مناطق چهار گانه ما هستند در كنار 

محيط بانان اقدام به سرشمارى در پاييز سال جارى خواهند كرد.
ــت  ــط زيس ــت محي ــش اداره كل حفاظ ــارت و پاي ــاون نظ مع
ــتقيم در مناطق  ــاهده مس ــمارى با روش مش اصفهان گفت: سرش
چهار گانه اعم از حفاظت شده، پارك ملى، اثر طبيعى ملى و پناهگاه 
حيات وحش مناطق شكار ممنوع و مناطق آزادى كه احتمال وجود 

گونه هاى شاخص وجود داشته باشد، صورت خواهد گرفت.
وى تعداد گروه هايى كه براى سرشمارى در نظر گرفته مى شود را 
ــاحت منطقه و توپوگرافى منطقه يعنى كوهستانى  متناسب با مس
ــرايط  ــعت و ش و كويرى بودن، نقاط صعب العبور دارد يا خير ، وس

زيستگاه ها عنوان كرد.
ــراى اينكه  ــول جهانى، ب ــزود: طبق روال معم ــف پوراف دكتر يوس
ــود  ــم و از خطا جلوگيرى ش ــدا كني ــت پي به آمار دقيق ترى دس
ــه 10 روز در هر منطقه  آمار بردارى در دو نوبت و حداكثر به فاصل

صورت مى گيرد.
ــتان  ــت اس ــارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيس معاون نظ
ــا حضور افراد جديد  اصفهان تصريح كرد:آماربردارى در هرنقطه ب

خواهد بود كه از اشتباهات جلوگيرى شود .
وى اظهارداشت: سعى ما بر اين است كه در همه مناطق استان اين 
ــود و اگر امكانات  ــى دو بار آمار بردارى ش اتفاق صورت بگيرد؛ يعن

ــتند  ــى كه حائز اهميت هس ــود، حداقل مناطق ــرايط مهيا نب و ش
آمار بردارى خواهد شد.

ــك ظرفيت مهم عنوان  ــر دولتى ها را درآمارگيرى ي وى حضور غي
كرد و افزود: اين اقدام براى اولين بار است كه در سطح كشور صورت 
ــا ر محيط بانان  ــه در اين خصوص افراد عالقمند در كن مى گيرد ك

آموزش مى بينند و از تجربه آنها استفاده مى كنند.
ــازمانى ، تجربه و  ــرون س ــتفاده از ظرفيت ب ــف پور، اس دكتر يوس
ــت را در اين آمار بردارى  ــازمان محيط زيس توان افراد خارج از س
مهم دانست و گفت: از اين ظرفيت  ها بهره مى گيريم تا بتوانيم آمار 
ــع آورى كنيم كه در  و اطالعات دقيقى در حوزه حيات وحش جم
برنامه ريزى هاى آتى سازمان حفاظت محيط زيست  دردستور كار 

قرار مى گيرد.
ــراى برنامه  ــش و اج ــردارى حيات وح ــار ب ــوص آم وى، در خص
سرشمارى در استان نيز گفت: در اين زمينه برنامه ريزى الزم  براى 
ــووليت مديركل حفاظت محيط زيست استان  ــمارى با مس سرش

به صورت يك كار گروهى، در حال انجام است.
ــا هماهنگى  ــمارى ب ــزى ها  براى سرش ــن برنامه ري وى افزود: اي
ــت  ــازمان حفاظت محيط زيس ــت طبيعى س معاونت محيط زيس
ــدام ها به اين  ــزارش هاى اين اق ــرد كه در نهايت گ صورت مى گي
ــود و جمع بندى و نتايج آن در سال 95  ــال مى ش معاونت ها ارس

گزارش داده خواهد شد.

عكس روز 

سرشمارى حيات وحش با مشاركت عالقمندان 
غير دولتى محيط زيست انجام مى شود

ــت ضمن تاكيد بر اهميت  رييس سازمان حفاظت محيط زيس
ــورى و حيات  ــك ژن گونه هاى متنوع جان و ضرورت ايجاد بان
ــى از زمينه هاى  ــك، يك ــت: تهيه اين بان ــش در ايران، گف وح
ارزشمند و مهم همكارى ميان سازمان حفاظت محيط زيست و 

جهاد دانشگاهى است.
ــازمان  ــور و رييس س ــس جمه ــاون ريي ــه ابتكار مع معصوم
ــترك با رييس و معاونان  حفاظت محيط زيست در نشست مش
ــازمان حفاظت  ــى س ــالم آمادگ ــگاهى ضمن اع ــاد دانش جه
ــگاهى، گفت:  ــاد دانش ــكارى با جه ــت جهت هم محيط زيس
ــان دو نهاد  ــترك مي ــراى همكارى مش ــيارى ب موضوعات بس

وجود دارد.
ابتكار مديريت پسماند در كشور را يكى از زمنيه هاى همكارى 
ــيارى در اين حوزه  اعالم كرد و افزود: استانداردها و ضوابط بس
ــت  ــت در حال تدوين اس ــان محيط زيس ــر كارشناس ذيل نظ
ــتانداردها و ضوابط خاص  كه از آن جمله مى توان به تدوين اس
ــور  ــاخص هاى جهانى در كش ــوزها مطابق با ش ــراى زباله س ب

اشاره كرد.
ــووليت شهردارى ها  معاون رييس جمهور ضمن يادآورى مس
ــماند در كشور،  ــماند و مديريت پس و دهدارى ها در بحث پس
اظهار كرد: شهردارى ها به دليل عدم برخوردارى از اعتبار الزم 
ــده توسط  ــماند، از طرح هاى ارائه ش براى مديريت صحيح پس
ــد كه معموال  ــتقبال مى كنن ــرمايه گذاران در اين حوزه اس س
طرح هاى سرمايه داران بر پايه واردات تكنولوژى به ويژه واردات 

زباله سوزها به كشور است.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر ضرورت مديريت 
ــاره به معضالت بسيار زياد حوزه  صحيح پسماند در كشور و اش
ــمالى، تصريح كرد: بر اساس  ــماند به ويژه در استان هاى ش پس
پيشنهادهاى ارائه شده از سوى سازمان حفاظت محيط زيست، 
دولت مصوبه اى براى ارائه تسهيالت به منظور ساماندهى بهتر 

مديريت پسماند كشور داشت.
ــاس ضوابط و  ــان كرد: معضل پسماند بايد بر اس وى خاطرنش
ــش هاى جديد  ــود، تا منجر به ايجاد چال ــتانداردها رفع ش اس
ــتفاده از  ــى و اس ــر نگاه علم ــات اين ام ــى از الزام ــود و يك نش
ــن مهم  ــت كه اي ــن حوزه اس ــردى در اي ــاى كارب پژوهش ه
مى تواند از طريق همكارى مشترك جهاد دانشگاهى با معاونت 
ــازمان حفاظت محيط زيست و دفتر  ــانى س محيط زيست انس

آب و خاك سازمان صورت پذيرد.
ــوب  چارچ داد:  ــنهاد  پيش ــور  جمه ــس  ريي ــاون  مع
ــازمان حفاظت محيط زيست و  همكارى هاى مشترك ميان س
جهاد دانشگاهى براى رسيدن به نتيجه عملى در قالب تفاهم نامه 

يا برنامه اقدام مشتركى تعريف شود.
ضـرورت ايجـاد بانـك ژن گونه هـاى متنـوع جانورى 

و حيات وحش در ايران
ــن تاكيد بر  ــت ضم ــط زيس ــازمان حفاظت محي ــس س ريي
ــاى متنوع جانورى و  ــرورت ايجاد بانك ژن گونه ه اهميت و ض
ــراى مقابله با  ــوان ظرفيتى مهم ب حيات وحش در ايران به عن
تهديد خطر انقراض گونه ها، تهيه بانك ژن را از ديگر زمينه هاى 
ارزشمند و مهم همكارى ميان سازمان حفاظت محيط زيست و 

جهاد دانشگاهى برشمرد.
ــگاه ها  ــت از آزمايش ــازمان حفاظت محيط زيس وى افزود: س

ــت و همچنين  ــن زمينه برخوردار اس ــزات خوبى در اي و تجهي
ــترك  ــتورالعمل همكارى مش ــق ابالغ دس ــم از طري مى تواني
به استان ها، امكان استفاده از ژن گونه هاى مختلف و اطالعات 

استانى را نيز فراهم كنيم.
ــاره به اقدامات و فعاليت هاى پژوهشى و مطالعاتى  ابتكار با اش
براى بارورى كوشكى و دلبر (دو قالده يوز)، گفت: دانش و تجربه 
ــن زمينه  ــى تواند در اي ــث بارورى م ــگاهى در بح جهاد دانش

به سازمان حفاظت محيط زيست كمك كند.
ــث ايمنى  ــادآورى اهميت بح ــور ضمن ي معاون رييس جمه
زيستى در كشور، گفت: دبيرخانه شوراى عالى ايمنى زيستى، 
پروتكل كارتاهنا، قانون ايمنى زيستى برخى از اقدامات و وظايف 
سازمان حفاظت محيط زيست در اين زمينه است؛ ولى موضوع 
ــيار مهم براى همكارى  ــتى از جمله زمينه هاى بس ايمنى زيس
ــتى براى كشور  ــت. فعاليت در بحث فناورى زيس مشترك اس

ضرورى است
 GMO ــايى ــت، شناس ــازمان حفاظت محيط زيس رييس س
ــر از ــى ديگ ــى) را يك ــده ژنتيك ــتكارى ش ــوالت دس (محص

ــمرد و گفت: در بحث ايمنى   زمينه هاى مناسب همكارى برش
زيستى، همكارى با جهاددانشگاهى مى تواند بسيار مفيد باشد؛ 
ــتى در ايران عمليات نشده و همچنين  زيرا پروتكل ايمنى زيس

فعاليت در بحث فناورى زيستى براى كشور ضرورى است.
معاون رييس جمهور، جهاد دانشگاهى را به دليل عدم ذى نفع 
بودن و استقالل دستگاهى، يكى از مهم ترين دستگاه هاى همكار 

در بحث ايمنى زيستى برشمرد.
ــاره به برگزارى نمايشگاه  ــت با اش رييس سازمان محيط زيس
ــارى،  ــال ج ــفندماه س ــت در اس ــط زيس ــى محي ــن الملل بي
جهاد دانشگاهى و موسسه رويان را براى حضور در اين نمايشگاه 

دعوت كرد.
توانايى جهاد دانشگاهى براى همكارى فكرى و عملى با 

سازمان حفاظت محيط زيست
ــن تاكيد بر  ــگاهى ضم ــى، رييس جهاد دانش حميدرضا طيب
ــاى مختلف، گفت:   ــگاهى در حوزه ه توانايى هاى جهاد دانش
ــازمان حفاظت  ــى س ــرى و عمل ــازوى فك ــى تواند ب جهاد م

محيط زيست در بسيارى از حوزه ها باشد.
ــات قبلى سازمان  ــده در جلس وى افزود: پيرو مباحث مطرح ش
محيط زيست و جهاددانشگاهى، كارگروهى تشكيل و مباحثى 
ــوزها،  ــماند و زباله س مانند تهيه اطلس آلودگى هاى نفتى، پس
ذخاير ژنتيكى و حفظ گونه هاى در حال انقراض حيات وحش 

مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
ــى الزم براى  ــگاهى از آمادگ ــرد: جهاد دانش طيبى، تصريح ك
ــيارى همچون  همكارى مطالعاتى و اجرايى در زمينه هاى بس
ــت هاى نفتى  ــطه فعالي ــده به واس رفع آلودگى هاى ايجاد ش

در خشكى و آب، زباله سوزها و پسماندها برخوردار است.
 رييس جهاد دانشگاهى افزود: تاكيد ما بر پژوهش هاى كاربردى 
منجر به پيشرفت بسيار در زمينه فن آورى و تكنولوژى شده است 
كه از آن جمله مى توان به تكنولوژى ساخت و طراحى سيستم 

غبارگير صنعتى اشاره كرد.
ــتره فعاليت  ــا توجه به گس ــوزش نيز ب ــت: در بحث آم وى گف
جهاد دانشگاهى در تمام كشور، اين نهاد مى تواند در ارائه خدمات 
ــور با سازمان  ــى مورد نياز محيط زيست در سراسر كش آموزش

حفاظت محيط زيست همكارى كند.
ــر كل دفتر  ــدم، مدي ــان مق ــد خرازي ــه، مجي ــه جلس در ادام
ــازمان حفاظت محيط زيست  ــتى و حيات وحش س تنوع زيس
گفت: در قالب فعاليت هاى تحقيقاتى مى توانيم از شبيه سازى 

گونه ها، حمايت كنيم.
ــازى در طبيعت  مقدم ادامه داد: تكثير و پرورش يوز براى رهاس
ــكى و دلبر) در ايران  با استفاده از دو قالده يوز در اسارت (كوش
ــت؛ زيرا پيش از  ــتين بار در جهان در حال انجام اس براى نخس
ــازى در  ــه، ولى تكثيرها با هدف رهاس اين تكثير صورت گرفت
طبيعت نبوده است. على اصغر مباركى، مديركل دفتر موزه هاى 
ــان نيز نيازسنجى  تاريخ طبيعى و تنوع ذخاير ژنتيكى پرديس
ــت و جهاد دانشگاهى را  ــازمان حفاظت محيط زيس صحيح س
ــمرد و گفت: يكى از موارد  ــترك برش از ضروريات همكارى مش
ــده، عدم امكان  ــازى ش ــبيه س مطروحه در مورد گونه هاى ش

رهاسازى آن ها در طبيعت است.
شهاب الدين منتظمى دبير شوراى ملى ايمنى زيستى نيز يكى 
ــترك ميان دو نهاد را ارزيابى بحث  از زمينه هاى همكارى مش

دستكارى ژنيتكى حيوانات برشمرد.
منتظمى تاكيد كرد: در بحث بانك ژن نيز بايد به عضويت ايران 
ــت تا اقدامى خالف قواعد  ــايتيس توجه داش در كنوانسيون س

كنوانسيون صورت نپذيرد.
گفتنى است، حميد گورابى رييس پژوهشگاه رويان نيز با ارايه 
گزارشى از فعاليت هاى اين پژوهشگاه، گفت: پژوهشگاه كار خود 
را با درمان نابارورى و توليد مثل شروع كرد و با تجربه اى كه در 
ــد  ــب ش حوزه توليد مثل در بخش نابارورى زنان و ژنتيك كس

به حوزه  زيست فناورى نيز وارد شديم.

نگهدارى سلول ها، روشى براى حفظ تنوع زيستى
ــاره به اينكه  ــه، با اش نصر اصفهانى، از ديگر حاضران اين جلس
ــال 1996 در انگلستان انجام  ــازى دنيا در س نخستين شبيه س
ــتان اين كار را  ــور ايران نيز با 10 سال تاخير از انگلس شد و كش
ــورها به دليل  ــيارى از كش ــت: حيات وحش بس انجام داد، گف
ــت و اگر گونه اى به طور كامل  توليد صنعتى در حال تهديد اس
ــت. در حالى كه با  ــت آن نيس ــرود، ديگر امكان بازگش از بين ب
ــلول هاى آنان مى توان تنوع زيستى را در كشورها  نگهدارى س

حفظ كرد.
ــورها  نصر اصفهانى، با بيان اينكه امروزه درمان نابارورى در كش
ــزان نابارورى  ــران مي ــزود: در اي ــت، اف ــرفت اس در حال پيش
ــت كه يكى از مهم ترين داليل افزايش  بين 10 تا 15 درصد اس
ــور، افزايش آلودگى هاى محيط زيستى است؛ نابارورى در كش
 و از طريق كاهش اين آلودگى ها مى توان با بخشى از نابارورى 

در كشور مقابله كرد.
ــاورى جهاد  ــش و فن ــاون پژوه ــماعيلى مع ــن اس حميد امي
ــگاهى، پورعلى معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى ، گورابى  دانش
ــه  ــر اصفهانى رييس موسس ــان، نص ــگاه روي ــس پژوهش ريي
ــاهوردى معاون پژوهش و فناورى پژوهشگاه  رويان اصفهان، ش
ــگاهى،  ــر كل پروژه يابى جهاد دانش ــن مدي رويان و دكتر روش
ــتى و حيات  ــر كل دفتر تنوع زيس ــان مقدم مدي مجيد خرازي
ــر مباركى  ــت، على اصغ ــازمان حفاظت محيط زيس وحش س
ــوع ذخاير  ــى و تن ــخ طبيع ــاى تاري ــوزه ه ــركل دفتر م مدي
ــوراى  ــن منتظمى دبير ش ــهاب الدي ــان و ش ژنتيكى پرديس
ــه  ــن جلس ــران در اي ــه حاض ــتى از جمل ــى زيس ــى ايمن مل

بودند.

ضرورت ايجـاد بانك ژن 
گونه هاى متنوع جانورى
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حتما نبايد يك كارشناس خبره حوزه  مينا 

ــمتان روى مواليى ــا چش ــيد ت ــودك باش ك
تفاوت هاى بچه هايى كه در عصر حكمرانى تكنولوژى هاى 
هوشمند كودكى مى كنند با بچه هاى چندسال قبل زوم 

شود؛ تفاوت هايى كه بى اغراق از زمين تا آسمان است.
ــن روزها از صداى  هرچقدر ذهن كوچه پس كوچه ها اي
ــت، كودكان ديروز و بزرگ ترهاى  بازى بچه ها خالى اس
ــهر هزار خاطره دارند؛ كوچه هايى  امروز با كوچه هاى ش
كه ذهنشان پر است از يك صداى آشنا؛ صداى بچه هايى 
ــى، ُگل كوچك،  ــى دوران كودك كه در محله هاى خاك
ــد و روزگار ــى كردن ــازى م ــوا ب ــم به ه ــى و گرگ ِ لِى ل

 كودكى شان را با هم مى گذراندند. اما كودكان امروز، ديگر 
نه زو مى شناسند، نه يه قل دوقل و اوسابه دوش را؛ بچه ها 

كوچه ها را رها كرده اند.
ــاور  ــناس كودك و مش ــى، روان ش ــا قياس دكتر پريس
ــودكان امروز  ــى دهد كه ك ــه ما توضيح م فرزندآورى ب
ــد و اين تفاوت ها  چه تفاوت هايى با كودكان ديروز دارن

چه تبعاتى مى تواند براى آنها داشته باشد.
امروز؛ تك فرزندـ  ديروز؛ چند فرزند

ــم ترين تفاوت بچه هاى  تعداد فرزندان يك خانواده، مه
ــال پيش  ــت ؛ تا 15 س ــل قبلى اس امروز با بچه هاى نس
ــتند؛ قطعا تربيت، رفتار و  خانواده ها حداقل دو بچه داش
ــان تك  برخورد اين بچه ها با كودكان امروز كه بيشترش
ــازگارى اولين چيزى  ــتند، متفاوت است. س فرزند هس
ــت كه يك بچه در خانواده اى كه چندفرزند ديگر در  اس
آن وجود دارد، ياد مى گيرد يعنى كودك ديروز از همان 
ابتدا ياد مى گرفت با همساالن خود، با افرادى كه همرتبه 
ــد و ارتباط هم  ــتند تعامل داشته باش و هم تراز خود هس
سطح برقرار كند، درحالى كه كودك امروز اين فرصت را

 ندارد.
 مهارت ارتباط و سازگارى با همساالن را نمى آموزد و دقيقا 
به همين دليل به خانواده هاى تك فرزند توصيه مى كنيم 
ــرايطى را براى حضور چند ساعته  از سه سالگى به بعد ش

بچه ها در مهدكودك و ارتباط با همساالن فراهم كنند.
امروز؛ شخصيت بزرگساالنهـ  ديروز؛ شخصيت 

كودكانه
ــل قديم در  ــروز و كودكان نس ــدى كودكان ام تفاوت بع
شخصيت آنهاست. تفاوتى كه ريشه اش به همان مبحث 
ــاالن برمى گردد. كودكان امروز  ارتباط نداشتن با همس
ــان امكان ارتباط ندارند، دامنه  وقتى با همساالن خودش
ــود. از اين نظر  ارتباط شان با بزرگ ترها وسيع تر مى ش

ــكل ارتباط  ــد. اولين مش ــكل به وجود مى آي چند مش
ــنى با آنها فاصله  ــت كه از نظر س ــتمر با افرادى اس مس
ــان  ــت كه بچه ها رفته رفته خودش زيادى دارند، اين اس
را در قالب بزرگسال ها قرار مى دهند و رفتارهايى بزرگ 
ــان مى دهند، حرف هايى تر از سن شان از خودشان نش

ــودك زير هفت  ــى ها از يك ك ــه از نظر خيل  مى زنند ك
سال بعيد است و كارهايى مى كنند كه به سن وسالشان 
ــگفتى اطرافيان ــوع باعث ش ــورد و همين موض نمى خ

 مى شود. 
در نتيجه خيلى ها فكر مى كنند كودكان امروز باهوش تر 
هستند درحالى كه اين موضوع مالك درستى براى باهوش 
بودن نيست. كودك امروز صرفا در معرض حجم زيادى از 
اطالعات قرار دارد و خيلى وقت ها ناخودآگاه اين اطالعات 

را تكرار مى كند.
امروز؛ انفجار اطالعاتـ  ديـروز؛ محدوديت 

اطالعات
منابع اطالعاتى بچه هاى نسل گذشته محدود بود؛ تنها 
ــان حداقل تا وقتى راهى مدرسه مى  منبع اطالعاتى ش
ــزرگ ترهاى  ــد به پدر و مادر و ب ــدند، محدود مى ش ش
ــدر و مادر براى  ــن دليل، حرف پ خانواده. دقيقا به همي
ــند بود و هرچيزى را كه پدر و مادر مى گفتند، به  آنها س
عنوان حكم قطعى مى پذيرفتند. بعد از دوران مدرسه هم

ــه وظيفه اطالع رسانى را به  ــووالن مدرس  معلم ها و مس
عهده داشتند. 

ــدن نقش والدين به عنوان  نكته مهم ديگر در پررنگ ش
ــى عمومى به  ــگ بودن دسترس ــع اطالعاتى، كمرن منب
ــان بود  ــوان منابع خبررس ــه عن ــانه هاى مختلف ب رس
درحالى كه امروز اين طور نيست. كودكان امروز از سنين 
ــى دارند.  ــاى مختلف دسترس ــانه ه خيلى پايين به رس
ــمند و تبلت، خيلى زود در اختيارشان  گوشى هاى هوش
ــاى بزرگى كه  ــى توانند پا به دني قرار مى گيرد، حتى م
اينترنت براى آنها به ارمغان آورده، بگذارند و اطالعاتى را به 
دست بياورند كه امكان به دست آوردنش براى نسل قبل 
وجود نداشت؛ به اين ترتيب در معرض اطالعات متفاوتى 
ــتى ونادرستى شان ابهام وجود  قرار ميگيرند كه در درس
دارد.دقيقا به همين دليل، ناسازگارى بين آنها و والدين 

بيشتر شده است.
ــاى  ــه ه  بچ

نسل 

ــب اطالعات به پدر ومادرها و معلم  قديم چون براى كس
ــان رجوع مى كردند، احترام خاصى براى آنها قائل  هايش
ــلط نداشتن پدر و  بودند، اما امروزه همين ناآگاهى و تس
مادرها و حتى معلمان به تمام اطالعات موجود در فضاى 
واقعى و مجازى باعث شده بچه ها به راحتى به آنها بگويند 
شما متوجه اين موضوع نيستيد و حتى اين ناآگاهى را به 

رخشان بكشند.
امروز؛ بازى هاى فـردىـ  ديـروز؛ بازى هاى 

جمعى
بازى شاخصه مهم دوره كودكى است؛ چيزى كه كودك 
ــود. نكته حائز اهميت، تفاوت در  ــناخته مى ش با آن ش
ــل است. بازى بچه هاى قديم  شكل بازى هاى اين دو نس
ــازى هاى مختلفى  ــتوار بود، بين ب بر بودن در جمع اس
ــدرت بازى هايى را  ــه يادگار مانده، به ن كه از آن دوران ب
ــرا ــردى اج ــورت ف ــه ص ــه ب ــد ك ــوان دي ــى ت م

ــل  ــيم كار و تعام ــاركت، تقس ــوند.همين مش ــى ش  م
ــث  ــى، باع ــاى گروه ــازى ه ــام ب ــن انج در حي

ــند. خيلى ــزوى نباش ــد بچه ها من مى ش
ــى و تمرين برد   وقت ها اصول زندگ

ــا به ــن بازى ه ــت در اي و باخ
 بچه ها ياد داده مى شد.طى 

ــا كودك ياد  اين بازى ه
ــن  ــت قواني ــى گرف م
مسابقه را رعايت كند 
ــه دوم براى  و در وهل
ــه پيروزى  ــيدن ب رس
ــا اعضاى تيمش  بايد ب

ــته باشد،  همكارى داش
در حالى كه در بازى هاى 

ــوى اعمال  رايانه اى او به س
ــرى هاى  ــردى و تصميم گي ف

فردى هدايت مى شود. از آنجا كه 
بازى هاى گروهى برفعاليت جسم 

و نوع حركت بچه ها تاثير گذار است، 
ــه توان حركتى  در مقايس

ــه ها،  بچ

ــروز  ام ــودكان  ك از  ــته  گذش ــل  نس ــودكان  ك
ــروز  ــا ام ــتند، ام ــرار داش ــرى ق ــت بهت در وضعي
ــا  ــد و ت ــى كنن ــازى م ــى ب ــتر تنهاي ــا بيش ــه ه بچ
مدت هاى زيادى با يك تبلت يا گوشى هوشمند سرگرم 
ــاختار بازى هاى  ــوند. نتيجه تفاوت در شكل و س مى ش
ــت كه ذخيره شادى بچه هاى اين  دوران كودكى اين اس

نسل از نسل گذشته كمتر شده است.
بچه هاى امروز و والدين متوقع

ــت؛ به  ــودكان امروزى باالس ــن از ك ــطح توقع والدي س
ــت دارند  ــد بودن، همه پدرومادرها دوس خاطر تك فرزن
ــد؛ دقيقا  همين يك بچه آنها، كامل، نابغه و باهوش باش
ــى پايين در معرض  ــنين خيل به همين دليل آنها را از س
ــن ترتيب  ــى دهند. به اي ــف قرار م ــوزش هاى مختل آم
ــوند كه  ــرى چيزهايى مى ش ــه يادگي ــزم ب ــا مل بچه ه
ــگام به نظام  ــت. ورود زودهن ــان نيس اصال مورد نيازش
ــا كوتاه  ــود دوره كودكى بچه ه ــى باعث مى ش آموزش
ــزرگ  ــرده ب ــى نك ــا كودك ــه ه ــود. بچ ش
مى شوند و اين موضوع مشكالت 
زيادى درآينده براى آنها به 

وجودمى آورد.

معاون زنان و خانواده رييس جمهورى از برگزارى همايش ملى اعتدال در 11 
استان كشور به صورت همزمان از روز شنبه خبر داد.

شهين دخت موالوردى معاون زنان و خانواده رياست جمهورى در نشست 
ــزارى دومين همايش ــالم خبر برگ ــش اعتدال با اع خبرى دومين هماي

ــش كه در 11  ــدوارى كرد: اين هماي ــنبه اظهار امي  ملى اعتدال از روز ش
ــران با حضور ــود، در ته ــور به صورت همزمان برگزار مى ش ــتان كش اس

 رييس جمهورى افتتاح شود.
وى همچنين تصريح كرد: اولين همايش ملى اعتدال در پاييز سال 93 برگزار 
شد و با تشكيل دبيرخانه دائمى به پيشنهاد معاونت زنان، دومين همايش به 
موضوع زنان، اعتدال و توسعه اختصاص يافت.موالوردى گفت: 7 جلد كتاب 
ــد و راه اندازى و طراحى  در همايش اول به عنوان ماحصل مقاالت چاپ ش
سايت كه به صورت مستمر از آن زمان فعال است نيز در همين راستا شكل 
گرفت.وى خاطرنشان كرد: همايش روز 18 مهرماه همزمان با روز خانواده، 

كه 17 مهرماه است برگزار مى شود.وى افزود: در دولت يازدهم دستيابى به 
راهكار در گفتمان اعتدال به ويژه در آستانه تدوين برنامه ششم و سال سوم 

دولت در حوزه زنان بسيار حائز اهميت و مورد انتظار است.
ــدال زنان هم به عنوان  ــورى تصريح كرد: در دولت اعت معاون رييس جمه
عامالن و كسانى كه مى توانند نقش آفرينى كنند و هم ذينفع برنامه مورد 
ــتند و با اذعان به اين واقعيت، اين اهميت را براى همايش قائل  توجه هس
هستيم و مطمئنيم بعد از برگزارى همايش با استقبال به عمل آمده و انتشار 
مقاالت بتوانيم به ادبيات و راهكارهاى جديد در اين زمينه دست پيدا كنيم.

موالوردى تاكيد كرد: هدف اصلى اين همايش آن است كه عدالت اجتماعى 
در جامعه محقق شود.همچنين قانعى راد دبير اين همايش نيز از ارائه 63 
مقاله به همايش خبر داد كه 30 مقاله در قالب 6 بنر از روز شنبه ارائه خواهد 
شد.قانعى راد تاكيد كرد: دانشگاهيان بايد از اين طريق وارد گفتگوى جدى 

با دولت شوند.

ــر ايرانى ديگر در  ــه پيكر 45 زائ ــازمان حج و زيارت خبر داد ك رييس س
سردخانه هاى عربستان پيدا شده است اما تشخيص هويت آنان با توجه به 

گذشت 12 روز از مرگ مشكل است.
سعيد اوحدى : در جلسه اى كه مسووالن پزشكى قانونى عربستان با تيم 
تحقيق و تفحص سازمان حج و زيارت در محل سردخانه معيصم داشتند 
قرار شد پيكر 45 جان باخته ديگر فاجعه منا كه شناسايى شده است، در 

مكه تشخيص هويت شود.
ــرا 12 روز از اين حادثه  ــان بر خواهد بود زي وى گفت: البته اين اقدام زم
ــازمان حج جلسه اى نيز با قائم  گذشته است.اوحدى افزود: مسووالن س
مقام وزير حج و معاون وزير بهداشت عربستان داشتند كه بر اساس آن دو 
امكان ديگر از جمله دسترسى به سردخانه هاى جديد در جده كه تعدادى 
ــوند و همچنين  ــه در آن نگهدارى مى ش از جان باختگان مجهول الهوي
دسترسى به سردخانه هاى مكه مكرمه فراهم شد.وى با بيان اينكه شب 

گذشته توانستيم پيكر دو زائر ايرانى را در سردخانه هايى بيابيم كه محل 
نگهدارى اجساد زائران پاكستانى بود گفت: امروز اجازه يافتيم هزار قفسه 
سردخانه هاى محل نگهدارى اجساد را در مكه بازديد كنيم و در مجموع 

به دسترسى هاى بهترى دست يافتيم.
اوحدى با اشاره به انتشار خبرهايى مبنى بر دستگيرى برخى زائران ايرانى 
در مكه مكرمه افزود: با توجه به مسووليت كنسولگرى جمهورى اسالمى 
ايران در جده هر گونه آمار يا اطالعى از دستگيرى زائران ايرانى بالفاصله 
به كنسولگرى ها گزارش مى شود، بر اين اساس تا اين لحظه هيچ خبرى از 
بازداشت زائران ايرانى نداشتيم.وى با بيان اينكه امروز مجدد از 30 درصد 
از زائران باقى مانده در مكه مكرمه و 19 درصد باقى مانده در مدينه منوره 

آمارگيرى صورت گرفته است ، گفت: هيچ مورد بازداشتى نداشتيم.
ــه در فاجعه منا  ــاج  ايرانى جانباخت ــن از حج تاكنون پيكرهاى  348 ت
شناسايى و پيكرهاى 308 تن از آنان  در سه مرحله وارد  كشور شده است.

Society,Cultural  Newspaper No.1699 |  October 8،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Golipour.zayanderoud@gmail.com

ــكين  ــاره به چگونگى تس ــالمت خانواده با اش رييس يك مركز تحقيقات س
ــناختى در اين باره  ــا، توصيه هاى روان ش خانواده هاى 464 حاجى حادثه من

ارائه كرد.
ــم رمى جمرات رخ داد 464 زائر  طى حادثه اى كه پنج شنبه دوم مهر در مراس
ايرانى جان خود را از دست داد، بنابراين جوى از افسردگى در بين بازماندگان و 
حتى ديگر افرادى كه با اين حجاج در ارتباط بودند پيش آمده است، براين اساس 
دكتر نسرين طهرانى روانشناس درباره تأثيرات سوگوارى همراه با سوگواران 
ــانيت و آزادگى همه ما وظيفه داريم حرمت  ميهمانان خدا گفت: به رسم انس
سوگوار را نگه داريم و با آنها همدردى كنيم.طراح و ابداع كننده نخستين شبكه 
ــالمت خانواده ادامه داد: به عنوان يك خدمتگزار از همه فرزندان  اجتماعى س
ايران تقاضا دارم در اين ايام سخت، با طعنه و كنايه به رنج و درد همنوعان خود 
نيفزايند، كمك كنيد تا اين غم سنگين بهبود يابد. همدلى با سوگواران رنج آنها 
را تسكين مى دهد. اين رنج امروز براى آنها اتفاق افتاده اما ما هم از قاعده فقدان 
ــتن و تجربه و تحمل اين درد و رنج مستثنى نيستيم.  عزيزان و به سوگ نشس
پس مهم است كه هر كدام از ما در پى اين باشد كه سهمى در بهبود و كمك به 
طى روند طبيعى سوگ داشته باشيم و با اين تفكر كه ديگران هستند و كمك 
مى كنند اين وظيفه را به ديگران واگذار نكنيم.طهرانى با اشاره به اينكه تلخ ترين 
واقعيت انكارناپذير زندگى انسان بر روى زمين، فقدان يا مرگ عزيزان است، بيان 
داشت: كمك كنيد افراد سوگوار به پذيرش برسند. پذيرفتن اين امر به عنوان 
يكى از قوانين زندگى كه گريزى از آن نيست و طى فرايند سوگوارى به نحوى 
ــيار كمك كننده خواهد بود و از غم و اندوه فرد مى كاهد. فرد بايد  مناسب؛ بس
بپذيرد كه مى تواند با مرگ و شرايط جديد سازگار شود و هر فردى در هر شرايط 
ــوگوارى تالش كند ودر همدلى با  و سطحى كه هست به سهم خود در اين س

سوگواران سهيم گردد.
طراح و ابداع كننده نخستين شبكه اجتماعى سالمت خانواده طى توصيه هاى 
ــوگواران بمانيد. مانع سوگوارى  روان شناختى عنوان كرد: بنابراين در كنار س
آنان نشويد. ياد بگيريم كه بايد فرايند سوگوارى طى شود و سوگوار بايد بتواند 

سوگوارى كند، سوگوارى يك فرايند طبيعى و فعال است كه در جريان آن فرد 
ــات گوناگونى را تجربه مى كند. در كنار فرد سوگوار بمانيد به  سوگوار احساس
ناله ها و عزاداريش گوش كنيد و با او همدلى كنيد. تالش نكنيد جلوى گريه ها و 
ناله هاى او را بگيريد. تجربه سوگ، بر احساسات، جسم، افكار و رفتار سوگواران 

تاثير مى گذارد.
طهرانى تصريح كرد: سوگواران ممكن است تجاربى همچون احساس غمگينى 
( هنگام پذيرش مرگ عزيز )، خشم (احساس ناكامى و برخى مواقع خشم نسبت 
به خود و ديگران )، احساس گناه (ناتوانى نسبت به كنترل اين فقدان)، اضطراب 
ــوگ را تحمل كند)، تنهايى ( احساسى پيچيده،  (در خصوص اين كه نتواند س
مركب از غمگينى و اضطراب)، خستگى (احساس خستگى و فرسودگى)، شوك 
ــكين و آرامش (تجربه اى توام با  (به دليل ناگهانى و غير منتظره بودن)، و تس
غمگينى و تسكين خاطر و رهايى) داشته باشند. بنابراين، حضور هر فردى در 
كنار فرد سوگوار و همدلى با او مى تواند در طى اين فرايند سخت به او كمك كند. 
به او اطمينان دهيد كه تنها نخواهد ماند. شما در كنارش هستيد. به او بگوييد 
كه او را مى فهميد و رنج او را درك مى كنيد. برايش آرزوى صبر كنيد. در دستان 
ــاريد و در صورت امكان فرد سوگوار  فرد سوگوار را در دستانتان بگيريد و بفش
ــان كرد:  سوگواران ممكن است واكنش هاى  را در آغوش بگيريد.وى خاطرنش
جسمى داشته باشند واكنش هايى از جمله احساس خالى بودن معده، سفتى 
عضالت، حساسيت زياد به صدا، تنگى نفس، ضعف عضالت، خشكى دهان و 
ضعف عمومى و... بنابراين بسيار ضروريست كه افرادى در كنار آنها هستند از اين 
عالئم آگاهى داشته باشند. به همين ترتيب، ممكن است عالئم افكارى و رفتارى 
ــند عالئم افكارى مانند ناباورى (عدم پذيرش واقعيت)، سردرگمى  داشته باش
ــت به گذشته)،  ــتغال ذهن (آرزوى بازگش ــاس گيجى و آشفتگى)، اش (احس
خيال پردازى (پرداختن به خصوصيات خوب رفتارى فرد و بازگشت به گذشته)؛ 
و عالئم رفتارى از قبيل احساس بى تفاوتى، بى حالى و بى قرارى و بى حوصلگى)، 
گريه كردن (در حضور جمع يا به تنهايى)، كه حداقل كارى كه در اين شرايط 

انجام مى دهيد اين است كه كنار فرد بمانيد و سكوت كنيد.

يك روان شناس مطرح كرد؛

چگونگى تسكين خانواده هاى 464 حاجى حادثه منا از منظر روان شناختى

موالوردى خبر داد:

برگزارى دومين همايش ملى اعتدال با حضور رييس جمهورى
رييس سازمان حج و زيارت:

پيكر 45 زائر ايـرانى ديگر پيـدا شد

خبر 

افراد براى اينكه بتوانند ارزش ها، آرمان ها و هدف هاى مشترك زندگى خود را 
بشناسند بايد ابتدا خود را شناخته و هدف ها و اولويت هاى خود را دسته بندى 
كنند تا به آگاهى نهايى از شخصيت خود برسند.يك روانشناس گفت: متاسفانه 
در ميان دانشجويان ازدواج هايى مرسوم شده كه در آن ها اختالفات فرهنگى، 
ــده و اكثرا به مشكالت  ــطح طبقات اقتصادى بررسى نش ــوم و س آداب رس

عديده اى برمى خورند.
ماندانا سپنتا ، اظهار كرد: گاهى جوانان بدون در نظر گرفتن اختالفات فرهنگى، 
اقتصادى و سنت هاى خانوادگى و تنها با تكيه بر احساسات تصميم به ازدواج 
مى گيرند در صورتى كه همين تفاوت ها پس از ازدواج موجب كدورت زوجين 
شده و مشاجرات را افزايش مى دهد.وى افزود: گاهى ازدواج هايى كه بدون در 
ــنت ها و اختالفات فرهنگى رخ مى دهد موفق از آب در مى آيد  نظر گرفتن س
ــت دو دانشجو با  كه علت آن همكارى خانواده ها با فرزندان بوده، اما بهتر اس
فرهنگ هاى متفاوت در صورت رضايت خانواده ها؛ به مشاوره پيش از ازدواج 
رفته و آزمون شخصيت بدهند تا پيش از ازدواج به شخصيت اصلى خودشان 

پى برده و بتوانند خود واقعى شان را بشناسند.
اين روانشناس ادامه داد: فردى كه اقدام به ازدواج مى كند قطعا نبايد تك بعدى 
ــائل زندگى نگاه كند چرا كه پس از ازدواج مسئوليت يك زندگى را بر  به مس
عهده دارد و بايد ارزش ها، آرمان ها و هدف هاى مشتركى كه وجود دارد برايش 
نسبت به ديگر مسائل اولويت داشته باشد.سپنتا اضافه كرد: افراد براى اينكه 
بتوانند ارزش ها، آرمان ها و هدف هاى مشترك زندگى خود را بشناسند بايد 
ــناخته و هدف ها و اولويت هاى خود را دسته بندى كنند تا به  ابتدا خود را ش
ــند.وى بابيان اينكه افراد پيش از ازدواج  آگاهى نهايى از شخصيت خود برس
ــترك را درك كنند، اظهار كرد: متاسفانه تعدادى از  بايد هدف از زندگى مش
دانشجويان هوس را با عشق اشتباه مى گيرند و مسائل اصلى را كنار مى گذارند. 
اين در حالى است كه اگر فردى در آستانه ازدواج قرار دارد بايد به خودآگاهى 
ــيده و اگر خانواده از او حمايت نكردند بتواند با برنامه ريزى اوال مشكالت  رس
ــكالت اقتصادى را حل كند و سپس بدون ابهام و  اصلى خود به خصوص مش

باصداقت با طرف مقابل كمبودهاى خود را بيان كند.
اين روانشناس در پاسخ به اين سوال كه خانواده ها چگونه مى توانند از ازدواج 
فرزندشان با افراد نامناسب جلوگيرى كنند، گفت: بهتر است خانواده ها حتما 
با مشاوران صحبت كنند و اگر خودشان و يا فرزندانشان تمايلى براى مراجعه به 
مشاور و يا روانشناس ندارند از فرد سومى كه از لحاظ علمى، منطقى و مذهبى 
آگاه تر است و با آنان هم فكرى دارد راهنمايى خواسته تا با فرزندشان صحبت 
كرده و تمامى جوانب را در نظر گرفته و آگاهى كامل را به فرزندانشان بدهد، 

اما انتخاب اصلى بايد با خود فرد باشد.
ــان كرد: اگر فرد قبل از ازدواج مطالعات كاملى در خصوص  سپنتا خاطرنش
زندگى مشترك داشته باشد ايرادهاى خود را متوجه شده و حتى در صورت 
انتخاب اشتباه مى تواند با همسرش سازگارى پيدا كند.وى خاطرنشان كرد: 
خوشبختانه اين روزها جوانان كشور آگاه تر شده و درك باالترى پيداكرده اند 
ــاوران پيش از ازدواج  ــش از ازدواج را مطالعه و يا به مش كه اگر كتاب هاى پي
ــه ازدواج موفق ترى  ــرده و ب ــود پى ب ــخصيت كامل خ ــه كنند به ش مراجع

دست پيدا مى كنند.

قبل از ازدواج به خودآگاهى برسيد

ــزرگ ترهاى  ــد به پدر و مادر و ب ــدند، محدود مى ش ش
ــدر و مادر براى  ــن دليل، حرف پ خانواده. دقيقا به همي
ــند بود و هرچيزى را كه پدر و مادر مى گفتند، به  آنها س
عنوان حكم قطعى مى پذيرفتند. بعد از دوران مدرسه هم

ــه وظيفه اطالع رسانى را به  ــووالن مدرس  معلم ها و مس
عهده داشتند. 

ــدن نقش والدين به عنوان  نكته مهم ديگر در پررنگ ش
ــى عمومى به  ــگ بودن دسترس ــع اطالعاتى، كمرن منب
ــان بود  ــوان منابع خبررس ــه عن ــانه هاى مختلف ب رس
درحالى كه امروز اين طور نيست. كودكان امروز از سنين 
ــى دارند.  ــاى مختلف دسترس ــانه ه خيلى پايين به رس
ــمند و تبلت، خيلى زود در اختيارشان  گوشى هاى هوش
ــاى بزرگى كه  ــى توانند پا به دني قرار مى گيرد، حتى م
اينترنت براى آنها به ارمغان آورده، بگذارند و اطالعاتى را به 
دست بياورند كه امكان به دست آوردنش براى نسل قبل 
وجود نداشت؛ به اين ترتيب در معرض اطالعات متفاوتى 
ــتى ونادرستى شان ابهام وجود  قرار ميگيرند كه در درس
دارد.دقيقا به همين دليل، ناسازگارى بين آنها و والدين 

بيشتر شده است.
ــاى  ــه ه  بچ

ــى و تمرين برد   وقت ها اصول زندگ
ــا به ــن بازى ه ــت در اي و باخ

 بچه ها ياد داده مى شد.طى 
ــا كودك ياد  اين بازى ه

ــن  ــت قواني ــى گرف م
مسابقه را رعايت كند 
ــه دوم براى  و در وهل
ــه پيروزى  ــيدن ب رس
ــا اعضاى تيمش  بايد ب

ــته باشد،  همكارى داش
در حالى كه در بازى هاى 

ــوى اعمال  رايانه اى او به س
ــرى هاى  ــردى و تصميم گي ف

فردى هدايت مى شود. از آنجا كه 
بازى هاى گروهى برفعاليت جسم 

و نوع حركت بچه ها تاثير گذار است، 
ــه توان حركتى  در مقايس

ــه ها،  بچ

زيادى درآينده براى آنها به 
وجودمى آورد.

بچه هـاى امـروز، كودكى  نكرده بـزرگ مى شوند
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برخى از نويسندگان بر اين باورند كه طراحى 
ــى ويترين براى معرفى كتاب  جلد كتاب نوع
ــت و صرفه جويى ناشران در طراحى جلد  اس
بى حرمتى به مخاطب بوده و بايد به تصاوير 

تازه تر كتاب فكركنند.
به گفته برخى از نويسندگان، دست اندركاران 
ــر براى توليد كتاب خوب، عالوه بر  حوزه نش
ــتن متن جذاب براى تصاوير جلد كتاب  داش
ــند، در بسيارى از ــته باش نيز ايده اى نو داش

ــاهد عدم هماهنگى جلد و متن   كتاب ها ش
هستيم. طرح هايى كه از نظر موضوع، صريح 
ــخص گوياى محتوا هستند، اثر بخشى  و مش

زيادى در ذهن مشترى خود دارند.
ــده را به تهيه  ــا و درخور،  خوانن طراحى زيب
كتاب ترغيب مى كند و از اين رو ناشران بايد 
ــب جلد كتاب، در گسترش  با طراحى مناس

فرهنگ كتابخوانى در جامعه بكوشند.
جلد خوب به افزايش ميل مخاطب 

به كتابخوانى كمك مى كند
شهناز شمسايى در اين زمينه مى گويد: نبايد 
انتظار داشت كه نوع طراحى جلد كتاب مردم 
ــوب بايد به  ــد؛ بلكه جلد خ را كتابخوان كن
افزايش ميل مخاطب براى خواندن آن كتاب 

كمك كند.
شمسايى اضافه مى كند: در فرآيند توليد يك 
كتاب، تركيب و كنار هم قرارگرفتن صحيح 
ــزاى گوناگون  ــر اج ــوا، طراحى و ديگ محت
ــكلى ــول نهايى، ش ــود محص ــث مى ش باع

 منسجم داشته باشد.اين نويسنده تصريح مى 
ــناخت صنعت  كند: عالوه بر طراحى جلد، ش
ــى تواند ــاى متنوع آن، م ــاپ و قابليت ه چ

 تجربه هاى تلخ و شيرينى از يك طراحى جلد 
كتاب به وجود آورد.

ــه اينكه  ــه ب ــد: با توج ــى گوي ــايى م شمس
ــاب بهتر  ــد و توليد كت ــت طراحى جل كيفي
ــنى خالقيت به همراه شده؛  اما همواره چاش

 قابليت هاى روز افزون صنعت چاپ، فرصت 
توليد آثار نوين و خالقانه را به وجود مى آورد.
ناشران به بهره ورى باال بيانديشند

اين نويسنده مى افزايد: ناشران داخلى براى 
رهايى از ركود اقتصادى در صنعت نشر بايد 
موارد ظريف را در فرآينده توليد كتاب مورد 

توجه قرار داده و به بهره ورى باال بينديشند.
همخوانـى جلـد كتـاب بـا محتوا 

مهم است
ــنده كودك و نوجوان  رودابه حمزه اى نويس
ــد و گرافيك كتاب  نيز مى گويد: طراحى جل

ــاختار درون  ــت و بايد با س ــيار مهم اس بس
ــا بيان  ــد.وى ب ــته باش كتاب همخوانى داش
ــراى صرفه جويى  ــران ب اينكه ، برخى از ناش
ــى و تصويرگرى كتاب  ــا ، طراح در هزينه ه
ــپارند،  ــراد ناكارآمد مى س ــت اف ــه دس را ب
ــال يكى از  ــوان مث ــه عن ــى دهد: ب ادامه م
كتاب هايى كه تاليف كرده ام ، داراى طراحى 
ــه آن اهميت  ــر ب ــبى نبوده و ناش جلد مناس
نداده است، از كار انجام شده راضى نبوده ام .

وجـود زنجيـره تعامـل در فرآيند 
توليد كتاب

ــد: بايد يك زنجيره  حمزه اى تصريح مى كن
ــر و گرافيست وجود  تعامل ميان مولف، ناش
ــووالن وزارت فرهنگ و  ــد و مس داشته باش
ارشاد اسالمى نيز اين مساله را به اهالى قلم و 

انتشاراتى ها تاكيد كنند.
ــه بى هدف  ــاره به اينك ــنده ، با اش اين نويس
ــر را  ــران ، حوزه نش ــردن برخى از ناش كار ك
ــت اظهار مى دارد: در  دچار چالش كرده اس
بيشتر موارد مشاهده مى شود كه نظر مولف 
ــت و كار طراحى جلد نيز  ــر مهم نيس بر ناش
ــفانه در  ــده ، متاس با كيفيت پايين انجام ش
ــورمان برخى از افراد فقط ــر كش صنعت نش
ــتند و به كيفيت كار  به دنبال سودآورى هس

 نمى انديشند.
جلد كتاب به منزله ويترين است

سيروس الوندى نويسنده ديگرى نيز در اين 
زمينه مى گويد: جلد كتاب به منزله ويترين 
كتاب است ، وقتى كتابفروشى ها، دكورى را 
براى معرفى كتاب هاى شان ايجاد مى كنند، 

ــوب  در واقع طراحى جلد نوعى تبليغ محس
شده و اگر از جذابيت بيشترى برخوردار باشد، 

فرد آن را مى خرد.
ــارت ديگر طراحى  وى اظهار مى دارد: به عب
ــه در جذب  ــت ك ــاخص هايى اس جلد از ش
مخاطب تاثير گذار بوده و نشان از شيوا بودن 

محتواى كتاب دارد.
ــى از كار  ــان اينكه بخش ــنده با بي اين نويس
ــت معرفى مى شود، ــط گرافيس مولف توس

ــى از  ــفانه برخ ــد: متاس ــى كن ــح م  تصري
گرافيست ها فقط صفحه اول كتاب را خوانده 
و سپس به طراحى جلد مى پردازند، اين كار 
ــت و نمى تواند دربردارنده همه  درست نيس

محتواى كتاب باشد.
ــان مى كند: گرافيست ها بايد  وى خاطرنش

ــپس اثر  ــور كامل بخوانند و س كتاب را به ط
هنرى را خلق كنند.

 طراحـى جلـد اولين شـناخت از 
محتواى كتاب

ــناخت از محتواى  ــن ش ــد اولي طراحى جل
ــرار مى دهد  ــا را در اختيار بيننده ق كتاب ه
ــن حوزه  ــانى كه در اي ــن خاطر كس به همي
ــالش كنند تاثيرگذارى  فعاليت دارند، بايد ت
ــن عرصه ــدى در اي ــا روزآم ــود را ب ــار خ آث

 افزايش دهند.
ــب طرح جلد  ــه، تكنيك، تناس ايده خالقان
ــه اى از جمله  ــاب و طراح حرف با مفهوم كت
ــت كه منجر به ارائه نهايى طرح  مواردى اس
جلدى مى شود و مى تواند در جذب مخاطبان 

براى خريد آن موثر واقع شود.

نمايش در اصفهان سابقه اى بيش از چند صد ساله دارد؛  ولى آنچه بيشتر متبادر 
ذهن ها مى شود نمايش هاى كمدى اصفهان در چهارباغ و اجراهاى مشهور در 

تماشاخانه هاى سپاهان است كه خنده بر لب هر تماشاگرى مى نشاند.
ــته تئاتر كمدى اين خطه در داخل و حتى خارج از كشور عالقه مندان  در گذش
خاص داشت؛  به گونه اى كه در دهه هاى گذشته برخى از گردشگران داخلى و 
حتى خارجى غير از ديدن آثار تاريخى و فرهنگى اصفهان تماشاى تئاتر كمدى 

اين شهر را در برنامه هاى سفر خود به اصفهان قرار مى دادند.
ــان با نام مرحوم ــال هاى قبل از انقالب مكتب نمايش هاى كمدى اصفه در س

 « ارحام صدر» گره خورد و بعد از انقالب نيز همچنان ادامه داشت و هنرمندانى 
همچون حسن اكليلى، قدرت اهللا ايزدى، محمد نريمانى، مرحوم شمس، مرحوم 
ــمارى ديگر كه بعضى از آنها در خاموشى فوت كردند و برخى نيز  بابا فاضل و ش
به سراغ كار ديگرى رفتند، چراغ تئاتر كمدى اصفهان را روشن نگه مى داشتند.

ــردم در باره نمايش هاى كمدى  در دهه اخير ديگر از تعريف ها و پچ پچ هاى م
اصفهان در چهار باغ و صف كشيدن ها براى ديدن اين نمايش ها خبرى نيست 
ــج تعطيل و  ــز اصفهان نيز بتدري ــبانه طن ــاى اجراى نمايش هاى ش و مكان ه

متروكه شد.
ــرش كوچه، مرد رند،  ــى، آخ نمايش هاى طنزى مانند عزيز فرنگى، حمال باش
ولوله، قهرمان عوضى، نيرنگ باز، شير تو شير، تسويه، گاگولى، يك در دو هزار 
دردسر، افسانه، خواستگارى ،روياى ژاپن و عروس نمايشگاه در دوران رونق تئاتر 

كمدى اصفهان شمار زيادى از مردم را به محل هاى اجرا كشاند.
ــد و  اين نمايش ها چنان پرطرفدار و جذاب بود كه از تلويزيون نيز پخش مى ش
ــتند از صفحه  آنها كه فرصت ديدن هنرنمايى هنرمندان به صورت زنده را نداش

تلويزيون به نظاره آن مى نشستند.
برخى از اين هنرمندان به صرفه نبودن و عدم حمايت فرهنگى را از جمله داليل 

اجرا نشدن اين نمايش ها بيان مى كند.
ــنوره تئاتر استان برخى از هنرمندان  به هر حال چندى پيش در اختتاميه جش

ــال 12 مديران فرهنگى  گفتند: تئاتر اصفهان حال خوشى ندارد؛ بعد از 20 س
براى تئاتراين استان كارى نكردند، همه چيز در حد شعار باقى مانده است و تئاتر 

براى بار ديگر نيازمند حمايت مسووالن است.
با اين حال مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان نيزبر آموزش در تئاتر، نگاه 
ملى و بين المللى، تخصصى كردن مجتمع فرهنگى وهنرى استاد فرشچيان به 
نام مركز تخصصى تئاتر و سينما،تجهيز پالتوهاى فرشچيان، فعال كردن برخى 

از سالن هاى تئاتر در اصفهان تاكيد كرد.
ــدان تئاتر اصفهان را به خود معطوف كرد  موضوعى كه بيش از همه نگاه هنرمن
بخش احياى تئاتر چهار باغ در سينما فلسطين اين شهربا همكارى حوزه هنرى 
ــطين به حوزه هنرى استان و بازسازى و تعمير آن  است. با واگذارى سينما فلس

تئاتر سينما فلسطين دوباره احيا مى شود.
حجت االسالم ارزانى مديركل ارشاد اصفهان زمان راه اندازى اين بخش را دردهه 
مبارك فجر و يا سال آينده عنوان كرد كه با بازسازى ،تكميل و تعمير اين سينما 

دوباره جان مى گيرد.
ــتان اصفهان نيز در  ــيد مهدى سيدين نيا، رييس حوزه هنرى اس با اين حال س
ــنواره توليدات آثار حوزه هنرى مراكز  نشست خبرى به مناسبت برگزارى جش
ــاره كرد.  وى گفت: سال گذشته درجلسه شوراى شهر  هنرى به اين موضوع اش

قرار بر اين شد شوراى تئاتر راه اندازى شود كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
وى با بيان اينكه شوراى تئاتر نياز اصفهان است تصريح كرد: بايد دربخش هنر 

سرمايه گذارى كرد و به آن توجه جدى داشت.
ــت تصريح كرد:  ــينما فلسطين آغاز شده اس ــاره به اينكه بازسازى س وى با اش
قراراست هم براى تئاتر و سينما استفاده شود؛  اگر چه در خدمت نمايش باشد و 

مثل گذشته دراين سينما تئاتر اجرا شود.
با اين حال آيا با باز سازى سينما فلسطين باز شاهد حضور گسترده مردم براى 
ــته خواهيم بود بايد منتظرماند تا  ديدن تئاتر هاى شبانه چهارباغ همانند گذش

پس از يك دهه كمى بيشتر، زمان همه چيز را مشخص كند.

آيا گرد فراموشى از روى تئاتر اصفهان زدوده مى شود ؟

ــه آنان كه با بهترين  ــه كودكان جهان ناميده اند، چ 16 مهر روزى به نام هم
ــه اى نان و ــه كودكانى كه براى لقم ــى كنند و چ امكانات رفاهى زندگى م

 آسايشى اندكه كوچه و پس كوچه هاى شهر را جستجو مى كنند.
روز كودك روزى است كه براى يادبود و افتخار كودكان شناخته شده است. 
كشورها و سازمان هاى بين المللى مختلف، روزهاى متفاوتى را به عنوان روز 

كودك اعالم كرده اند و آن را جشن مى گيرند.
ــت. ــى كودك اعالم كرده اس ــر را روز جهان ــازمان ملل متحد، 20 نوامب س
ــازمان ملل در چنين روزى در سال 1959 اعالميه حقوق   مجمع عمومى س

كودك و در سال 1989 نيز كنوانسيون حقوق كودك را تصويب كرد.
ــان زيباترين ــت كه خالق ــم رقم خورده اس ــانى در تقوي اين روز به نام كس
 احساس ها هستند، آنان كه شور و شوق و پاكى در چشمان شان موج مى زند، 
كودكانى كه اگر بر اثر زخم روزگار و ناجوانمردى عده اى در كنار ساحل دريا 

جان خود را از دست بدهند، اشك بر چشمان همگان مى نشانند.
روز جهانى كودك را بايد قدر نهاد، اين روز بايد به غنچه هاى باغ زندگى جور 
ديگرى نگريست، چشم ها را بايد شست و به دنياى كودكان از دريچه ديگرى 

چشم دوخت.
ــه آرزوهاى رنگارنگ و دنياى پر از  از ردپاى صداقت و يكرنگى كودكان بايد ب
هيجان و رنگين كمانى آنان پى برد، پاى درددل هاى كودكانه آنان نشست، 
در اين روز بايد لحظه اى كودكى كرد چرا كه در همين دنياست كه مى توان 

آرامش، محبت و هر آنچه زيبايى براى يك زندگى سعادتمندانه است را پيدا 
كرد.

ــه امكانات  ــن و البت ــت، فضاى ام ــه محب ــاز دارند، ب ــه توجه ني كودكان ب
ــرد، چرا  ــه راحتى عبور ك ــورى نبايد ب ــه هاى بل ــى، از كنار اين شيش رفاه
ــمند و  ــانى ارزش ــته ها و نيازهاى او مى تواند از او انس كه بها دادن به خواس
ــردى فرهيخته  ــل خود ف ــانى كه بتواند از نس ــازد، انس موثر براى آينده بس

تربيت كند.
ــايلى كه او  ــه با زبان كودكانه و وس ــاى زندگى را آموخت، البت بايد به او الفب
ــت دارد و درك مى كند، پله پله و قدم به قدم بايد با او در مسير زندگى  دوس
ــت، لحظه هايى براى او رقم زد كه در بزرگسالى، خاطرات خوش  قدم گذاش
كودكى را در ذهنش مرور كرده و هيچ گاه براى از دست رفتن آرزوهاى كودكى 

غبطه نخورد.
در دنيايى كه خشونت و ظلم موج مى زند، كودكان به عنوان آسيب پذيرترين 
ــتيبانى قرار گيرند تا از گزند بدى ها به دور  ــر بايد زير چتر حمايت و پش قش
ــى خود در برابر ــوان تر از آنند كه از حقوق قانون بمانند؛ چرا كه كودكان، نات
 بى عدالتى، ظلم و كودك آزارى دفاع كنند. داشتن خانه اى در كمال امنيت 
ــووليت پذير، تغذيه مناسب و تفريح و شادى كافى،  و آرامش، پدر و مادر مس
برخوردارى از بهداشت، سالمت كامل، احساس امنيت، اميد به آينده و حق 
برخوردارى از آموزش و يادگيرى حداقل حقوقى است كه بايد براى كودكان 
ــد. نه فقط روز جهانى كودك، بلكه در همه سال بايد به فكر كودكان  قائل ش
بود، اين گل هاى باغ زندگى را بايد به درستى تربيت كرد و پرورش داد، تا ثمره 
زندگى مشترك به عنوان بزرگ ترين سرمايه يك خانواده و در سطح گسترده 

آن، جامعه در آينده به بار بنشيند.

كودكان؛
 خالق زيباترين احساس ها

ــتار تجديدنظر  ــران و كتابفروشان تهران خواس رييس اتحاديه ناش
ــگاه بين المللى كتاب فرانكفورت در نشست خبرى  مسووالن نمايش
اين نمايشگاه كه سخنران آن سلمان رشدى نويسنده مرتد و صاحب 

كتاب «آيات شيطانى» است، شد.
ــران و كتابفروشان تهران از همتاى  رييس هيات مديره اتحاديه ناش
آلمانى خود خواست تا با انتقال آزردگى و نگرانى هاى ناشران مسلمان 
ــگاه كتاب  ــران به مديران نمايش ــر جهان و از جمله در اي در سراس
فرانكفورت به خاطر دعوت آنها از سلمان رشدى نويسنده مرتد براى 
سخنرانى در نشست خبرى دوره شصت و هفتم اين نمايشگاه، زمينه 

تجديد نظر در اين برنامه را فراهم كند.
نامه محمود آموزگار به شرح زير است:

جناب آقاى هاينريش رايتمولر
رييس محترم اتحاديه ناشران آلمان

با سالم و احترام
ــورت از 14  ــگاه بين المللى كتاب فرانكف ــصت و هفتمين نمايش ش
ــاب فرانكفورت ــگاه كت ــان نمايش ــد، بى گم ــاز خواهد ش اكتبر آغ

ــران همه  ــه اى و صنفى و تعامل نزديك با ناش به دليل رويكرد حرف

كشورها با اعتقاد مختلف و ايجاد يك فضاى اقتصادى حرفه اى براى 
ــر در جهان بدل شده است و  ــان، به مهم ترين رويداد حوزه نش ايش
ــاركت و بازديد تخصصى چندصد هزار نفر در هر سال، مويد اين  مش

ادعاست.
ــگاه  ــران آلمان و به ويژه نمايش همكارى هاى فى مابين اتحاديه ناش
ــر كشورمان و تشكل هاى  بين المللى كتاب فرانكفورت با صنعت نش
ــان تهران، همواره ــران و كتابفروش ــر و به خصوص اتحاديه ناش نش

ــر ايرانى براى حضور در نمايشگاه فرانكفورت   بر عالقه همكاران ناش
ــر ــى منج ــه اى و صنف ــاى حرف ــعه همكارى ه ــه توس ــزوده و ب اف

 شده است.
ــگاه كتاب فرانكفورت در مراسم افتتاحيه  استحضار داريد كه نمايش
پيش رو، از آقاى سلمان رشدى جهت سخنرانى دعوت به عمل آورده 
كه آثار ايشان موجب جريحه دار شدن احساسات ميليون ها مسلمان 
ــت. اقدام مزبور عالوه بر آزردگى همكاران ناشر  ــده اس در جهان ش
ــر جهان و از جمله در ايران، بيانگر فاصله گرفتن  مسلمان در سراس
ــگاه بين المللى كتاب فرانكفورت از رويكرد حرفه اى و صنفى  نمايش
ــت كه به افزايش  ــر اس ــائبه هاى ايدئولوژيك در حوزه نش و نفوذ ش
ــورها و ملت ها  ــديد فاصله هاى فرهنگى بين كش افراطى گرى و تش

منجر خواهد شد.
ــه نگرانى هاى  ــت مى نماييم كه ضمن توجه ب از جنابعالى درخواس
ــگاه كتاب فرانكفورت، ترتيبى  ياد شده وانتقال آن به مديران نمايش

اتخاذكنند كه در برنامه افتتاحيه تجديدنظر شود.

آموزگار به همتاى آلمانى اش نامه نوشت؛
فاصله گرفتن نمايشگاه فرانكفورت

 از رويكرد حرفه اى

طراحى مناسب جلد؛ دروازه ورود به دنياى كتاب

دريچه

آب پاكى رييس نمايشگاه فرانكفورت 
به اعتراض تشكل هاى نشر ايران

رييس نمايشگاه فرانكفورت در پاسخ به اعتراض تشكل هاى نشر 
پيرامون حضور سلمان رشدى در كنفرانس خبرى اين نمايشگاه

ــحالى  ــث خوش ــنده را باع ــن نويس ــوت از اي ــت دع ــا صراح  ب
ــحاليم كه  ــت و گفت: خوش ــگاه دانس برگزاركنندگان اين نمايش

سلمان رشدى در نمايشگاه كتاب فرانكفورت صحبت مى كند .
به گزارش فارس، يورگن بوس رييس نمايشگاه كتاب فرانكفورت 
ــر مبنى بر اعتراض به حضور  ــخ نامه جمعى از تشكل هاى نش پاس

سلمان رشدى در كنفرانس مطبوعاتى اين نمايشگاه را داد. 
وى با ابراز خوشحالى از حضور سلمان رشدى در نمايشگاه كتاب 
ــانه آزادى بيان در اين نمايشگاه دانسته فرانكفورت، اين امر را نش

 است.
متن پاسخ يورگن بوس به شرح ذيل است:

جناب آقاى شاهمرادى
ــكل هايى كه نام شان در زير  مستحضر هستم كه شما از طرف تش
ــت، با ما مكاتبه مى كنيد. نمايشگاه  نامة مورخة 5 اكتبر آمده اس
ــدى را به عنوان يك نويسندة  ــلمان رش كتاب فرانكفورت آقاى س

شناخته شده در سطح جهان دعوت كرده است.
 كنفرانس خبرى يك روز قبل از نمايشگاه برگزار مى شود. 

ــته چاپ  ــه ماه گذش ــاب جديدش ك ــدى در مورد كت آقاى رش
ــاى ــه آق ــحاليم ك ــا خوش ــد. م ــت مى كن ــت، صحب ــده اس ش

ــگاه كتاب فرانكفورت صحبت مى كند،   سلمان رشدى در نمايش
ــه طرفدار آزادى بيان چرا كه نمايشگاه كتاب فرانكفورت هميش

 بوده است.
ــاره را در  ــتر در اين ب ــاى بيش ــويم كه بحث ه ــحال مى ش خوش

فرانكفورت داشته باشيم.
ارادتمند شما

رييس نمايشگاه فرانكفورت
يورگن باس



ابالغ راى
پرونــده:  9409970353800705 شــماره  دادنامــه:  شــماره 
9409980365600380 شماره بايگانى شــعبه: 940318 شاكى: آقاى 
عليرضا سرلكى فرزند قربان به نشانى شهرســتان اصفهان، خ پروين، 
24 مترى غربى، كوچه آزرم، كوچه شــهيد رضايــى، پالك 30 متهمين: 
1- آقاى حميد (معروف به حميد گوشتى) غالمى فرزند غالمحسين فعال 
مجهول المكان آقاى دو نفر ناشناس به نشانى ندارد. اتهام ها: 1- فحاشى 
2- ورود به عنف 3- تخريب عمدى 4- ايراد ضرب و جرح عمدى با سالح 
ســرد منتهى به نقص عضو و مشــاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى 
منتهى به حارصه خلف. دادگاه پس از بررسى اوراق و محتويات پرونده 
ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مى نمايــد. راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى 
حميد غالمى فرزند غالمحسين داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت 
به آقاى عليرضا سرلكى باقداره نظر به شكايت مطروحه و كيفرخواست 
صادره و گزارش مامورين انتظامى و اظهارات مطلعين و گواهى پزشك 
قانونى و فرارى بودن متهم اتهام انتســابى را محرز و مســلم دانسته و 
مســتندا به تبصره ماده ى 614 قانون مجازات اســالمى مصوب سال 
1375 و مواد 559 و 569 و 709 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 
حكم بر محكوميت متهم به تحمل يكســال حبس تعزيرى و پرداخت مبلغ 
دوازده هزارم ديه كامل بابت شكستگى بنداول انگشتان دوم و سوم دست 
راست كه انگشت دوم معيوب جوش خورده و پرداخت مبلغ شش هزارم 
ديه كامل بابت سمحاق بند اول انگشتان دوم و سوم دست چپ و پرداخت 
مبلغ يك درصد ديه كامل بابت ارش پارگى رباط باز كننده ى انگشــتان 
دوم و سوم دســت چپ و پرداخت مبلغ 4/5 درصد ديه كامل بابت ارش 
حارصه تنه و ارش نقص عضو انگشت سبابه منجر به محدوديت حركتى 
و پرداخت مبلغ يك درصد ديه كامل بابــت ارش تعبيه ابزار ارتوپدى در 
حق آقاى عليرضا ســرلكى صادر و اعالم مى نمايد و در خصوص كيفر 
خواست صادره عليه متهم فوق داير بر تخريب به لحاظ فقد ادله ى كافى 
اتهام انتسابى را محرز ندانسته و مستندا به ماده ى 4 قانون آئين دادرسى 
كيفرى راى بر برائت متهم صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه مى باشد. م 

الف16792 رئيس شعبه 112 دادگاه كيفرى 2 اصفهان 
حصر وراثت

7/207 خانم پروين دادخواه تيرانى داراى شناســنامه شــماره 404 به 
شرح دادخواست به كالسه 94/181 شعبه اول حقوقى و حبسى شوراى 
حل اختالف تيران از اين دادگاه درخواست گواهى وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان اكبر ســلطانى به شناســنامه 51 در تاريخ 
1394/4/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1-پروين دادخواه تيرانى ش.ش 404 به 
عنوان همسر متوفى 2- آريا سلطانى ش.ش 20157 به عنوان فرزند ذكور 
متوفى و به غير از نامبردگان متوفــى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت يك ماه يك مرتبه 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 241 شــعبه اول حقوقى و حبسى 

شوراى حل اختالف تيران 
ابالغ راى

7/196 شماره كالسه: 93-2588 شماره دادنامه 945-94/5/21 خواهان: 
عليرضا پورحيدر به نشانى اصفهان لنجان وكيل مهران اميدى و فرهاد 

ثقفى به نشانى اصفهان، ميدان انقالب پاساژ انقالب واحد 328. خوانده: 
فاطمه منصورى مجهول المكان خواسته: اعسار از پرداخت دادنامه 1023 
مورخ 91/6/14 صادره از شعبه سوم گردشــكار: پس از ارجاع پرونده 
به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه 
مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا در خصوص دعوى 
خواهان آقاى عليرضا پورحيدر با وكالت آقاى مهران اميدى و آقاى فرهاد 
ثقفى (مجتمعــا- منفرداً) به طرفيت خوانده خانم منصورى به خواســته 
اعسار از پرداخت دادنامه 1023 مورخ 91/6/14 صادره از شعبه سوم با 
توجه به محتويات پرونده و صورتجلسه تنظيمى مورخ 94/5/14 و اينكه 
خوانده عليرغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه حضور ندارد و هيچك 
از شهود در جلســه حاضر نشــده لذا دعوى مطروحه را ثابت ندانسته 
و به اســتناد ماده ى 23 قانون اعســار و 197 آ. د. م حكــم به رد دعوى
 خواهان صــادر و اعالم مــى نمايــد راى صادره حضــورى و ظرف
 بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديــد نظر در محاكــم عمومى حقوقى

 اصفهان مى باشد. م الف17245 قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم 
اصفهان 

ابالغ
7/203  دادنامــه: 958-94/6/14 به تاريــخ 94/6/2 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 14 حقوق شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء 
كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 94-422 تحت نظر است. قاضى 
شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل 
اعالم مى دارد.  خواهان: كيوان بكرانى فارابى شــمالى، كوچه 21، پالك 
25/1 خوانده: محمدعلى رضائى مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه 
چك به مبلغ 23/000/000 ريال و خســارت دادرســى و تاخير و تاديه 
و هزينه نشر آگهى راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى كيوان 
بكرانى فرزند عباسعلى به طرفيت آقاى محمدعلى رضايى فرزند ابراهيم 
به خواســته مطالبه وجه چك به ميــزان 23/000/000 ريال موجب يك 
فقره چك به شماره 09521373 عهده بانك پست بانك ايران به انضمام 
خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن 
اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال 
اين  اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خواندگان 
دعوى عليرغم ابالغ قانونى ماده 73 ق. آ. د م در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و اليحه دفاعيه اى ارســال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء 
ذمه خود به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون 
از هر گونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد 
باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و بــا عنايت به گواهى عدم مطروحه 
مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار 
و ترديد باقى مانده انــد فلذا بنابر مراتب فوق و بــا عنايت به گواهى عدم 
پرداخت صادره و  احــراز ذينفع بودن خواهان در دعــوى مطروحه و  
صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن از 
ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و 
مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين 
حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادى/ تجارى فوق االشعار 
در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان 
مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاء محترم شــوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و 
مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 
249- 286- 310-  311-314 تجارت و مــواد 503-198-197-194-

515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 
بيســت و ســه ميليون ريال 23/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ  يكصد و هشــتاد هزار ريال 180/000 ريال و هزينه نشر 
آگهى بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست 
و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و هزينه نشر آگهى 
طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تاديه/ وجه ســند/  وجوه اسناد/  
تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 94/6/20 تا زمان وصول 
بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين 
مى  شــود در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صــادره حضورى و 
ظــرف بيســت روز از تاريخ ابــالغ قابــل واخواهى از ناحيــه محكوم 
عليه در همين شــورا و ســپس ظرف 20 روز از تاريــخ انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان 
مى  باشد. م الف17232دفتر شعبه 14 شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ

7/204  دادنامــه : 94/6/15/914 به تاريــخ 93/6/2 در وقت فوق العاده 
جلســه شــعبه يازدهم حقوق شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 94-419 تحت نظر است. 
قاضى شــورا با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به 
شــرح ذيل اعالم مى دارد. خواهان: كيوان بكرانى فارابى شمالى، كوچه 
21، پالك 25/1 خوانده: محمدعلى رضائى مجهــول المكان راى قاضى 
شورا در خصوص دعوى آقاى كيوان بكرانى فرزند عباسعلى به طرفيت 
آقاى محمدعلى رضايى فرزند ابراهيم به خواسته مطالبه وجه به ميزان 
32/000/000 ريال موجب دو فقره چك به شماره 9521375-9521374 
عهده بانك پست بانك به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اســناد تجــارى/ اصل عدم توجه 
ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين  اسناد از دارنده اوليه به 
شخص يا اشــخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ قانونى 
ماده 73 ق. آ. د م در جلســه دادرســى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى 
ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى  از انحاء 
قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد 
و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقــى مانده اند فلذا بنابر 
مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم مطروحه مصون از هرگونه تعرض 
و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا 
بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع 
بودن خواهان در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور 
آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر 
به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار 
حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ 
اصول اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده 
استصحاب دين و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شوراهاى 
حــل اختــالف مصــوب 1387/4/18 و مــواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  314-311 
تجارت و مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده 
واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى مــاده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون 

خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 32/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ  174/000 ريال بابت خسارات دادرسى 
(هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق 
منضمات به دادخواســت و نشــر آگهى طبق تعرفه انتخابى و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  تجارى مستند دعوى از 
تاريخ هاى سررسيد 93/4/22 و 93/8/15 تا زمان وصول بر مبناى نرخ 
تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى  شود 
در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره حضورى و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شــورا

 و ســپس ظــرف 20 روز از تاريــخ انقضــاى مهلــت واخواهــى قابل 
تجديــد نظــر در محاكــم عمومــى حقوقــى دادگســترى اصفهــان 
مى  باشد. م الف17233دفتر شعبه يازدهم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ راى 

7/205 كالســه پرونده: 239/94 شــماره دادنامه: 380-94/6/2 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 27 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا 
صديقى مورنانى به نشانى اصفهان، خ كاوه كوچه شهيد رضايى كوچه 
ارغوان پالك 96 خوانده: ميثم صالحى ميشائى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه وجه يك فقره چك شماره 108805-93/11/23 به مبلغ ده ميليون 
ريال به انضمام مطلق خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه  مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نمايد راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى عليرضا 
صديقى مورنانى به طرفيت آقاى ميثم صالحى ميشائى به خواسته مطالبه 
مبلغ ده ميليون ريال وجه چك به شماره هاى  108805 مورخ 93/11/23 
به عهده بانك ملى به انضمام خســارات قانونى، با توجــه به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهــان و گواهى عدم پرداخت 
توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانــده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نشر مى رسد كه به 
اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515 و519 و 522 قانون 
آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون 
ريال بابت اصل خواســته و 185/000 ريال بابت هزينه دادرســى طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(93/11/23) تــا تاريخ اجراى حكم و هزينه نشــر آگهى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 17234 دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
آگهى فقدان مدرك تحصيلى(نوبت سوم)

مدرك فــارغ التحصيلى اينجانب زهــرا مرادى فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 10 صــادره از 3 لنجــان در مقطع كاردانى رشــته كاربرد 
كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهى مباركه گواهينامه موقت با شماره 
82190428783-83/6/18 مفقود گرديده اســت و فاقد اعتبار مى باشد. 
از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 

مباركه به نشانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مباركه ارسال نمايد.

اخبار كوتاه

ــران در مراودات و  ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: اقتدار باالى اي اس
مالحظات بين المللى مرهون خون هاى پاك شهداست.

ــتان ــهداى اس ــى ش ــره مل ــن كنگ ــتكى در اولي ــليمانى دش ــم س قاس
 چهارمحال و بختيارى در مصالى امام خمينى(ره) شهركرد اظهار داشت: 
خون پاك شهدا، ايران را در برابر تجاوزات و طمع بيگانگان بيمه كرده است.
ــران در دوران دفاع مقدس  ــت خواهانه مردم اي به گفته وى، جنبش عدال

تبديل به جنبش بزرگ عدالت خواهى در سراسر جهان شده است.
ــالمى، قدرت هاى  ــد: در ابتداى انقالب اس ــتكى يادآور ش سليمانى دش
ــزات الزم را براى  ــى و تجهي ــه ايران آمادگ ــتكبارى فكر مى كردند ك اس
مبارزه ندارد و در جنگ شكست مى خورد.استاندارچهارمحال وبختيارى
ــت مردم ايران در حالى بود  ــبت به شكس ــمن نس  تصريح كرد: تفكر دش
ــات امام خمينى (ره) پيروزى  كه مردم با سالح ايمان و پيروى از فرمايش
ــتان  ــتكى ادامه داد: مردم اس ــليمانى دش را در دفاع مقدس رقم زدند.س
چهارمحال وبختيارى در طول دوران هاى مختلف زمان مشروطيت، انقالب 
اسالمى و دوران دفاع مقدس نقش اثرگذارى در رويدادهاى مهم كشور ايفا 
كرده اند.وى همچنين با تسليت درگذشت حجاج كشور و استان در فاجعه 
منا، افزود: آل سعود بايد خادم الحرمين باشد در صورتى كه با اعمال و رفتار 

نامناسب، خائن الحرمين است.
ــهيد گلكون كفن استان  ــرداران و دو هزار و 437 ش ــيه كنگره س  اجالس
چهارمحال وبختيارى پانزدهم مهرماه همزمان با سفر تاريخى مقام معظم 
رهبرى به چهارمحال و بختيارى در مصالى امام خمينى (ره) شهركردآغاز 

شد.

همزمان با سالروز سفر مقام عظماى واليت به استان چهارمحال و بختيارى 
ــكر ــالمى و سرلش ــوراى اس ــور على الريجانى رييس مجلس ش و با حض
ــهداى  ــى ش ــره مل ــتين كنگ ــپاه نخس ــده كل س ــرى فرمان  جعف

چهارمحال و بختيارى آغاز شد.
ــالمى و  ــوراى اس ــخنرانان اين كنگره على الريجانى رييس مجلس ش س
سرلشكر جعفرى فرمانده كل سپاه هستند.در استان چهارمحال و بختيارى 
همه چيز با حال و هواى شهيد و شادت عجين شده و تمامى مردم از نسل 
جوان تا ميان سال و بزرگ سال همه ذهن ها راهى جنگ هشت ساله دفاع 
مقدس و دالورمردى هاى شهيدان اين مرز و بوم و بخصوص رشادت هاى 
شهيدان اين استان شده است.در كنار اين كنگر نمايشگاه اسوه اى مقاومت 
نيز در مصلى بزرگ امام خمينى شهركرد مركز استان چهارمحال و بختيارى 
افتتاح شده كه در آن گوش هايى از رشادت هاى فرزندان اين استان در جنگ 

تحميلى و پس از آن به نمايش درآمده است.

استاندارچهارمحال و بختيارى؛
اقتدار ايران درمراودات بين المللى مرهون 

خون شهداست

نخستين كنگره ملى شهداى 
چهارمحال و بختيارى آغاز مى شود
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ــهركرد با بيان اينكه ركود مدت هاست در  ــالمى در ش رييس مجلس شوراى اس
كشور وجود دارد گفت: مشكالت اقتصادى دشوارترين آسيب  امروز جامعه است.

ــرداران و 2400 شهيد استان چهارمحال و بختيارى  على الريجانى، در كنگره س
ــهيدان دوران دفاع مقدس اظهار داشت: از همه  با گرامى  داشت ياد و خاطره ش
ــتاندار و همچنين نمايندگان خوب شما در مجلس شوراى  مسووالن اجرايى، اس

اسالمى تشكر مى كنم كه حمايت كردند و اين كنگره عظيم بوجود آمد.
ــى (ع) نقل  ــرى گفتند از امام عل ــردار عزيز جعف ــه داد: همانطور كه س وى ادام
ــان گفت كه ــه ايش ــك نصيحت كنند ب ــه مال ــتند ب ــت كه وقتى مى خواس اس
 «من از خداوند مى خواهم كه عاقبت من و شما را سعادت و شهادت قرار بدهد».

ــردار بزرگ امام على بود. سردارى كه با  ــما مى دانيد مالك س الريجانى افزود: ش
همه هستى خودش در ركاب آن حضرت بود يك سردار معمولى نبود، كسى بود 
ــق و عالقه او به امام على  كه درخشندگى او در جنگهاى مختلف ديده شد و عش
بر همه مبرهن است.وى با بيان اينكه من سفرى به مصر داشتم و مرقد ايشان را 
ــاس مى كنى نسيم بهشت  زيارت كردم گفت: در مرقد مقدس ايشان واقعا احس
مى آيد و روحانيت عجيبى بر آن حاكم است. همين حس و حال را در مرقد مقدس
 اويس قرنى در سوريه مى توان احساس كرد.او هم از اصحاب صادق پيامبر بود؛كه 

بارگاه مجلل او متأسفانه در جريان حمالت تكفيرى منفجر شد.
ــهادت كه امام على(ع) از آن صحبت  الريجانى خاطرنشان كرد: اين سعادت و ش
مى كنند يك امر اصلى در زندگى مسلمان واقعى است. سعادت هم يك امر واقعى 
ــت كه امام على فرمود اگر من هزار بار به وسيله ضربت  ــهادت چيزى اس است ش
ــواب از دنيا بروم.رييس  ــير از دنيا بروم اين را ترجيح مى دهم تا در رختخ شمش
مجلس با بيان اينكه عزت يك مومن و جامعه در گرو اين است كه اهل مجاهدت 
ــد گفت: به همين دليل پيامبر فرمودند اگر جامعه اى اهل مجاهدت  و جهاد باش
ــت.وى ادامه داد: ايران در مقابل خيل عظيم دشمنانى كه در  ــد عزتمند اس باش
منطقه آتش افروزى مى كنند با عزت و امنيت زندگى مى كنند. در حاليكه در ساير 
كشورها، اگر يك كشورى به آنها تجاوز كنند فورى تلفن مى زنند و از كاخ سفيد 
ــى با بيان اينكه  ــان اقدامى كنند.الريجان كمك مى خواهند و نمى توانند خودش
اينجا انقالب اسالمى استقالل سياسى و روحيه ايجاد كرده است گفت: شهادت 
و جهاد يك مسئله اصلى براى حيات طيبه اسالمى است. يك مسلمان واقعى آن 
كسى است كه آماده باشد و روحيه حماسى داشته باشد.وى ادامه داد: چرا امروز 
در جامعه ما يك خانواده شهيد عزيز است و در يك شهر و محله پدر و مادر شهيد 
سرش را بلند مى گيرد؟ چون آنها باعث عزت و افتخار كشور شدند. اين استقالل 
ما مرهون خون شهداست كار آنها كار بزرگى است ما بايد راه شهدا را در اين نكته 
ــان بايد از خدا بخواهد  ببينيم كه امام على(ع) فرمود:«مهمترين چيزى كه انس

رستگارى و شهادت است».
ــت كه براى طول عمر زندگى  به گفته رييس مجلس يك انسان موفق كسى اس
ــد و از لحظات عمرش استفاده كند.ما  محدود خود در اين دنيا داراى برنامه باش
ــت اين مقدمه و مزرعه  بايد باور كنيم كه اين دوره عمر ما يك دوره محدودى اس
است براى يك دوره نامحدود. دنياى ديگر دنياى نامحدود است لذا اين دوره كوتاه 
براى اين است كه انسان آماده بشود براى آمادگى احتياج به برنامه دارد.الريجانى 
ــاله عمر دنيوى ما براى اين است كه انسان براى  متذكر شد: اين دوره چند 10 س
يك فوز عظيم آماه شود. آمادگى براى برخوردارى از اين فوز عظيم نيازمند برنامه 
ــت كه اهل برنامه باشد. ــعادتمند هم جامعه اى اس است. يك جامعه موفق و س
اينها يك مسووليت بزرگى براى مديران جامعه باشد. زيرا براى رشد اقتصادى و 
سياسى جامعه بايد برنامه داشته باشند.وى خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقالب 
فرمودند آگاهى هاى سياسى براى همه شرايط براى يك انسان الزم است و همه 
نوع آگاهى معرفتى براى انسان ضرورى است.رييس مجلس با بيان اينكه انسان 
ــه اش با خدا  ــراى خودش و رابط ــودش اوال بايد يك برنامه اى ب براى زندگى خ
داشته باشد گفت: مهم ترين ركن زندگى يك مسلمان و پارسا اين است كه رابطه 
ــت كه تعالى را در خودش مشاهده  خودش با خدا داراى برنامه باشد آن وقت اس
ــت كرد و براى  ــه خودش را با خدا روراس ــان رابط مى كند.وى ادامه داد: اگر انس

قدم هاى روز و شبش برنامه ريزى كرد، خداوند هم رابطه او را با خلق خدا درست 
مى كند. امام على(ع) فرمود: اگر مى خواهيد رابطه شما با مردم درست بشود رابطه 
خود را با خدا درست كنيد. اسالم براى همه شئونات برنامه دارد.الريجانى افزود: 
نكته دوم رابطه انسان با مخلوقات است. اين مخلوقات دو درجه هستند يك درجه 
ــر و فاميل دارند. اينها  فاميل و بستگان هستند مثل حقوقى كه فرزندان و همس
حقوق دارند يك نفر نمى تواند بگويد من يك انسان پارسا هستند اما به خانواده و 
بستگان بى اعتنا هستند. يك فرد مسلمان بايد اطالع داشته باشد اطرافشان چه 

مى گذرد آيا مشكل دارند يا ندارند.
وى با بيان اينكه زندگى فرديف صرفا توجه به قابليت و لذت فردى است بيان كرد: 
جامعه اسالمى اينگونه نيست، ما نسبت به بستگان و خانواده مسووليت مشترك 
ــالمى به يك وجه ديگر نسبت مسلمان واقعى و  داريم.رييس مجلس شوراى اس
ــبت به جامعه خودش  ــلمان واقعى نه تنها بايد نس جامعه اشاره كرد و گفت: مس

حساس و نگران باشد بلكه نسبت به امت اسالمى نيز بايد دغدغه داشته باشد.
وى افزود: ما نمى توانيم بگوييم در عراق تروريست ها مردم را كشتند به ما ربطى 

ندارد چون ما در جغرافياى خودمون هستيم.
ــت ما نمى توانيم بگوييم اگر جنگ شد ما  ــالمى نيس  اين غيرت و مسووليت اس
ــام(ره) فرمود همه بايد  ــى دارد. اينكه ام ــپاه داريم و به مردم چه ربط ارتش و س
ــووليم.الريجانى با بيان اينكه  ــيم و همه مس ــيم يعنى آماده باش ــيجى باش بس
ــاس ــم رهبرى را ديدم احس ــرى مقام معظ ــه منا موضع گي من وقتى در حادث
 افتخار كردم خاطرنشان كرد: من افتخار كردم كه اين ملت يك پدر دارد كه اگر 
ــرافرازى صحبت مى كند و به دشمن  به 500 نفر از ملت ما تعرض شد او از سر س
مى گويد ما در آخر كار ايستاديم و شما فكر نكنيد تعرض كرديد ما بى خياليم. اين 

اقدام عزتمندانه شرف ملت ايران بود.
وى متذكر شد: ما بايد خدا را شكر كنيم. ملت ايران بداند ما نسبت به تك تك آنها 
احساس مسووليت مى كنيم. اين نمونه يك مسلمان واقعى است مسلمان واقعى 
ــور و چه بيرون كشور احساس  نسبت به سرنوشت ديگر مسلمان چه داخل كش
مسووليت مى كند.رييس مجلس افزود: ما بايد زمينه رفاه مردم را فراهم كنيم. فقر 
براى يك كشور يك بال است. اگر فقر از اين در وارد بشود، ايمان از در ديگر خارج 
ــود. يك فقير بايد با عزت زندگى كند. بايد از خدا كمك بخواهيم كه از اين  مى ش
امتحان به خوبى عبور كنيم. وظيفه حكومت اسالمى اين است كه جامعه دچار فقر 
نباشد و مردم با عزت زندگى كنند نه اينكه در جامعه اى افراد تحصيل كنند شغل 

نداشته باشند و بيكار باشند.
وى ادامه داد: وظيفه يك دولت اسالمى اين است كه توليد را رونق بدهد تا شغل 
ــق توليد و اقتصاد مقاومتى  براى همه بوجود بيايد. رهبر معظم انقالب روى رون
تاكيد دارند امسال فرمودند اگر كسى كه در توليد سرمايه گذارى كند مثل كسى 
كه وارد ميدان جهاد شده است، اين عمل جهادى است و اين صحبت رهبر انقالب 
هنوز تحقق پيدا نكرده است.الريجانى با بيان اينكه شرايط براى كشور بايد طورى 
مهيا شود كه رونق در توليد وجود داشته باشد گفت: شرايط شغل بايد براى جوانان 
ــيب هايى كه در امروز در جامعه داريم بخش  فراهم باشد. يكى از دشوارترين آس
ــور وجود دارد. آسيب كشور ما  اقتصادى جامعه ما است. ركود مدتهاست در كش
اين است ما يك كشور فقيرى نيستيم بلكه كشورى هستيم كه نفت و گاز و معادن 
بزرگ داريم. در همين استان معادن بزرگ وجود دارد. از نظر نيروى انسانى فقير 
ــترين نيروى متخصص را در ايران در كشورهاى منطقه داريم افراد  نيستيم بيش

باهوش و تحصيلكرده يك سرمايه  بزرگ است.

الريجانى: 

مشكالت اقتصادى 
دشوارترين آسيب  امروز 

جامعه است
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دريچه

توليد نانو ذرات نقره از پوست انار
ــتفاده از دو ماده طبيعى،  ــگاه صنعتى اميركبير با اس  محققان دانش
ــنتز نانو ذرات نقره به دست  ــت براى س روشى دوستدار محيط زيس

آورند.
مجيد نصيرى برومند، مجرى طرح « توليد نانو ذرات نقره با استفاده 
از دو ماده رنگزاى گياهى» با اشاره به اهميت استفاده از مواد دوستدار 
طبيعت در انجام فرآيندهاى شيميايى گفت: نانو ذرات نقره از لحاظ 
علمى و صنعتى بسيار قابل توجه هستند و روش هاى متعددى براى 

سنتز آنها ابداع شده است.
ــيميايى براى تهيه نانوذرات به  وى ادامه داد: استفاده از روش هاى ش
ــمى نگران كننده است و تالش زيادى  دليل حضور مواد شيميايى س
ــتفاده از تركيبات طبيعى براى توليد آنها شده است كه به  جهت اس

عنوان روش هاى سنتز سبز شناخته مى شوند.
ــنتز نانوذرات به دليل كاهش  ــد: روش هاى سبز س نصيرى يادآور ش
ــان و محيط زيست، مى توانند  توليد مواد سمى و خطرناك براى انس

جايگزينى براى روش هاى رايج شيميايى باشند.
ــر از مواد طبيعى  ــه در تحقيقات اخي ــا تاكيد بر اين ك مجرى طرح ب
ــعى بر آن شد تا از بهره برديم، خاطر نشان كرد: در اين تحقيقات س

 مواد رنگزاى طبيعى رايج در صنعت قالى بافى استفاده شود.
وى ادامه داد: مواد رنگزاى گياهى از زمان هاى گذشته براى رنگرزى 
الياف طبيعى مورد استفاده قرار مى گرفته است. با توجه به قدرت احيا 
كنندگى برخى از اين مواد انتظار مى رفت كه بتوان از آنها براى سنتز 

نانوذرات نقره استفاده كرد.
محقق اين طرح مواد طبيعى استفاده شده در اين مطالعات را رنگزاى 
استخراج شده از گياه «اسپرك» و «پوست انار» ذكر كرد و گفت: نتايج 
ــان داد، عالوه بر آن كه مواد رنگزاى طبيعى استفاده شده موجب  نش

سنتز نانو ذرات نقره شده، موجب پايدارى نانو ذرات نيز شده اند.
ــاره به كاربردهاى نانو ذرات توليد شده به اين روش، يادآور  وى با اش
شد: نانو ذرات توليد شده داراى خاصيت آنتى باكتريال است، از اين رو

 مى توان از آنها در حوزه پزشكى و منسوجات ضد ميكروب استفاده 
ــم رنگرزى شده مورد  كرد. نصيرى كاربرد ديگر اين روش را تهيه پش
ــت و اظهار داشت:  نياز صنعت قاليبافى با ويژگى ضد ميكروبى دانس

الياف رنگرزى شده با اين روش، ويژگى آنتى باكتريال خواهند شد.

مفادآرا
آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
6/446 برابــر آراء صادره هيأت موضوع   قانــون تعيين تكليف  اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى   مســتقر در  اداره ثبت اسناد و امالك 
فريدونشهر  تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است  
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك  مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود  در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند  
ميتوانند  از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  
اداره ثبت اسناد  محل تسليم  و پس از اخذ رسيد،  ظرف يك ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند:
1-    برابــر راي شــماره 139460302013000403 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي بهروز خوچياني فرزند ايرج بشماره شناسنامه 
26 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 180,90 مترمربع 
پالك 2505 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي 
از238 اصلي  واقع در فريدونشهرخريداري از مالكين رسمي آقايان محمد 

حسين رحيمى و سيف اله رحيمى  محرز گرديده است.
2-    برابــر راي شــماره 139460302013000407 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اله انصاري آخوره عليائي فرزند 
محسن بشماره شناسنامه 3143 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه 
به مســاحت 222,20 مترمربع پالك 2506 فرعي از 238 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فريدونشهر خريداري 
از مالكين رسمي آقايان يداله اصالنى و نور محمد موحدى و محمد حسن 

رحيمى   محرز گرديده است.
3-    برابــر راي شــماره 139460302013000414 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي صفر ســپياني فرزند قدير بشماره شناسنامه 
1391 صادره از فريدونشــهر در يك بــاب خانه به مســاحت 311,20 
مترمربع پــالك 525 فرعي از 242 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 
1 فرعي از 242 اصلي  واقع در روستاى سيبك فريدونشهر خريداري از 
مالكين  رسمي ورثه  آقاي جعفر قلى سپيانى سيبكى محرز گرديده است.

4-    برابر راي شماره139460302013000429 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حميد رضا اصالني فرزند رضا قلي بشــماره شناسنامه 
7085 صادره از فريدونشــهر در يك بــاب خانه به مســاحت 171,50 
مترمربع پالك 2510 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 238 اصلي  واقع در فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضا قلى اصالنى آخوره محرز گرديده است.
5-  برابر راي شماره139460302013000430 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي هدايت اله حســن پور فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 

1035 صادره از اصفهان در يك باب ســاختمان به مســاحت 1410,80 
مترمربع پالك 13 فرعي از 247 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 3 
فرعي از247 اصلي  واقع در روستاى هفت چشمه فريدونشهر خريداري 

از مالك رسمي آقاي عزت اله حسن پور محرز گرديده است.
6-    برابــر راي شــماره 139460302013000431 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضــي خانم قدم خير كلب علي فرزند ميرزاقلي بشــماره 
شناســنامه 1507 صادره از فريدونشــهر در يك باب خانه به مساحت 
174,80 مترمربع پالك 526 فرعي از 242 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 242 اصلي  واقع در روستاى سيبك فريدونشهر خريداري 

از مالك رسمي آقاي مرتضى قلى كريمى محرز گرديده است.
7-    برابر راي شماره139460302013000432 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي نصرت اله كاتبي فرزند موالقلي بشــماره شناســنامه 5 
صادره از فريدونشــهر در يك باب خانه به مســاحت 247,80 مترمربع 
پالك449 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از231 
اصلي واقع در فريدونشــهر- وحدت اباد خريداري از مالك رسمي آقاي 

على حسينى آخوره سفالئى  محرز گرديده است.
8-    برابــر راي شــماره 139460302013000446 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي قدرت اله خودسياني فرزند محمد رضا بشماره 
شناسنامه 4011 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 315 
مترمربع پالك 2511 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك1 
فرعي از238اصلي  واقع در فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي 

حسن باتوانى محرز گرديده است.
9-    برابــر راي شــماره 139460302013000451 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض  دولت جمهوري اســالمي ايران به نمايندگي وزارت 
آموزش وپرورش اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان در يك باب 
ساختمان مدرسه به مساحت 1654,10 مترمربع پالك 2357 فرعي از 237 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالكهاى67و615 فرعي از237 اصلي  واقع 
در فريدونشهر خريداري از مالكين رسمي ورثه آقاى سيف اله بهشتى و 
آقاى جواد باقرى وآقايان  نصرت اله و نوراله ابرارى  محرز گرديده است.
10-برابر راي شــماره 139460302013000456 هيــات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي  دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي وزارت 
تعاون،كار و رفاه اجتماعي -سازمان اموزش فني و حرفه اي كشور-اداره 
كل اموزش فني و حرفه اي استان اصفهان  در ششدانگ يك باب ساختمان  
به مســاحت 975 مترمربع پالك 92 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي 
شــده از پالك1 فرعي از 223 اصلــي  واقع در  فريدونشهر،شــهر برف 
انبار،محله سنگباران خريداري از مالكين رسمي آقايان صفى اله سورانى 
و على بدرخانى چادگانى و حشمت اله دهقانى آقاگلى محرز گرديده است.
11-برابــر راي شــماره 139460302013000459 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي قلي كبيري فرزند ميرزاآقا بشماره شناسنامه 
348 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 320,80 مترمربع 
پالك 11فرعي از 60 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 60 اصلي  واقع 
درروستاى پشندگان فريدونشهر به مالكيت رسمى خود متقاضى  محرز 

گرديده است.
12-برابــر راي شــماره 139460302013000461 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي  دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي 
وزارت آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
ششدانگ  يك باب ساختمان  مدرسه به مساحت 2342,30 مترمربع پالك 
93 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از223 اصلي  
واقع در فريدونشهر،شهر برف انبار،محله سنگباران خريداري از مالكين 
رسمي آقايان  اسداله سورانى و اژدر دهقانى و على جوزى خمسلوئى و 

امير خدادادى و ابوالقاسم بهارلوئى  محرز گرديده است.
13-برابــر راي شــماره 139460302013000463 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد جواد مومنــي موگوئي فرزند 
محمد علي بشماره شناســنامه 2792 صادره از فريدونشهر در يك باب 
خانه به مساحت 147,70 مترمربع پالك 94 فرعي از 223 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 223 اصلي  واقع در فريدونشهر،شهر برف 
انبار،محله سنگباران  خريداري از مالك رسمي آقاى عبدالرضا جوازى 

فرزند اسماعيل  محرز گرديده است.
14-برابر راي139460302013000468 شــماره  هيــات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي  شهرداري فريدونشــهر  در يك باب ساختمان  به 
مســاحت 3355,36 مترمربع پالك 2512 فرعي از 238 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فريدونشهرخريداري 

ازتعدادى از  مالكين رسمي مشاعى  محرز گرديده است.
15-برابر راي شــماره 139460302013000469 هيــات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي رحمت اله انصاري فرزند جان محمد بشماره 
شناســنامه 69816 صادره از اصفهــان در يك باب خانه به مســاحت 
180,70 مترمربع پالك 2513 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالك1فرعي از 238 اصلي واقع در فريدونشهر خريداري از مالك رسمي 

ورثه  آقاي رضا قلى مقدسى محرز گرديده است.
16-برابــر راي شــماره 139460302013000473 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم عظيمي يانچشمه فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 47 صادره از شــهركرد در يك باب خانه به مساحت 419,30 
مترمربع پــالك 95فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 1 
فرعي از 223 اصلي واقع در فريدونشهر،شهر برف انبار،محله سنگباران  

خريداري از مالك رسمي آقاي حسين عظيمى محرز گرديده است.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 94/7/1
تاريخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 94/7/16 

محسن مقصودى  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر
دادنامه

7/180 شــماره دادنامــه: 9409970352900694 شــماره پرونــده: 
9309980363301128 شــماره بايگانى شــعبه: 940245 شاكى: خانم 
سفيه محسنى فرزند رجبعلى به نشــانى اصفهان خ جى خ مسجد على پل 
ريگى پ 21 . متهم: آقاى پينه محمدى فرزند حسن به نشانى مجهول المكان 
اتهام ها: 1- ترك انفاق 2- افتراء 3- توهين دادگاه پس از بررسى محتويات 
پرونده ختم رســيدگى اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. راى دادگاه: بزهكارى آقاى پينه محمدى فرزند حسن مبنى بر ترك 
انفاق همسر و فرزندان مشــترك و ايراد توهين از توجه به شكايت خانم 
سفيه محسنى فرزند رجبعلى اوراق پرونده و مفادكيفرخواست صادره 
از سوى دادســراى محترم عمومى و انقالب شهرســتان و عدم حضور 
متهم در دادسرا و در جلسه دادگاه جهت دفاع از اتهامات وارده على رغم 
احضار وفق مقررات قانونى محرز مى باشد فلذا به اختيار حاصل از ماده 
406 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در اموركيفرى و 
با استناد به ماده 608 قانون تعزيرات و ماده 53 قانون حمايت خانواده و 
با در نظر گرفتن ماده 19 از قانون مجازات اســالمى مصوب سال 1392 
حكم به محكوميت متهم به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاى نقدى در 
حق صندوق دولت و بــه عنوان مجازات توهين و تحمل دو ســال حبس 
تعزيرى به عنوان مجــازات ترك انفاق صادر و اعــالم مى گردد. بديهى 
است در اجراى مقررات ماده 134 قانون مجازات اسالمى صرفا مجازات 
اشــد در خصوص متهم قابل اجرا مى باشــد ودر خصوص اتهام ايراد 
افتراء وارده به متهم به لحاظ فقدان دليل و با استناد به اصل كلى برائت و 
مستندا به ماده 4 قانون آيين دادرســى كيفرى حكم برائت صادرو اعالم 
ميگردد كه حكم صادره در خصوص برائــت حضورى و در خصوص

 محكوميــت غيابــى بــوده ظــرف مــدت بيســت روز پــس از 
ابــالغ قابــل واخواهــى در ايــن دادگاه و ظــرف مــدت بيســت روز
 پــس از همين مــدت قابل تجديــد نظر خواهــى در محاكــم تجديد نظر

 استان مى باشد. م الف 15992رئيس شــعبه 103 دادگاه كيفرى 2 شهر 
اصفهان

حصر وراثت
7/206  خانــم اشــرف براتى داراى شناســنامه شــماره 35 به شــرح 
دادخواست به كالســه 94/400 از اين دادگاه درخواست گواهى وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباســعلى براتى چشمه احمد 
رضايى به شناســنامه 2 در تاريــخ 1380/5/28 اقامتــگاه دائمى خود 
را بــدرود زندگى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-عليرضا براتى چشمه احمدرضايى ش.ش 436 ت. ت 47/8/10 فرزند 
2- حســن براتى چشــمه احمدرضائــى ش.ش 9 ت. ت 50/1/20 فرزند 
3- احمد براتى چشــمه احمدرضائى ش.ش 2116 ت. ت 54/7/1 فرزند 
4- اشــرف براتى چشــمه احمدرضائــى ش.ش 35 ت. ت 1342/6/17 
فرزنــد 5- احترام براتــى ش.ش 2 ت. ت 1323 همســر. اينــك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت يك ماه يك مرتبه 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد
 او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد

 واال گواهى صادر خواهد شــد. م/الف: 240 شــوراى حل اختالف بخش 
كرون 

 محققان دانشگاه صنعتى اميركبير موفق به ساخت 
جاذب صوت با نانو الياف شدند كه مى تواند صوت با 

بسامدهاى باال و پايين را جذب كند.
مريم محمدى گوجانى، مجرى طرح «ساخت جاذب 
ــارغ التحصيل  ــو الياف» و ف ــتفاده از نان صوت با اس
ــكل اساسى در جذب  ــگاه اميركبير گفت:  مش دانش
ــامد هاى پايين يا متوسط  صوت، جذب امواج با بس
است و اين در حالى است كه محدوده قابل درك براى 

انسان 16 تا 20 هزار هرتز است.
ــايل كنار ما مى توانند به راحتى  وى افزود: تمام وس
صوت هاى باال را جذب كنند ولى صوت هاى پايين به 

راحتى قابل جذب نيستند.
ــن در واقع  ــس پايي ــان اينكه فركان ــا بي محمدى ب
ــان به آن حساس است،  قسمتى است كه گوش انس
ــت: قابليت جذب  فركانس پايين توسط  اظهار داش
ــت به همين دليل در حال حاضر از انسان سخت اس

عايق هاى صوتى با ضخامت باال استفاده مى شود كه 
ــانتيمتر مى رسد  گاها اين ضخامت به بيش از 15 س
ــط اين  ــوت به صورت كامل توس كه البته باز هم ص
عايق ها جذب نمى شود، از اين رو توانستيم با فناورى 
نانو مشكل ضخامت و جذب صوت با فركانس پايين 

را برطرف كنيم.
وى ادامه داد: بر اساس ويژگى هاى نانو الياف انتظار 
مى رود پس از برخورد امواج صوت به اين اليه، جذب 
ــامدهاى پايين افزايش يابد، اما در عمل پس  در بس
ــه مجموعه جاذب،  ــدن اليه نانو ليفى ب از اضافه ش
ــامد پايين و باال  ــر دو بس ــذب صوت در ه ضريب ج

كاهش مى يابد.

محمدى خاطرنشان كرد: آنچه در اين تحقيق صورت 
گرفت شناسايى عامل تاثيرگذار بر افت ضريب جذب 
ــوى كه پس از غلبه بر اين  صوت و رفع آن بود، به نح
ــامدهاى باال و پايين به شكل  اثر، جذب صوت در بس

قابل مالحظه اى افزايش يافت.
ــتفاده از  ــور معمول هنگام اس وى عنوان كرد: به ط
جاذب هاى رايج مانند فوم، پشم سنگ، پشم شيشه، 
پارچه براى جذب امواج صوت با بسامد هاى متوسط 
ــر افزايش  ــا چندين براب ــن ضخامت جاذب ت و پايي

مى يابد.
اين محقق افزود: واضح است با توجه به ضخامت زياد 
اين جاذب ها، استفاده از اين سيستم جز در مواردى 
خاص امكان پذير نيست به همين منظور با توجه به 
ويژگى هاى الياف نانو، تالش مى شود كه از تركيب 
ــواج صوت با ــذب ام ــو جهت ج ــاف ميكرو و نان الي

بسامد هاى باال و پايين استفاده شود.
ــه خواص الياف  ــى رود با توجه ب وى گفت: انتظار م
نانو، زمانى كه اين اليه در كنار جاذب هاى رايج قرار

 مى گيرد عالوه بر بهبود جذب صوت در بسامد هاى 
ــامدهاى پايين نيز  ــوت در بس باال، ميزان جذب ص

افزايش يابد.
ــب براى تهيه  ــزود: جهت انتخاب پليمر مناس وى اف
ــر بر جذب صوت مانند چگالى،  نانوالياف، عوامل موث
ــورد مطالعه  ــتيته، وزن مولكولى و ... م ــدول االس م

قرار گرفت.
ــود  موج ــواد  م ــان  مي از  ــت:  گف ــدى  محم
ــاس اين ــر اس ــه ب ــدند ك ــاب ش ــى انتخ پليمرهاي

ــب ترى داشته باشند، عالوه بر   عامل ها جذب مناس

ــى، در دسترس  ــان بودن شرايط الكتروريس اين آس
بودن مواد اوليه و مناسب بودن قيمت آن جهت توليد 

انبوه نيز مدنظر قرار گرفته شد.
ــى و اضافه  ــه اليه نانوليف ــه داد: پس از تهي وى ادام
ــاهده شد،  كردن اين اليه روى مجموعه جاذب مش
ــبب  ــالف تصور، س ــر خ ــن اليه ب ــدن اي اضافه ش
ــامدهاى باال و  ــوت در بس ــب جذب ص كاهش ضري

پايين مى شود.
ــه نانوليفى  ــه الي ــى ك ــن زمان ــت: همچني وى گف
ــور مجموعه  ــرار گرفت حض ــه جاذب ق زيرمجموع
جاذب قبل از اليه نانوليفى، مانع از عملكرد اليه شد و 

عمال تغييرى در ميزان جذب رخ نداد.
محمدى ادامه داد: در نهايت متوجه شديم كه عوامل 
تاثيرگذار بر افت جذب صوت شناسايى و روش هاى 

گوناگونى جهت غلبه بر آنها پيشنهاد و بررسى شد.
وى با بيان اينكه جاذب صوت با استفاده از نانو الياف 
ــتفاده از نوآورى  ــابهى ندارد، گفت: با اس نمونه مش
نانوليفى مى توانيم به جذب صوت با ضريب بيشتر از 

0/6 در فركانس هاى پايين و باال برسيم.
محمدى افزود: با استفاده از اين فناورى نانو جاذبى با 
حداقل وزن و با ضخامت 2/5، 5، 10 ميليمترى براى 

عايق هاى جذب صوت ايجاد مى شود.
وى از كاربردهاى اين نانو جاذب هاى صوت گفت:  اين 
ــت، مكان يا محصولى  محصول مى تواند در هر صنع
ــازى، خودرو سازى،  ــاختمان سازى، راه س مانند س
ماشين هاى صنعتى، استوديو و سالن هاى كنفرانس، 
ــتم هاى تهويه و نظامى كه در آن جذب صوت  سيس

مطرح باشد، استفاده شود.

خبر

توسعه نانوروبات ها در پزشكى 
چالش هاى زيادى دارد

 محققان به چالش هاى موجود در كاربرد گسترده نانوروبات ها در صنعت پزشكى 
اذعان كردند، براى اطمينان از كارايى نانوروبات هاى ساخته شده مى بايست آن ها 

را روى مواد بيشترى آزمايش كرد.
چندين سال است كه رهبران و پيشگامان علم پزشكى، ساخت نانوروبات ها را 
ــين هاى كوچك قادرند در نقاط مختلف در داخل بدن  وعده داده اند. اين ماش
حركت كرده و وظايفى نظير انتقال دارو، كنترل وضعيت رگ ها و به طور كلى، 

حفظ سالمت انسان را انجام  دهند.
ــين ها برخالف افكار عمومى، رواج چندانى  ولى تا به  امروز، استفاده از اين ماش
ــاخته شده اند،  ــان، از تمامى روبات هايى كه تاكنون س ــت. بدن انس نيافته  اس
پيچيده تر است. بنابراين، ساخت روبات كوچكى كه بتواند به داخل بدن نفوذ 

كرده و با اين زيربناى وسيع همكارى كند، چالش بزرگى است.
ــگاه كاليفرنيا در «سان فرانسيسكو و آنيكت  ــان داگالس، محققى از دانش ش
 (Helsinki) مارگاركار» ، محققى در مركز تحقيقات دارويى دانشگاه هلسينكى
در فنالند، هر دو در تالش براى ساخت نانوروبات هايى جهت انتقال هدفمند دارو 
ــم به  بدن با اميد رسيدن آن به هدف  است كه در اين روش، نيازى به تزريق س

نيست. اما طراحى اين روبات ها كار دشوارى است.
ــاى زيادى مواجه  ــته با چالش ه ــع، از زمان ظهور نانوروباتيك، اين رش در واق
ــگويان مذكور را به تعويق  ــت كه اين چالش ها، تحقق وعده هاى پيش شده اس

انداخته است.
ــاخت مواد كافى جهت آزمايش ايده هاى موجود براى  يكى از اين چالش ها، س
ــت، در صورتى كه آزمايش هاى انجام شده بر روى  ــاخت اين نانوروبات هاس س
مواد اندك موجود، نتايج اميدواركننده اى به دنبال داشته باشد، براى اطمينان 
ــت آن ها را روى مواد بيشترى  ــده مى بايس از كارايى نانوروبات هاى ساخته ش

آزمايش كرد.
به گفته داگالس، آزمايشگاه وى به موادى صدهزار برابر مواد موجود نياز دارد كه 
ساخت آن، موجب ورشكستگى آزمايشگاه خواهد شد. بنابراين مى بايست روش 
ديگرى براى ساخت اين مواد يافت كه اين امر به چندين سال زمان نياز دارد. 
پس از ساخت مواد كافى و توليد يك كانديداى مطلوب، چالش بعدى، يافتن 
ــت. در انتقال نانوذرات،  سيستمى مناسب جهت بررسى نتايج آزمايش ها اس
محققان مى بايست عالوه بر بررسى ميزان اثربخشى كلى آن ها، فرايند حركت 
ذره از زمان تزريق تا رسيدن به سلول هاى كبد را بررسى كرده و از تطابق آن با 
طراحى خود اطمينان حاصل كنند و در صورت ناموفق بودن آزمايش، عوامل 

مختلفى را كه در آن دخيلند بررسى كنند.
محصول اين تاييديه براى نانوروبات ها به تنهايى، كار چندان دشوارى نيست، اما 

به تأييد رساندن تركيب اين روبات ها با دارو، امرى چالش برانگيز است.
با وجود سرعت آهسته پيشرفت اين فناورى، دانشمندان نسبت به آن خوش بين 
هستند. مارگاركار ساخت روبات هاى تشخيص دهنده اى را تصور مى كند كه در 
داخل بدن معلق اند و توسط حسگرهاى خود قادرند تغييرات خطرناك احتمالى 
را شناسايى  كنند. اگر در يكى از رگ ها گرفتگى ايجاد شود و يا يك گره سرطانى 
شروع به رشد كند، اين روبات ها قادرند اين تغييرات را شناسايى كرده و تركيب 

شيميايى خود را در پاسخ به آن ها تغيير دهند.

توسط محققان ايرانى؛

عـايق صـوت 
نـانويى با حداقل 

وزن و ضخامت 
ساخته شد



ــومات  ــاز ايرانيان به تبع رس ــر ب از دي
ايرانى اسالمى خود كه سينه به سينه 
به ارث برده اند در استقبال زائران سفرهاى مذهبى دستى 
ــيله اى و هر زبانى  ــته اند و دارند و با هر وس در آتش داش
مى خواهند به زائر خود بگويند زيارت حاصل اين سفر كه 

به سالمت از آن برگشتى مباركت باد.
ــالم ،عتبات عاليات و خانه خدا در  زائر امام رضا عليه الس
ــت به منزل و ماءواى خود با مراسم خاصى مواجه  بازگش
بوده اند.مراسم هايى از قبيل پيشواز رفتن با گل، اسپند 
ــى كردن،  ــدم، قربان ــب پارچه خير مق ــردن، نص دود ك
چراغانى كردن، چاووشى خواندن و.... كه بسيار پسنديده 

بوده و هست.
ــال در حالى كه خانواده هايى  و اما ايام مناسك حج امس
ــر مى برند آماده استقبال  كه عزيزانشان در سفر حج بس
مى شدند به ناگاه غمى جانكاه و سكوتى حزن انگيز فضاى 
ــاور مى كند كه  ــى ب عمومى جامعه را در بر گرفتچه كس
صدها تن از عزيزان كه با هزار اميد و آرزو پس از سال ها 
ــفر حج رفته اند در سرزمين آرزوها  چشم انتظارى به س
(منى) در روز عيد قربان، قربانى شوند و مهاجرا الى اهللا به 

سوى معبود شتابند.
ــنگ بزنند و ــيطان س ــر ش ــد تا ب ــى رفتن ــان كه م اين
ــه ناگاه با ــس را قربانى كنندب ــماعيل نف  ابراهيم وار اس
ــين ــوزان همچون حس ــاب س ــر آفت ــنه زي ــى تش  لب

ــت  ــوزان به دس ــالم) و يارانش در صحراى س (عليه الس
يزيديان زمان قربانى شده و به سوى معبود پر گشودند.

ــقان آگاه  ــى از زمزمه هاى لحظات آخر اين عاش چه كس
ــين  ــى گويند نداى يا اهللا ياحس ــاهدان عينى م است،ش

ياابالفضل فضاى منا را پر كرده بود.
چقدر اين لحظات بر امير الحاج آقا و سرورمان امام زمان 

(عج اللله تعالى فرجه الشريف) سخت گذشته است.
خدايا چرا اداره مقدس ترين مكان ها را در مقدس ترين 

زمانها به دست ناپاك ترين انسان ها سپرده ايى؟
خدايا چگونه آرام بگيرد دل دخترى كه منتظر پدر است؟
آيا پسرمى تواند يك بار ديگر پدرش را در آغوش بگيرد ؟
ــت بر جامعه اسالمى مى رود، خدايا اين چه مصيبتى اس

بار الها مسببان آن را به سزاى اعمالشان برسان و شهدارا 

ــدگان اين فاجعه  ــرار بده و بر بازمان قرين رحمت خود ق
عظيم صبر جميل نازل فرما.

ــى جمرات  ــن فاجعه عظيم رم ــان اي ــى از قرباني بله يك
ــاى مقيم ــان ازبختيارى ه ــرام بهرامي ــال حاج به امس

ــت نجف آباد بود ، حاج بهرامى كه حجت االسالم   گلدش
ــى فقيه در  ــناتى امام جمعه و نماينده ول مصطفى حس
شهرستان نجف آباد در باره اش مى گويد: اين عزيز بابت 
ــت به مقام رفيع شهادت دست  لياقت و قابليتى كه داش
ــيد. حاج بهرام مردى  يافت و به ديدار معبود الهى پر كش
بود كه در تمام طول عمرش از كار خير و اصالح بين مردم 
كوتاهى نكرد و هميشه با كمك به فقرا دست گير آنان بود. 
ــه نماز جماعتش به وقت و با حضور به  حاج بهرام هميش
ــاجد همراه بود و از همه  موقع و هنگام گفتن اذان درمس
ــين  ــتى جانش مهمتر تربيت فرزندانى عزيزى كه به راس

اليقى براى پدر هستند. 
ــتى  ــاره به اين مطلب در ادامه افزود: براس ــان با اش ايش
ــگان حادثه  ــيده و تمامى جانباخت ــز پر كش كه اين عزي
ــر آنچه كه  ــه به ه ــت ندادند بلك ــزى را از دس ــا چي من
ــووليت  ــن حادثه مس ــيدند ولى اي ــتند رس ــى خواس م
ــرد تا با  ــام را دو چندان ك ــووالن نظ ــردان و مس دولتم
ــيدگى به عوامل  ــتار رس پيگيرى هاى بين المللى خواس
ــكيل  ــه عمدى بوده و با تش ــهوى و چ اين حادثه چه س
ــكل از تمام كشورهاى اسالمى  كميته حقيقت ياب متش
ــا  ــخص كردن عوامل اين حادثه كوش ــتاى مش در راس
ــند.آرى آنان رفتند و امروز ماييم و مسووليتى كه بر  باش
ــووليتى كه از نداى يا حسين روز  گردن مان نهادند. مس
عرفه حجاج شروع شد . مسووليتى كه تك تك مسلمانان 
ــه بايد به همه  ــون اين عزيزان دارند ك جهان در قبال خ

ــهادتت مبارك حجت مقبول  آنها گفت:حاجى سالم ش
شرمنده ام بابت حرف هايى كه زدم و تهمت بود .شرمنده 
ــد  ــفر هايى كه رفتم و حال نوبت حج تو كه ش ام بابت س
ــوز كفن  ــرمنده ام هن ــرمنده ام ش ــا زدم .ش ــرف ه ح
نشده اى و ما تو را محكوم مى كنيم به بى توجهى به فقرا .

ــوازى نمودى و  ــرمنده ام كه تو قبل از رفتنت يتيم ن ش
ــرده اى و حال ما ياد فقرا  جهيزيه براى دختران آماده ك
افتاده ايم و حج تو را محكوم مى كنيم .شرمنده ايم بابت 
اشك يتيمانت شرمنده ايم بابت فرزندانى كه اين روز ها 
ــتقبال از پدران و مادران شان بودند اما االن  آماده ى اس
دارند با صورت هاى پر اشك پالكارت هاى زيارت قبول را 
جمع ميكنند خدا كنه كه ما نمكى بر زخم خانواده هاى 

حجاج نباشيم.
حاجى شهادتت مبارك.
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همزمان با سوگواره وارثان نينوا ،نمايشگاه عكس«فرهنگ عاشورا»
در حسينيه نخل صدره و سرفره مركز هيئت نخل حسينى كاشان 

برگزار شد.
ــراى فيض كاشاني گفت:  «محمدرضا گل سرخى» مدير فرهنگس
ــورا» 16 تابلو عكاسى از هنرمند  در نمايشگاه عكس«فرهنگ عاش
جوان ياسر يزدانى با هدف تلفيق هنر با شعائر مذهبى و عاشورايى، 
ــى و هنرى با  ــى فعاليت هاى فرهنگ ــتفاده از ابزار هنر در معرف اس

رويكرد مذهبى در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفت.
ــر يزدانى در اين  ــوى ياس ــده از س ــت: آثار ارائه ش وى اظهار داش
نمايشگاه، فرهنگ عاشورا را در منظر هنر نشان مى دهد و در واقع به 

نوعى با نمادها  و نشانه هاى عاشورايى عجين شده است.
ــد: ياسر يزدانى در اين نمايشگاه،  مدير فرهنگسراى فيض يادآورش
عزادارى و سوگوارى حسينى مردم منطقه كاشان و آران و بيدگل، 
نوحه سرائى، تعزيه خوانى و خيمه سوزى در ايام محرم را به تصوير 

كشيده است.
ــت و تاكنون فعاليت هايى چون  ياسر يزدانى متولد سال 1363 اس
ــگاه هاى گروهى و انفرادى عكاسى را در  كارنامه  حضور در نمايش

هنرى خود ثبت كرده است.
مرثيه خوانى، نوحه خوانى، تجليل از خانواده هاى 3 تن از مداحان 
ــخنرانى پيرامون عزادارى سنتى و ترويج مداحى عالمانه  شهيد، س
در برابر بدعت هاى در حال گسترش و آسيب شناسى رويكردهاى 
غير عالمانه به مفاهيم عاشورا و همچنين برپائى نمايشگاه عكس از 
جمله برنامه هاى سوگواره وارثان نينوا بود كه با گردهمايى مداحان 
ــراى فيض  ــان و به همت فرهنگ س ــاعران آئينى منطقه كاش و ش
ــان و با همكارى كانون  ــهردارى كاش سازمان فرهنگى ورزشى ش
مداحان و شعراى آئينى منطقه كاشان و فرماندهى نيروى انتظامى 

در حسينيه نخل صدره و سرفره برگزار شد.

به مناسبت گراميداشت هفته نيروى انتظامى زنگ انضباط اجتماعى 
به صورت نمادين در دبيرستان شاهدعارف لنجان نواخته شد.

در اين مراسم كه با حضور  فرمانده نيروى انتظامى شهرستان لنجان 
ــتان همراه بود اين زنگ با پيام  ــئولين شهرس و جمعى ديگر از مس

«پيشرفت در گرو رعايت نظم و انضباط اجتماعى» نواخته شد.
الزم به ذكر است كه مدتى است زنگ انضباط اجتماعى در مدارس 
با هدف ايجاد نظم و انضباط در جامعه نواخته ميشود چراكه اصول 
اوليه انضباط اجتماعى و حقوق شهروندى بايد از همان دوره كودكى 

و در مدارس آموزش داده شود.
ــاى  زندگى  خود را در  ــان  و جوانان  بهترين  زمان ه كودكان ، نوجوان
مدارس  و دبيرستان ها مى گذرانند به همين خاطر آموزش و پرورش 
ــى در كشور و عهده دار  را ميتوان به عنوان كليدى ترين نهاد آموزش

حفظ  نظم  اجتماعى در كنار پليس و ساير نهادها دانست.

همزمان با سوگواره وارثان نينوا صورت گرفت؛
برپايى نمايشگاه عكس با عنوان

 «فرهنگ عاشورا»

زنگ انضباط اجتماعى در شهرستان 
لنجان نواخته شد

نماينده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس؛
تكميل واحدهاي آموزشى روستاها، از اولويت هاي كاري مسووالن است

معاون فرماندار شهرستان مباركه؛
آموزش مهم ترين اولويت در حوزه پدافند غيرعامل است

ــد  ــن بازدي ــر ضم ــادرود و قمص ــز، ب ــده نطن نماين
ــع بادرود،  ــى از تواب ــتاى فم ــتيجارى روس مدارس اس
ــى در حال  ــد آموزش ــل واح ــرى و تكمي ــت: پيگي گف
ــووالن ــاي كاري مس ــت ه ــتا از اولوي ــداث روس اح

 است.
تكميل واحدهاي آموزشى روستاها از اولويت هاي 

كاري مسووالن است
 به منظور رسيدگى به مدارس روستايى منطقه آموزش 
ــروزى» نماينده مجلس  ــرورش بادرود،«محمد في و پ
ــالمى با همراهى باقرپور بخشدار؛ آقادوست  شوراى اس
ــرورش؛ معاونين اداره و اعضاى  رييس اداره آموزش و پ
شوراى اسالمى روستا از مدارس روستايى فمى از توابع 

بادرود  بازديد نمودند.
ــوراى اسالمى  در اين برنامه فيروزى نماينده مجلس ش
ــطه  ــر شريعتى(متوس ــتان دكت ــور در دبيرس ــا حض ب
ــان  و دانش  ــت با معلم ــتا ضمن صحب دوره اول) روس
ــى  ــى و پرورش ــت آموزش ــك فعالي ــوزان، از نزدي آم
ــرار  ــى ق ــد و بررس ــورد بازدي ــوزان را م ــش آم دان

دادند.

ــاير معلمان،  وي با قدردانى از زحمات رييس اداره  و س
ــتايى را از وظايف  ــروم روس ــق مح ــيدگى به مناط رس

مسووالن بيان كرد.
فيروزى با بازديد از ساختمان استيجارى مدارس پسرانه 
ــريعتى و دخترانه كوثر فمى، در خصوص پيگيرى و  ش

تكميل واحد آموزشى در حال احداث  قول مساعد داد.
ــوزش و پرورش  ــس اداره آم ــت ريي ــود آقادوس محم
ــووالن،  ــن ارج نهادن به تالش هاى مس بادرود نيز ضم
ــائل و دغدغه هاى  ــن توجه نماينده مجلس به مس حس
آموزش و پرورش را موجب دلگرمى فرهنگيان و معلمان

 دانست.
در اين بازديد رحمت اهللا كاملى مدير دبيرستان پسرانه 
ــتار تامين امكانات آموزشى  دكتر شريعتى فمى خواس
ــو، رايانه، لوازم كار و فناورى ــى از جمله ديتاش و ورزش

 شد.
ــرانه و  ــطه اول پس ــع متوس ــوزان مقط ــش آم  دان
ــت كه  ــار اس ــدت چه ــى؛ م ــتاى فم ــه روس دختران
ــغول  ــتاندارد مش ــد اس ــتيجارى فاق ــكان اس در م

تحصيل هستند.

ــد غيرعامل  ــوراي پدافن ــه ش ــلطانى در جلس  جواد س
شهرستان مباركه با تاكيد بر اينكه در پدافند غيرعامل 
بايد آسيب ها، تهديدات و فرصت ها را شناسايى نماييم، 
افزود: عدم توجه به پدافند غيرعامل و پيش بيني هاي 

الزم ممكن است عواقبي را به همراه داشته باشد.
ــا مديريت بحران  ــه پدافند غيرعامل ب وي با بيان اينك
ــازي و  ــازي، آگاه س ــت، افزود: فرهنگ س متفاوت اس
ــى پدافند غيرعامل است  حساس سازي از اصول اساس
كه مي توان با برنامه ريزي و تشكيل كارگروه هاي مرتبط 

و ارائه راهكار و شناسايي تهديدها، آن را محقق كرد.
ــلطانى با بيان اينكه پدافند غيرعامل سه مرحله مهم  س
دارد، اظهار داشت: پيش بيني الزم قبل از وقوع بحران، 
ــازي و آمادگي و تامين منابع  ــگيري و فرهنگ س پيش
ــاي احتمالي از جمله اين  الزم جهت مقابله با بحران ه
مراحل است كه بايد همه دستگاه ها براي آن تمهيدات 
ــووالن دستگاه هاي متولي  الزم را اتخاذكند.وى از مس
ــكيل كار ــبت به تش ــت تا نس ــد غيرعامل خواس پدافن

گروه هاي پدافند غيرعامل به طور منظم و ارائه گزارشات 
ــب به  ــراه با ارائه راهكارهاي مناس اين كارگروه ها، هم

ــي هاي الزم جهت  فرمانداري اقدام نمايند و پيش بين
پيشگيري از هرگونه بحران احتمالي را انجام دهند.

ــتان مباركه با بيان اينكه امروزه  معاون فرماندار شهرس
ــت،  ــيده  نيس ــي پوش اهميت پدافند غيرعامل بر كس
گفت: ماهيت نظام و انقالب اسالمى به شكلى است كه 
ــمنى بيگانگان قرار  كشورمان همواره مورد طمع و دش
دارد بنابراين بايد بطور مستمر از آمادگى دفاعى نظامى 
ــب براى مواجه و برخورد با تهديدات  و غيرنظامى مناس

دشمن برخوردار باشيم.
وى افزود: در همه كشورهاي دنيا حتي كشورهايي كه با 
مخاطرات كمتري مواجه هستند اين موضوع در سطح 
برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت قرار دارد.

پدافند غيرعامل به مجموعه اقدامات دفاعى غيرمسلحانه 
مى گويند كه موجب افزايش بازدارندگى، كاهش آسيب 
پذيرى، تداوم فعاليت هاى ضرورى، ارتقاى پايدارى ملى 
و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات 
نظامى دشمن مى شود.شهرستان مباركه با 143 هزار 
ــوب غربى اصفهان  ــت در 45 كيلومترى جن نفر جمعي

قرار دارد.

از گوشه كنار استان

ــنبه مورخه 94/7/14  زاينده رود روز سه ش
واحد مقاومت بسيج دانش آموزي 
اميدان دانايان به سرپرستي آقاي ميرپوريان معاون 
ــدار  ــرتيپ دوم پاس ــه به ديدار س ــي مدرس آموزش
ــروي انتظامي  ــا آقاخاني فرمانده معظم ني عبدالرض
ــدند.در اين ديدار ابتدا آقاي  ــتان اصفهان نائل ش اس
ــت هفته  ــرض تبريك و تهني ــن ع ــان ضم ميرپوري
بزرگداشت نيروي انتظامي و تشكر و قدرداني از سردار 
ــتان به  ــي فرمانده محترم نيروي انتظامي اس آقاخان
ــت ياد و  ــوزان با گراميداش جهت پذيرش دانش آم

خاطره دالورمرديهاي 
فرزندان ايران اسالمي 
ــي   ــروي انتظام در ني
ــدار واحد  ــدف از دي ه
بسيج را تشريح نمودند.

سپس سردار آقاخاني با 
ــدم به  ــرض خيرمق ع
ــوزان و عرض  دانش آم
تسليت جان باختگان 
ــرزمين وحي (منا)  س

ضمن گراميداشت ياد و خاطره پرستوهاي سبك بال 
ــروي انتظامي در  ــريح اهم فعاليت هاي ني منا به تش

هفته ناجا پرداختند.
ايشان در قسمتي از بيانات خود فرمودند ديروز دفاع 
ــام مقدس جمهوري  مقدس از اولويت هاي مهم نظ
اسالمي ايران بود و امروزه تفكر جهاني بسيج با تاكيد 
بر رويكرد علم محوري بسيج مطرح مي باشد.ايشان 
ــن تاكيد بر علم اندوزي  خطاب به دانش آموزان ضم
ــتند، حضور در صحنه هاي گوناگون  آنان اظهار داش
انقالب و نمايش اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران 

ــالح علم و دانش مبتني بر  ــطح جهان جز با س در س
ــتفاده روز افزون  از تكنولوژي هاي  هوشمندي و اس

برتر ميسر نخواهد بود.
ــيج  ــدار واحد مقاومت بس ــت در اين دي گفتني اس
اميدان دانايان با اهداء گل و شيريني به پرسنل دالور 
ــر خود قرار داده  نيروي انتظامي آنان را در حلقه مه
ــك و تهنيت عرض  ــه اين عزيزان تبري و اين ايام را ب
ــا اهداجوايزي  ــردار آقاخاني ب نمودند. همچنين س
ــالش آنها ــوزان و همراهان از ت ــش آم ممتاز به دان

 قدرداني كردند.

به مناسبت روز نيروي انتظامي و بزرگداشت 
حماسه سازان

سردار آقاخاني در 
حلقه مهر دانايان

اخبار كوتاه 

كودكان نايين به مناسبت روز جهانى كودك، در صحن امام زاده سلطان 
سيد على(ع) در جوار قبور شهداى نايين راهپيمايى كردند.

ــبت  ــت و به همين مناس ــر روز جهانى كودك اس ــانزدهم مه فردا ش
ــتان در اين مراسم ــوولين شهرس 350 كودك نايينى و جمعى از مس

 شركت كردند.
ــى كودكان و نوجوانان نايين در جمع  ــينيان رييس كانون پرورش حس
كودكان با بيان اينكه دنيا با لبخند كودكان زيباست،روز جهانى كودك 

را بهانه اى براى حضور كودكان در جامعه خواند.
ــالمى و تربيت اسالمى درست كودك  وى تجهيز كودكان به هويت اس
ــت و ــوولين و متوليان امور كودكان دانس را وظيفه اصلى والدين و مس
 تاكيد كرد: بچه ها را بايد به سالح علمى و سپرهاى دفاعى اجتماعى و 

اخالقى مجهز كنيم تا آينده انقالب اسالمى بيمه شود.
ــهردار نايين نيز در جمع كودكان ضمن اظهار  ــكرى ش ــير عس اردش
خرسندى از اين حضور پرشور آنها اظهار داشت: خانواده هاى ايرانى با 
ــالمى و آموزهاى دينى مى توانند  داشتن تاريخ كهن توام با تربيت اس

آينده اى روشن و پرثمر را براى كودكان به وجود بياورند.
ــبت روز جهانى كودك، اجراى سرودهاى شاد با  ــعر خوانى به مناس ش
موضوع كودك، حمل پرچمهاى جمهورى اسالمى و روز جهانى كودك 

از برنامه هاى راهپيمايى و تجمع كودكان نايين بود.
ــوز در 140 كيلومترى ــتان نايين با بيش از پنج هزار دانش آم شهرس

 شرق اصفهان قرار دارد.

فرمانده نيروى انتظامى شهرستان دهاقان خبر داد؛
پذيرش و معاينه رايگان بيماران به مناسبت 

هفته نيروى انتظامى
فرمانده نيروى انتظامى شهرستان دهاقان: همزمان با فرارسيدن هفته 
ــتان دهاقان اقدام به پذيرش و معاينه  ناجا فرماندهى انتظامى شهرس

رايگان بيماران در دهاقان كرد.
ــان با  ــان گفت: همزم ــتان دهاق ــى شهرس ــروى انتظام ــده ني فرمان
ــتان دهاقان  ــى شهرس ــى انتظام ــا فرمانده ــه ناج ــيدن هفت فرارس
ــاه ــور رف ــه منظ ــاران ب ــگان بيم ــه راي ــرش و معاين ــه پذي ــدام ب اق

بيماران كرد.
ــدت  ــه م ــاس ب ــن اس ــر اي ــزود:  ب ــى اف ــد مقام ــرهنگ احم س
ــى، ــات عموم ــاران، معاين ــه بيم ــرش و معاين ــه پذي ــك هفت ي
ــت قند خون، تزريقات و پانسمان در   فشارخون، تست فشارخون، تس

بهدارى فرماندهى انتظامى شهرستان برگزار مى شود.
ــك عمومى،  ــن پزش ــرح از چندي ــن ط ــرد: در اي ــان ك وى خاطرنش
ــراى  ــتفاده از آن ب ــود و اس ــتفاده مى ش ــال و… اس ــى، اطف داخل

عموم آزاد است.

راهپيمايى روز جهانى كودك در نايين حاج بهرام 
حجت قبول و 
شهادتت مبارك

 محمد حسين 
احمدى:   



يادداشت
روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1699  پنجشنبه 16 مهر 1394  24 ذى الحجه 1436 10

زبان خوراكى ها

خبر

ــر روى صورت خود  ــياه ب ــر س ــيارى از افراد از بروز جوش هاى س بس
ــن بردن  ــراى از بي ــكارى ب ــه دنبال راه ــواره ب ــتند و هم نگران هس

آنها هستند.
ــاى مختلف  ــادى در اندازه ه ــذ زي ــت از مناف ــت كه پوس گفتنى اس
ــن  ــت. اي ــك اس ــه آن ژنتي ــا ريش ــه غالب ــت ك ــده اس ــكيل ش تش
ــر پوست  ــر تا س ــد كه زنان در س منافذ خانه فوليكول هاى مو مى باش

خود دارند.
ــود،  اما اگر  ــم ديده نمى ش ــتند كه با چش ــا به قدرى ريز هس اين موه
ــس كردن  ــود، قابل لم ــش داده ش ــر روى صورت مال ــتگى ب به آهس

هستند.
ــبوم  ــتى روغنى به نام س ــذ پوس ــه اين مناف ــد گفت ك همچنين باي
ــتى  ــر اين منافذ به درس ــد مى كند، اگ ــدن) را تولي (روغن طبيعى ب
ــوند، روغن هاى طبيعى به عنوان سلول هاى  به صورت روزانه پاك نش
ــياه و سفيد آزار  ــت باقى مى مانند و تشكيل نقاط س مرده بر روى پوس

دهنده اى مى دهند.
ــا  ــه آنه ــه ازجمل ــد ك ــى دارن ــل مختلف ــا عل ــوش ه ــن ج ــروز اي ب
ــد  ــش از ح ــرف بي ــى بدن، مص ــرات هورمون ــه تغيي ــوان ب ــى ت م
ــتى  ــب پوس ــاى نامناس ــترس و مراقبت ه ــى،  اس ــوالت آرايش محص

اشاره كرد.
ــازى گران قيمت را  ــگاه  رفته و محصوالت پاكس پيش از آنكه به فروش
ــى براى از بين بردن  خريدارى كنيد، توصيه مى كنم چند ماده طبيع
ــان ــود را امتح ــاره مى ش ــا اش ــه در اينج ــا ك ــوش ه ــن ج اي

 كنيد:
1ـ جوش شيرين 

ــق چاى خورى جوش  ــت دو قاش ــتفاده از اين ماده كافى اس براى اس
ــپس آن  ــت بيايد. س ــيرين را باآب مخلوط كرده تا خميرى به دس ش
ــت  ــس از چند دقيقه پوس ــته و پ ــى مورد نظر گذاش ــر روى نواح را ب
ــار در هفته  ــن كار را دو ب ــت اي ــو دهيد.كافى اس ــت و ش خود را شس

انجام دهيد.
2ـ دارچين

يك قاشق چايخورى از آبليمو و دارچين را به همراه مقدارى زردچوبه 
ــت آمده را بر روى پوست گذاشته و  ــپس ماده به دس مخلوط كنيد. س

پس از 15 دقيقه آن را بشوييد.
3ـ چاى سبز

ــاى  ــورى برگ ه ــق چايخ ــك قاش ــط آب و ي ــرى را توس خمي
ــر روى  ــه آن را ب ــا 3 دقيق ــپس 2 ت ــد. س ــت كني ــبز درس ــاى س چ
ــا آب ولرم  ــد  و بعد ب ــت مالش دهي ــيب ديده پوس ــمت هاى آس قس

بشوييد.
4ـ آب ليمو

ــر روى ليموى نصف  ــل را ب ــت چند قطره عس ــن روش كافى اس در اي
ــپس آن را  ــد. س ــه آن اضافه كني ــكر ب ــدارى ش ــه و مق ــده ريخت ش
ــد. پس از  ــياه) مالش دهي ــاى جوش سرس ــت (مكان ه بر روى پوس
ــار در هفته  ــن كار را يك تا دو ب ــوييد اي ــت خود را بش 10 دقيقه پوس

تكرار كنيد.

شاخص سرانه پزشك در ايران از متوسط جهانى و حتى از كشورهايى 
ــدار كمى باالتر از  ــوريه نيز پايين تر بوده و مق مانند مالزى، ويتنام، س

كشورهايى مانند پاكستان، هند و عراق قرار مى گيرد.
ــردى و  ــات راهب ــكده مطالع ــگر پژوهش ــش، پژوهش ــد ايزدبخ حمي
ــتناد به نمودارهايى از  ــت پژوهى حكمت، طى يادداشتى با اس سياس
ــور  ــران را در مناطق مختلف كش ــكان در اي ــى تعداد پزش بانك جهان
ــى از ذى نفعان در  ــه برخ ــت: هرچند ك ــى قرار داد و نوش مورد بررس
ــت  ــك در ايران زياد اس ــالمت مكرر مى گويند كه تعداد پزش نظام س

و به اين بهانه تربيت پزشك را محدود كرده  اند.
ــك با منافع ذى نفعان نيز به  ــبت محدود كردن تعداد تربيت پزش نس
خوبى روشن است؛ زيرا هنگامى كه تعداد پزشك در يك رشته تخصصى 
ــكان در آن حوزه خاص كاهش  ــد به طور حتم درآمد پزش فراوان باش

خواهد يافت.
روند تربيت پزشك نيز حداقل از سال 2005 تا به امروز ثابت بوده  است 
و اين امر نشان دهنده سياست ثابت وزارت بهداشت در اين زمينه است.

ــك را كمتر احساس  ــر پزش ــووالن كبود قش دليل اينكه برخى از مس
مى كنند به علت دورى و عدم توجه به مناطق محروم و كمتر برخوردار 

است.
ــك  ــهرها، كمبود پزش ــى از كالن ش ــدودى در برخ ــران و تاح در ته
ــيار بيشترى كسب  ــكان در تهران درآمد بس ديده نمى شود؛ زيرا پزش
مى كنند و ميل بيشترى به كار و فعاليت در تهران و كالن شهرها دارند 
به طورى كه حتى گاها بيمه ها نيز پرداختى كمترى به پزشكان مناطق 

محروم دارند.
بنابراين سياست غلط وزارت بهداشت و بيمه ها در اين زمينه نيز مسبب 
ــوردارى مناطق محروم  ــكان در تهران و كاهش برخ ايجاد تراكم پزش

شده است.
ــكل  ــتاى حذف اين مش ــوق هايى از جانب دولت در راس ــد مش هرچن
اتخاذ شده است، اما به نظر مى رسد تا هنگامى كه تبعيض در پرداخت 

برداشته نشود، مشكل از ميان نخواهد رفت.

خداحافظى با جوش  سر سياه 
در 15 دقيقه

شاخص سرانه پزشك در ايـران 
از متوسط جهانى هم پايين تر است

نكته ها

ــادابيش را  ــالمت و ش ــما زيبايى و س شايد دوست ش
ــا  ــا مطمئن ــد، ام ــش باش ــك خوب ــون ژنتي مدي
ــه اين  ــم دارد ك ــت و مفيدى ه ــادات درس ع
ويژگى ها را حفظ كرده است؛ عاداتى كه به 

زيبايى و تغذيه مربوط است.
اگر مى خواهيد در بهترين حالت ممكن 
ــختى تالش  ــد، بايد به س ــوه كني جل
ــيارانه  ــه و تمركز هوش كنيد و توج
ــگى، ورزش و  در مورد تغذيه هميش

سبك زندگى مناسب داشته باشيد.
ــالم  در اين مطلب پنج عادت افراد س
و جذاب را نام مى بريم كه اگر باهوش 
باشيد شما هم آن ها را در اولين فرصت 

ممكن فرا مى گيريد.
1- آن ها برنامه ريزى مى كنند

ــه در طى  ــل مى دانند ك ــالم از قب افراد س
ساعت ها و روزها و هفته هاى آينده چه چيزى 
قرار است بخورند و با برنامه اى كه تعيين كرده اند 
مى دانند كه كجاها مى توانند ميان بر بزنند، زياده روى 

كنند و سپس همان كالرى خارج از برنامه دريافت شده را از دست بدهند. 
اگر قرار است امشب به رستوران بروند، احتماال روز قبل در خوردن زياده 
ــتر در باشگاه مانده اند تا ظرفيت كافى  روى نكرده اند و يا 30 دقيقه بيش
ــنگين و خوشمزه را  براى دريافت كالرى اضافى حاصل از يك وعده س

داشته باشند.
2- آن ها هميشه آماده اند

افراد متناسب و شاد به خودشان اجازه نمى دهند در معضل انتخاب غذا 
ــته باشند  ــالم نداش گير كنند و جايى بمانند كه انتخابى براى غذاى س
ــنگى هر غذاى ناسالمى را بخورند.  تا مجبور شوند تنها براى رفع گرس
افراد سالم هميشه هر جا كه بروند، مقدارى خوراكى سالم با خود دارند 
و براى همين در تله انتخاب هاى نادرست و ناسالم نمى افتند، تله اى كه 
ــنگين وزن تر از آن ها دچارش مى شوند. خوراكى هايى كه  اغلب افراد س
اشخاص تندرست معموال با خود دارند اين هاست: آجيل، پودر پروتئين، 

ميوه هاى كم شيرين و سبزيجات تازه.
3- آن ها حساب كالرى هر چيزى را دارند

هر چند كالرى شمارى كليشه اى و تكرارى به نظر مى رسد، اما در حقيقت 
ــت. افراد الغر و شاد دقايقى را  عادتى موثر براى حفظ وزنى متعادل اس
ــان  ــت اطالعات مفيد در مورد خوراكى هاى مصرفى ش در روز صرف ثب
ــدون نگرانى » ــوردن ب ــدرن «خ ــات م ــد، بنابراين با گرايش مى كنن

ــم و كاغذ،  ــن ها يا تنها با قل ــا كمك اپليكيش ــارزه مى كنند. آن ها ب  مب
ــتند. در پژوهش ها ثابت شده افردى  ــان هس پيگير مراحل پيشرفت ش
ــتفاده مى كنند،  ــان اس ــراى پيگيرى وضعيت وزن ش ــه از يك ابزار ب ك

بيشتر وزن كم مى كنند.
4- آن ها كمتر مى خورند

همه ما احتماال مى توانيم از ميزان روزانه كالرى دريافتى مان كم كنيم، 
ــالم و فرآورى شده مانند شكر تصفيه  مخصوصا كالرى كه از منابع ناس
ــباع، كربوهيدرات هاى بد و… به ما مى رسد. افراد سالم  شده، چربى اش
ــادگى. زندگى مدرن، ما را از رژيم غذايى  كمتر مى خورند؛ به همين س
ــت.  ــده دور كرده اس ــر در نظر گرفته ش طبيعى كه براى وجود نوع بش

بياييد به جايگاه طبيعى و فطرى مان برگرديم.
5- بى اعتنا و بى توجه نيستند

ــيپلين  ــما ديس ــت ش ــب مى دانند كه ممكن اس ــالم و متناس افراد س
ــى» يا  ــان را «وسواس ــان و عزم راسخ ش ــان، نيروى اراده ش شخصى ش

«افراط آميز»  قضاوت كنيد، اما اهميتى نمى دهند. 
ــيار خوبى دارند. افراد  ــاس بس وقتى در آينه به خود نگاه مى كنند احس
سالم براى شان مهم نيست كه ديگران چه مى گويند و چه فكر مى كند، 
آن ها اطراف شان را با افراد سالم ديگرى كه درك و حمايت شان مى كنند 

پُر كرده اند.

ــدارد داروهاى  ــروز درمان ن ــن واقعيت كه آرت با وجود اي
ــما را بهتر سازد؛  طبيعى براى آرتروز مى توانند زندگى ش
ــى توانيد  ــه راحتى م ــتند و ب ــالم هس ــن درمان ها س اي

در ورم مفاصل استفاده كنيد.
ــاالت متحده، آرتريت  ــكى اي  به گفته كتابخانه ملى پزش
ــكل در حفظ  ــت كه شامل مش ــيارى اس داراى عالئم بس
ــختى و درد در مفاصل  حركات طبيعى مفاصل به علت س
در اثر انحطاط يا آسيب مفاصل است، چند مورد از آرتريت

نيز با تظاهرات خارج مفصلى ارتباط دارد و با دخالت شديد 
پوست، چشم يا قلب همراه است.

 (CDC) ــا ــارى ه ــگيرى از بيم ــرل و پيش ــز كنت مراك
ــده آمريكا يكى از هر پنج  بيان مى كند كه در اياالت متح
ــخيص  ــال ( تقريبا 50 ميليون نفر) با آرتريت تش بزرگس
ــى در جمعيت،  ــرى فيزيولوژيك ــا پي ــد؛ ب ــده ان داده ش
انتظار مى رود كه شيوع بيشتر تا 67 درصد، در سال 2030 

افزايش يابد .
ــى از آرتريت  ــاط ناش ــراى انحط ــچ درمانى ب اگر چه هي
ــراى آرتروز وجود دارد  وجود ندارد، درمان هاى طبيعى ب
كه ممكن است درد و ناراحتى را كاهش و در مقابله با ورم 
ــورد از آنها  ــما كمك كند كه در اينجا 12 م مفاصل به ش

بيان مى شود.
1ـ مفصل را در حال حركت نگه داريد

تا جايى كه شما مى توانيد مفاصل را مكرر در حال حركت 
نگه داريد، حفظ حركت مفصل ممكن است به حفظ عناصر 
اسكلتى عضالنى در شرايط مناسب عملكردى كمك كند. 
ــد تميز كردن  ــت با فعاليت هايى مانن مفاصل ممكن اس
منزل، باغبانى و يا صحبت كردن درحال قدم زدن ارتباط 
داشته باشد؛ بنابر اين سعى كنيد هر زمان كه مناسب است 

مفاصل را كشش داده و آرامش بخشيد.
2ـ ورزش با شدت متوسط انجام دهيد

ــت براى كاهش التهاب  انواع تمرينات ورزشى ممكن اس
ــاده ترين تمرينات، تمرينات  ــود، س ــتفاده ش مفاصل اس
دامنه حركتى هستند؛ اين فعاليت ها به بازسازى و حفظ 
ــد. تمرينات هوازى  انعطاف پذيرى مفاصل كمك مى كن
ــتقامت عضالت  داراى مزايايى براى تقويت و افزايش اس
ــت.  ــرات متعدد در ريه، عروق خونى و قلب اس همراه با اث
ــت؛  اس ــتخوان  اس ــت  تقوي ــك،  ايروبي از  ــدف  ه
ــى  ــت هاي ــان فعالي ــد هم ــى باي ــات مقاومت تمرين
ــت  ــه در حفاظ ــى ك ــت عضالت ــه تقوي ــه ب ــند ك باش
ــد؛  ــك كن ــد كم ــش دارن ــل نق ــتيبانى مفاص و پش
از ورزش تهاجمى خوددارى كنيد، اگر براى شما هر گونه 

ناراحتى به ارمغان مى آورد.
OTC 3ـ نگاهى به مسكن درد

 NSAID ــتامينوفن و ضد درد داروهاى OTC مثل اس
ــت  ــن و ايبوپروفن ممكن اس ــپرين، ناپروكس ــد آس مانن

براى كاهش درد استفاده شوند. 
ــا بدون  ــاى OTC ي ــه اين داروه ــت ك الزم به ذكر اس

ــى از عوارض  ــه داراى برخ ــتند ك ــخه، داروهاى هس نس
ــب نيستند؛ بنابراين  جانبى بوده و براى تمامى افراد مناس
قبل از اميد بستن به اين قبيل داروها، به دنبال توصيه هاى 
پزشكى باشيد. پس از بحث با دكتر خود، آموزش داده شده 

به منظور جلوگيرى از عوارض جانبى را جدى بگيريد.
4ـ كنترل وزن

ــت كه فشار  چاقى يكى از جدى ترين فاكتورهاى مؤثر اس
ــى كند. 10 پوند  ــر روى مفاصل اضافه م غير ضرورى را ب
ــر روى مفاصل تحمل  ــار ب اضافه وزن تقريبا40 پوند فش
ــو را افزايش مى دهد؛  ــه، مانند مفصل زان كننده وزن اولي
ــبب تعدادى از  ــتن اضافه وزن مى تواند س از اين رو داش
ــما مانند اضافه كردن ناراحتى و درد  مشكالت در بدن ش
ــراى عملكرد  ــود؛ به منظور حفظ مفاصل ب ــما ش براى ش
مناسب، بهترين روش اين است كه مقدار وزن اضافى خود 

را كاهش دهيد.
5ـ استفاده از اشياء براى گرم نگه داشتن

ممكن است شالى در اطراف زانو يا مفصل آرنج در صورت 
ــرد تا گرما  ــود؛ اين كمك خواهد ك درد حاد قرار داده ش
اضافى فراهم شود و سبب كاهش درد در آرتريت مى شود. 
ــراى گرم نگه  ــتكش هاى الكتريكى گزينه ديگرى ب دس

داشتن ورم مفاصل انگشتان است.
6ـ كمپرس گرم و سرد را امتحان كنيد

ــانده و تسكين  ــفتى عضالت را به حداقل رس حرارت، س
ــن منظور،  ــت. براى اي ــده درد مفاصل و عضالت اس دهن
ــود. كمپرس  ــتفاده مى ش ــرم و مرطوب اس يك حوله گ
ــاب را بدتر  ــرض الته ــل در مع ــت مفص ــرم ممكن اس گ
ــرم در معرض التهاب  ــرد براى مفصل گ كند. كمپرس س

ــت كمپرس  ــور ممكن اس ــن منظ ــراى اي ــت. ب موثر اس
ــى منجمد  ــده يا نخود فرنگ ــرد از يخ آبى، يخ خرد ش س
ــرد نبايد در مفاصل متعدد  ــته هاى س استفاده شود. بس
ــده رينود و  ــورت پدي ــود. در ص ــان اعمال ش در يك زم

واسكوليت از كمپرس سرد اجتناب كنيد.
7ـ استفاده از ابزارهاى كمكى

ــرو  ــتى مانند درب كنس ــزار دس ــردم از اب ــا م اين روزه
باز كن برقى، واگن و يا چرخ دستى براى حمل بار سنگين 
ــى كنند؛  ــتفاده م ــبد لباس و يا مواد غذايى اس مانند س
به غير از اين ابزارها، دستگاه هاى كمكى بسيار مفيد شامل 
بريس، اسپيليت، چوب دستى و استفاده از كفش كه ممكن 

است در توزيع وزن بدن به همان اندازه موثر باشد.
8ـ خوردن غذاهاى غنى از كلسيم

ــت كامل از  ــيم محافظ ــك رژيم غنى از كلس پيروى از ي
استخوان را فراهم مى كند. مصرف مكمل هاى كلسيم براى 
ــتخوان موثر است. اين است  جلوگيرى از ضعيف شدن اس
كه براى زنان در قبل از يائسگى مصرف 1000 ميلى گرم 
كلسيم در روز و پس از يائسگى1200 - 1500  ميلى گرم 
ــيم در  ــرف كلس ــه مص ــردان ب ــود. م ــى ش ــه م توصي
ــرم در روز  ــف از 1000 - 1300 ميلى گ ــاى مختل دوزه

توصيه مى شوند.
9ـ خيس كردن در آب نمك فرنگى اصل

ــولفات منيزيم  ــل، همچنين به عنوان س نمك فرنگى اص
ــوردن در آن براى كاهش  ــت. اغلب خيس خ معروف اس
درد مفاصل و به حداقل رساندن تورم است؛ از چند قاشق 
ــا در آب  ــل و تركيب آنه ــك فرنگى اص ــورى نم چاى خ
ــتفاده كنيد. هنگامى كه نياز به  ــدن اس براى غوطه ور ش

ــا را در وان حاوى آب  ــت، پاه ــاى دردناك اس مقابله با پ
ــق غذاخورى نمك  ــرم با مخلوط 2 قاش به اندازه كافى گ
فرنگى اصل استراحت دهيد، اين عمل اثر تسكين دهنده 

دارد.
10ـ سعى كنيد ماساژ را انجام دهيد

ــاژ دادن مفاصل  ــه ماس ــى دهد ك ــان م بنياد آرتروز نش
ــفتى و درد را  ــيب ديده به طور منظم، ممكن است س آس
ــى مفصل زانو  ــاند و دامنه حركت تا حدى به حداقل برس
ــما مى خواهيد خود  ــت افزايش يابد؛ اگر ش نيز ممكن اس
ــر فيزيكى براى  ــك درمانگ ــاژ را امتحان كنيد، از ي ماس
ــد و يا مى  ــاژ كمك بگيري ــاى الزم ماس ــتورالعمل ه دس
ــك درمانگر  ــات با ي ــت مالق ــادگى يك وق ــد به س تواني
ــيد. مطمئن  ــته باش ــاژ منظم داش ــراى ماس تخصصى ب
ــل را  ــاژ مفاص ــه ماس ــما تجرب ــر ش ــه درمانگ ــويد ك ش

داشته باشد.
11ـ اسيدهاى چرب  امگا 3 بخوريد

ــالمتى مطلوب هستند و  ــيدهاى چرب امگا 3 براى س اس
ممكن است يك اثر مفيد قابل توجهى در افراد با آرتريت 
ــود دارد كه  ــگا 3  در مكمل هاى ماهى وج توليد كند. ام
ــفتى همراه آن  ــكين درد مفاصل و س ممكن است در تس

كمك كند.
12ـ استفاده از كپسايسين

ــان مى دهد كه مصرف موضعى كاپسايسين  مطالعات نش
ممكن است درد ناشى از آرتريت را كاهش دهد. همچنين 
ــت روماتوئيد در  ــراد با آرتري ــان مى دهد كه اف نتايج نش
ــتر  ــه آرتروز بيش ــدگان مبتال ب ــركت كنن ــه با ش مقايس

بهره مند شده اند.

ــدارد داروهاى  ــروز درمان ن ــن واقعيت كه آرت با وجود اي
ــما را بهتر سازد؛  طبيعى براى آرتروز مى توانند زندگى ش
ــى توانيد  ــه راحتى م ــتند و ب ــالم هس ــن درمان ها س اي

ــاالت متحده، آرتريت  ــكى اي  به گفته كتابخانه ملى پزش
ــكل در حفظ  ــت كه شامل مش ــيارى اس داراى عالئم بس
ــختى و درد در مفاصل  حركات طبيعى مفاصل به علت س

نيز با تظاهرات خارج مفصلى ارتباط دارد و با دخالت شديد 

 (
ــده آمريكا يكى از هر پنج  بيان مى كند كه در اياالت متح
ــخيص   ميليون نفر) با آرتريت تش
ــى در جمعيت،  ــرى فيزيولوژيك ــا پي ــد؛ ب ــده ان داده ش

ــى از آرتريت  ــاط ناش ــراى انحط ــچ درمانى ب اگر چه هي
ــراى آرتروز وجود دارد  وجود ندارد، درمان هاى طبيعى ب
كه ممكن است درد و ناراحتى را كاهش و در مقابله با ورم 
ــورد از آنها   م

ــى از عوارض  ــه داراى برخ ــتند ك ــخه، داروهاى هس ــت كمپرس نس ــور ممكن اس ــن منظ ــراى اي ــت. ب ــا را در وان حاوى آب موثر اس ــت، پاه ــاى دردناك اس مقابله با پ

درمــان هاى 
طبيعـى براى 

آرتــروز

 بيشتر بدانيم

ــادابيش را  ــالمت و ش ــما زيبايى و س شايد دوست ش
ــا  ــا مطمئن ــد، ام ــش باش ــك خوب ــون ژنتي مدي
ــه اين  ــم دارد ك ــت و مفيدى ه ــادات درس ع
ويژگى ها را حفظ كرده است؛ عاداتى كه به 

زيبايى و تغذيه مربوط است.

ــه در طى  ــل مى دانند ك ــالم از قب افراد س
ساعت ها و روزها و هفته هاى آينده چه چيزى 
قرار است بخورند و با برنامه اى كه تعيين كرده اند 
مى دانند كه كجاها مى توانند ميان بر بزنند، زياده روى 

سنجد ميوه اى است كه به صورت خشك شده از آن استفاده مى شود و اين ميوه طبعى 
خشك و سرد دارد.

خواص درمانى سنجد
بهترين اثر سنجد،  رفع كمبود ويتامين C بدن است و خوردن آن،  از ورود عفونت 

به بدن پيشگيرى مى  كند.
ميوه سنجد قابض و بر طرف كننده اسهال است.

به خاطر وجود ويتامين K در سنجد، ضد خونريزى است.
سنجد رفع كننده سموم معده و روده است.

بادشكن و مقوى قلب است.
ــد  ــتخوان دارن ــى اس ــتخوان و پوك ــى اس ــه نرم ــانى ك ــراى كس ــنجد ب س

مفيد است. 
ــمت  ــو داده يك قس ــوياى ب ــودر س ــمت و پ ــنجد دو قس ــودر س ــتفاده: پ روش اس
ــورى با يك  ــق غذاخ ــا دو قاش ــق ي ــك قاش ــرده ، روزى ي ــوط ك ــل مخل ــا عس را ب
ــيار مفيد  ــا بس ــان و خانم ه ــراى آقاي ــه ب ــن صبحان ــود. اي ــل ش ــير مي ــوان ش لي

است.
ميوه سنجد، ضديرقان است.

سنجد پخته شده در روغن زيتون، درد مفاصل و خارش پوست را درمان مى  كند و 
براى رشد مو مفيد است.

كسانى كه تكرر ادرار دارند، سنجد بخورند.
ــنجد و يك ليوان شير  ــكه مى كنند براى درمان آن 50 دانه س كسانى كه سكس

بخورند.
مصرف سنجد درمان گر ورم كيسه صفراست.

ــود، به كودكان خود روزى 20 تا 50 دانه  ــاق ها مى ش سنجد باعث قوى شدن س
بدهيد.

سنجد عامل بيمارى جذام را از بين مى برد.

سنجد تب بر است.
سنجد كليه ها را گرم مى كند و معده را تميز مى كند.

سنجد براى سالمتى دستگاه گوارش افراد بسيار مناسب است و افرادى كه رژيم هاى 
الغرى دارند، مى توانند سنجد را در برنامه غذايى خود قرار دهند.

سنجد ضد بلغم است.
سنجد استخوان را محكم و دستگاه گوارش را تقويت مى كند.

همچنين سرشار از فيبر است و گرسنگى را كاهش مى دهد و خاصيت سيركنندگى 
بااليى دارد.

سنجد يكى از بهترين منابع غذايى گياهى محسوب مى شود.
سنجد منبع غنى از كلسيم است و براى افرادى كه دچار پوكى استخوان هستند، 

بسيار مفيد است و استخوان هاى افراد را محكم مى كند.
سنجد براى سالمتى دستگاه گوارش افراد بسيار مناسب است و افرادى كه رژيم هاى 

الغرى دارند، مى توانند سنجد را در برنامه غذايى خود قرار دهند.
ــيدان  ــه آنتى اكس ــت ك ــا اس ــد فيتكميكال ه ــى مانن ــنجد داراى تركيبات س

خوبى است.
براى سردردهايى كه عالمت مشخصى ندارند از سنجد استفاده شود.

خواص گل، برگ و پوست درخت سنجد
برگ درخت سنجد به صورت ضماد باعث مى شود كه دمل زود سر باز كند.

عصاره سنجد به درمان آرتروز و التهاب مفاصل كمك مى كند. نتايج يك مطالعه 
نشان داد كه براى كاهش و بهبود درد ناشى از آرتروز، عصاره گياه سنجد موثرتر از داروى 

مسكن استامينوفن عمل مى كند.
از ريشه آن در صنعت عطرسازى استفاده مى  شود.

از گل آن براى التيام زخم  استفاده مى  شود.
جوشانده برگ سنجد، بهترين دارو براى اسهال كودكان است.

پودر هسته ى سنجد در درمان التهاب  هاى حاد و مزمن كاربرد دارد.

برگ درخت سنجد را در روغن زيتون بجوشانيد؛ ابتدا به مدت 24 ساعت برگ را در 
ــواد را  ــود، م ــانيد تا له ش ــرارت ماليم بجوش ــپس با ح ــگاه داريد س ــن زيتون ن روغ
در يك شيشه سر بسته بگذاريد و در آب جوش بيندازيد تا بجوشد و له شود خاصيت آن 

بيشتر است. 
اين روغن براى ورم مفاصل و اعضاى بى حس مفيد است. همچنين اگر اين روغن را بر سر 

بمالند باعث بلندى مو مى شود.
جوشانده پوست سنجد اگر مزمزه شود ريشه دندان را محكم مى كند و از خونريزى 
جلوگيرى مى كند؛ بدين صورت كه پوست سنجد را بجوشانيد و صاف كنيد سپس آن را 

مزمزه كنيد.
بوئيدن گل سنجد براى اشخاص فلج و كسانى كه لقوه دارند مفيد است. 
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5 عادتى كه 
افراد سالم 

و جذاب دارند

سنجـد
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ــى  ــروز ( 24 ذى الحجه) روز خاتم بخش ــاى ام  از جمله رخداد ه
اميرالمومنين سالم اهللا عليه در هنگام نماز است.

ــجد پيامبر(ص)  ــالم در مس ــن عليه  الس ــن روز اميرالمومني در اي
ــيد، و آيه 55 سوره  ــائل بخش ــتر خود را در حالت ركوع به س انگش
َّما َولِيُُّكُم اهللا ُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيمُوَن  مباركه مائده « اِن
ــما تنها خدا و پيامبر  كاَة َو ُهْم راِكعُوَن ؛ ولى ش ــزَّ الَة َو يُْؤتُوَن ال الصَّ
ــه نماز برپا  ــانى ك ــانى كه ايمان آورده اند همان كس ــت و كس اوس
ــان آن حضرت  ــوع زكات مى  دهند»، در ش مى دارند و در حال رك

نازل شد.
ــالم درباره معناى اين آيه شريفه از پدرشان از  امام صادق عليه  الس
ــالم نقل مى  كنند كه فرمودند: «يَْعِرفوَن نِْعَمَة  جدشان عليهم  الس
ــند و سپس آن را انكار  اهللا ِ ثُمَّ يُْنِكرُونَها: نعمت خداوند را مى  شناس
ــه  ــه مبارك ــه آي ــى ك ــد: هنگام ــرت فرمودن ــد». حض ــى  كنن م
ــاب پيامبر(ص)  ــده  اى از اصح ــد، ع ــم اهللا  ...» نازل ش «انما وليك
ــدند. بعضى به بعض ديگر گفتند: درباره  در مسجد مدينه جمع ش
ــويم  ــى گفتند: اگر منكر اين آيه بش ــى  گوييد؟ بعض اين آيه چه م
ــويم و اگر ايمان به اين آيه بياوريم و  ساير آيات را هم بايد منكر ش
ــت، زيرا على بن ابى  طالب، بر ما مسلط  قبول كنيم براى ما ذلت اس

مى  شود.
ــد (ص) ــم كه محم ــى  داني ــا م ــد: م ــن گفتن ــده  اى از منافقي ع
ــر  ــه ظاه ب را  او  ــت.  اس ــادق  ــد، ص ــى  گوي ــه م آنچ در 
ــر مى  كند  ــالم) در آنچه ام ــى( عليه الس ــت داريم، ولى از عل دوس

اطاعت نمى  كنيم.
ــد: «يَعرفوَن نعمَة  ــد: در اين هنگام اين آيه نازل ش حضرت فرمودن
اهللا ِ ثمَّ يُنِكرونَها ...»، يعنى: واليت على بن ابى  طالب عليه  السالم را 
ــند  ــه آن را مى  شناس ــا ك ــه اكثر آنه ــال اينك ــند و ح مى  شناس

نسبت به واليت آن حضرت كافرند.
بعضى از مخالفين گفته  اند: براى كسى اتفاق نيفتاده كه در يك زمان 
جمع بين دو عبادت مالى و بدنى بنمايد؛ مگر على بن ابى  طالب (ع)،
ــالم  ــده از فضايل مثل آنچه براى على عليه  الس و براى احدى نيام

آمده است.

روز خاتم بخشى اميرالمومنين(ع) مباهله در اصطالح
ــاى نفرين كردن  ــوره آل عمران، مباهله به معن با توجه به آيه61 س
ــت؛ بدين ترتيب كه افرادى كه درباره  ــبت به يكديگر اس دو نفر نس
ــوند و  ــزاع دارند در يك جا جمع ش ــاله مهم مذهبى با هم ن يك مس
به درگاه خدا تضرع كنند و از او بخواهند كه دروغ گو را رسوا ساخته 
ــردن يكديگر،  ــر مباهله يعنى نفرين ك و مجازات كند. به بيان ديگ
ــرد و آن كس  ــب االهى قرار گي ــر باطل بوده، مورد غض تا هر كس ب
ــق از باطل  ــه ح ــن گون ــود و بدي ــناخته ش ــت ش ــق اس ــه بر ح ك

تشخيص داده شود.
مباهله پيامبر(ص) با مسيحيان نجران

ــالم كامال  ــال دهم هجرى (632 م) كه پايه هاى حكومت اس در س
ــالم حضرت محمد (ص) به  ــده بود، پيامبر گرامى اس مستحكم ش
موازات مكاتبه با سران دوِل جهان و مراكز مذهبى، نامه اى نيز براى 
ــالم  ــتاد و اهالى آن منطقه را به اس ــقف نجران «ابو حارثه» فرس اس

دعوت كرد. متن اين نامه بدين شرح است:
ــت از  ــن نامه اى اس ــحاق و يعقوب. اي ــم و اس ــداى ابراهي به نام خ
محمد پيامبر (ص) و فرستاده خدا به اسقف نجران. خداى ابراهيم و 
اسحاق و يعقوب را حمد و ستايش و شما را از پرستش و عبادت بندگان 
ــما را دعوت مى كنم كه از واليت  به پرستش خدا دعوت مى كنم؛ ش
بندگان خدا خارج شويد و تحت واليت خداوند در آييد و اگر اين دعوت 
ــات) بپردازيد،  ــالمى جزيه (مالي را نمى پذيريد، بايد به حكومت اس

وگرنه با شما اعالم جنگ مى كنم. والسالم.
ــتادگان حضرت محمد (ص) وارد نجران شده و نامه حضرت را  فرس
ــقف نامه را با دقت خواند. وقتى از محتواى  به اسقف نجران دادند. اس
ــراپاى وجودش را فرا گرفت.  ــت عجيبى س ــد، وحش نامه مطلع ش
شخصى را نزد «شرحبيل بن وداعه»، كه شخصى با درايت و كاردان 
ــتاد و او را به خدمت فرا خواند و نظر او را درباره نامه پيامبر  بود، فرس
ــرحبيل گفت: ما مكررا از پيشوايان مذهبى مان شنيده  جويا شد. ش
ــرت ابراهيم  ــه خداوند به حض ــن داريم ك ــن مطلب يقي ايم و به اي
ــحاق به فرزندان اسماعيل  ــل اس ــت كه نبوت را از نس وعده داده اس
منتقل كند و هيچ بعيد نيست كه محمد همان پيامبر موعود باشد. 
ــت و من  ــى و مربوط به نبوت اس ــاله مذهب با اين حال، اين يك مس
ــائل نظرى ندارم؛ اگر از امور دنيوى بود، بدون شك  در اين گونه مس
ــذار نمى كردم.  ــى فروگ ــردم و از هيچ گونه تالش ــار نظر مى ك اظه
ــرحبيل» و  ــقف به دنبال دو نفر ديگر به نام هاى «عبداهللا بن ش اس
ــد. آنها نيز همان  ــتاد و نظر آنها را نيز جويا ش «جبار بن فيض» فرس
ــتر شد و دستور  ــرحبيل را تكرار كردند. نگرانى اسقف بيش پاسخ ش
ــن كه همه مردم نجران  داد ناقوس ها را به صدا در آوردند. پس از اي
گرد آمدند، اسقف نامه پيامبر را براى مردم خواند و از آنان نظرخواهى 
كرد. نتيجه اين شد كه گروهى از صاحب نظران را براى بررسى اوضاع 
ــتند. بنابراين 70 نفر از  ــر گرامى (ص) به مدينه بفرس و احوال پيامب
ــن از رهبران  ــه در راس آنان 3 ت ــدند ك نخبگان و دانايان انتخاب ش
ــقف اعظم نجران،  ــتند: «ابو حارثه بن علقمه»، اس مذهبى قرار داش
ــاهاى روم را در حجاز به عهده  ــمى كليس ــمت نمايندگى رس كه س
ــيح» كه لقبش «عاقب» بود و به عقل و درايت  ــت؛ «عبدالمس داش

شهرت داشت؛ «أيهم» كه به او «سيد» مى گفتند.
هيات نمايندگى مسيحيان در مدينه

هيات نمايندگى مسيحيان وارد مدينه شدند. قبل از آن كه نزد پيامبر 
ــمى پوشيدند و انگشتر طال  اكرم (ص) بروند، لباس هاى فاخر ابريش
به دست كردند و بر پيامبر اكرم (ص) ،كه در مسجد بود، وارد شدند 
ــخ آنها را نداد و حاضر به  و به پيامبر (ص) سالم كردند. حضرت پاس
ــيحيان غمگين و متحير به فكر چاره  ــد. مس سخن گفتن با آنها نش
ــان به «عثمان بن عفان» و «عبدالرحمن بن  بودند كه ناگاه چشمش
عوف» افتاد. چون از دوران جاهليت با آنها آشنا بودند، نزد آنان رفتند و 
موضوع را با آن دو در ميان گذاشتند. آن دو اظهار داشتند كه حل اين 
ــت على بن ابى طالب (ع) است، بنابراين از آن حضرت  مشكل به دس
ــتند. حضرت فرمود: لباس هاى  كه در آن جا حاضر بود، چاره خواس
ــا همان لباس  ــترهاى طال را از خود دور كنيد و ب ــمى و انگش ابريش
ــيد كه حضرت شما را  ــفر به خدمت حضرت برويد. مطمئن باش س
ــرت على (ع) عمل كردند  خواهد پذيرفت. آنها طبق راهنمايى حض
ــول اكرم (ص) رفتند. حضرت آنها را پذيرفت و فرمود:  و خدمت رس
قسم به آن كسى كه مرا به حق مبعوث كرد، دفعه اول كه اين جماعت 

نزد من آمدند، شيطان همراه شان بود.
مذاكره نمايندگان نجران با پيامبر اسالم (ص)

مسيحيان قبل از آنكه وارد مذاكره رسمى با پيامبر اسالم (ص) شوند، 
اظهار داشتند چون هنگام نماز است، اجازه دهيد نمازمان را بخوانيم. 
ــرق)  ــان (مش ــازه داد و آنها به طرف قبله خودش حضرت به آنها اج
ــد و  ــاز ش ــرات آغ ــاز، مذاك ــه نم ــس از اقام ــد. پ ــاز خواندن نم
ــالم دعوت كرد؛  ــا را به اس ــراى بار ديگر آنه ــول (ص) ب حضرت رس
ولى اظهار داشتند كه ما قبل از تو مسلمان شده ايم. حضرت فرمود: 
دروغ مى گوييد، چون شما صليب را عبادت مى كنيد و گوشت خوك 
مى خوريد و عيسى را فرزند خدا مى دانيد و اين امور با اسالم و اعتقاد 

به خداوند يگانه سازگار نيست.
ــد كه براى فرداى آن روز با پيامبر اسالم (ص)  ــه اين ش نتيجه جلس
ــربازان  ــالم (ص) براى مباهله س قرار مباهله بگذارند؛ اگر پيامبر اس
ــد، و اگر با  ــا او مباهله كنن ــراه آورد، ب ــاى نظامى اش را هم و نيروه
خاصان و اهل بيتش در محل مباهله حاضر شود، با او مباهله نكنند؛ 
چرا كه معلوم مى شود پيامبر اسالم (ص) به حقانيت خودش مطمئن 
ــرار نمى دهد.  ــت، و گرنه عزيزان خويش را در معرض هالكت ق اس
ــد و قرار شد  ــيحى به پيامبر اسالم (ص) ابالغ ش تصميم هيات مس
هر دو طرف فرداى آن روز (24 ذى حجه) براى انجام مباهله در خارج 
ــوند. پس از معلوم شدن زمان مباهله، پيامبر(ص)  از مدينه حاضر ش
ــاهده جريان مباهله،  ــردن مردم براى مش افرادى را جهت دعوت ك

به مدينه و اطراف آن فرستاد تا از همه مردم دعوت به عمل آورند. 
ــل مباهله حاضر  ــيارى از زن و مرد در مح ــت بس روز موعود جمعي
شدند. در اين زمان بزرگ مسيحيان(اسقف) به آنها گفت: شما فردا 
ــدان و خانواده اش براى مباهله  به محمد(ص) نگاه كنيد، اگر با فرزن
ــا او مباهله كنيد؛  ــيد، و اگر با يارانش آمد، ب آمد، از مباهله با او بترس
ــد پيامبر (ص) آمد در حالى  ــاط ندارد. فردا كه ش زيرا چيزى در بس
ــت على بن ابى طالب (ع) را گرفته بود و حسن و حسين (ع)  كه دس
در پيش روى آن حضرت راه مى رفتند و فاطمه (س) پشت سرش بود. 
نصارى نيز بيرون آمدند در حالى كه اسقف آنها پيشاپيش شان بود. 
ــد نفر آمدند، درباره آنها  هنگامى كه نگاه كرد، پيامبر (ص) با آن چن
ــر عمو و داماد او و محبوب ترين خلق  سوال كرد، به او گفتند: اين پس
ــر، فرزندان دختر او از على (ع) هستند و  خدا نزد او است و اين دو پس
آن بانوى جوان دخترش فاطمه (س) است كه عزيزترين مردم نزد او، 

و نزديك ترين افراد به قلب او است.

ــقف گفت: براى مباهله قدم پيش گذار. گفت: نه،  ــيد)به اس ايهم(س
به خدايى كه جان من در قبضه قدرت اوست، من جمعى را مى بينم 
ــود، مستجاب  كه اگر از ايزد تعالى بخواهند كوهى از زمين كنده ش
خواهد شد. با او مباهله نكنيد كه با خاصان و عزيزان خود آمده است، 
ــود دارد؛ اگر با او مباهله كنيد،  چون وثوق و اطمينان به پروردگار خ
ــيحى را بر روى زمين باقى نمى گذارد؛  ــود و يك مس بال نازل مى ش

با او مصالحه كنيد.
مسيحيان نجران تسليم مى شوند

ــالم (ص) و  ــم و مطمئن پيامبر اس ــيحيان با ديدن چهره مصم مس
ــخنان ياس آور اسقف نجران  ــنيدن س ــو، و ش همراهانش از يك س
ــته هاى پيامبر (ص)  ــوى ديگر، تصميم گرفتند در برابر خواس از س
ــوند. بنابراين خدمت پيامبر اكرم (ص) رسيده و گفتند:  ــليم ش تس
يا اباالقاسم! ما با تو مباهله نمى كنيم، ولى حاضريم مصالحه كنيم و 
ــم. پيامبر (ص)  ــى به تو جزيه بپردازي ــته باش هر مقدارى كه خواس
پيشنهاد آنها را پذيرفت و از انجام مباهله منصرف شد و قرارداد صلحى 

بين پيامبر اسالم (ص) و مسيحيان نجران بسته شد.
مفاد قرارداد پيامبر (ص) با مسيحيان

ــد  ــيد، قرار ش ــاى طرفين رس ــه امض ــه ب ــراردادى ك ــاس ق بر اس
ــالمى  ــيحيان نجران در مقابل امنيتى كه به بركت حكومت اس مس
ــاالنه 2 هزار ُحله (هر حله برابر با يك قواره پارچه  تامين مى شود، س
براى يك دست لباس) به عنوان جزيه به حكومت اسالمى بپردازند؛ 
البته به اين شكل كه هزار ُحله را در ابتداى سال و هزار ُحله را در نيمه 
آن پرداخت كنند. قيمت هر ُحله نيز چهل درهم بود. بنا به گفته بعضى 
ــب و  از مورخان، عالوه بر2 هزار ُحله، پرداخت 30 زره و نيزه و 30 اس

30 شتر نيز شرط شد.

 

صدور بيانيه امام خميني به سران دول اسالمي 
براي بسيج عليه رژيم صهيونيستي 

(1352 ش)

صدور قطعنامه 588 
شوراي امنيت درباره جنگ ايران و عراق 

(1365 ش)

بمباران شيميايي شهر سومار 
توسط رژيم بعث عراق در جريان جنگ تحميلي 

(1366 ش)
در هشتمين روز از ماه رمضان 1393 ق برابر با 14 مهر 1352 ش، ارتش هاي مصر و سوريه با هماهنگي يكديگر 
به نيروهاي اسرائيلي مستقر در كانال سوئز و ارتفاعات جوالن حمله كردند و اين دو منطقه اشغال شده توسط 
ــد شكستن خط بارلو  ــوم ش ــت ها را باز پس گرفتند. در اين جنگ كه به نام «جنگ رمضان» موس صهيونيس
در صحراي سينا به عنوان يكي از افتخارات ارتش مصر ثبت شد. دولت عراق با درخواست ايجاد رابطه با ايران، 
مساله باز كردن جبهه جديدي عليه اسرائيل را مطرح كرد. دولت ايران در اولين عكس العمل خود از درگيري 
ــرائيل صرفا اعالم نگراني كرد. در اين موقعيت، امام خميني در اعالميه اي به دول و ملل اسالمي،  اعراب و اس
از همگان و خصوصا دول عربي خواستند كه با توكل به خداي متعال و تكيه بر قدرت اليزال، همه قوا و نيروي 
خويش را بسيج سازند و در اين جهاد مقدس شركت كنند. امام خميني(ره) همچنين در اين پيام از دولت هاي 
ــرائيل و  ــتند كه از نفت و ديگر امكاناتي كه در اختيار دارند به عنوان حربه عليه اس ــالمي خواس نفت خيز اس
استعمارگران استفاده كنند. از ديدگاه حضرت امام، ملت اسالم به حكم وظيفه انساني و اخوت و طبق موازين 

عقلي و اسالمي، موظف بودند همه نوع همكاري و فداكاري را در اين راه مبذول دارند.

با شكايت مكرر ايران مبني بر كاربرد سالح شيميايي عراق در جنگ و اعزام كارشناسان سازمان ملل، گزارشي از 
اين بمباران به دبير كل رسيد كه ناگزير رييس شوراي امنيت، بيانيه قاطعي در محكوميت كاربرد اين سالح ها 
توسط عراق صادر كرد، هر چند كه در اين بيانيه، «ادامه منازعه» نيز محكوم شده بود. شورا در 8 مهر 1365، 
ــورا ارائه كرد. اين بحث منجر به صدور  بحث خود را در مورد جنگ آغاز كرد و دبير كل، گزارش مفصلي به ش

قطعنامه 588 در تاريخ 16 مهر 1365 ش (8 اكتبر 1986 م) به اتفاق آراء شد. 
ــديد منازعه و با يادآوري تعهدات دول در  ــاس خطر عميق نسبت به طوالني شدن و تش اين قعطنامه، با احس
خودداري از كاربرد زور و حل صلح آميز اختالفات، ايران و عراق را به اجراي كامل و بدون درنگ قطعنامه قبلي 
شورا مبني بر آتش بس بين طرفين فرا مي خواند. علت اصلي صدور اين قطعنامه، بيشتر به خاطر تهديد ايران 
ــن اتمام حجت  ــرد كه اين قطعنامه، آخري ــت و مي توان ارزيابي ك ــاز به عراق اس به انجام حمله سرنوشت س
به طرفين و به ويژه ايران براي پذيرش توصيه هاي شوراست؛ اما ايران اين قطعنامه را در حالي كه ارتش بعث، 

تهاجم بي امان خود را به خاك ميهن اسالمي ادامه مي داد، نپذيرفت.

ــت كه يكى از موردهاى مهم آن مربوط به  ــيميايى كرده اس عراق چندين بار سومار را بمباران ش
ــومار  ــالى 5 و قبل ازعمليات كربالى 6 در جنوب و درس ــال 65 بعد از عمليات كرب 25 دى ماه س

است.
ــاى ارتش اعم  ــامل مقره ــومار ، ش ــمال س ــراق در 16 و 18 مهر 1366 ش ــه دوم نيز ع در مرتب
ــرد و به  ــيميايى ك ــا را بمباران ش ــدم نزاج ــرارگاه مق ــتيبانى و حتى ق ــدم و پش ــوط مق از خط
ــاران كردند، و  ــى را ناجوانمردانه بمب ــن دو روز دو اردوگاه جنگ ــا در اي ــاران ه ــن بمب موازات اي
ــد  ــدوم كردن ــردل مص ــاب و خ ــتفاده از گاز اعص ــا اس ــا را ب ــن اردوگاه ه ــتقر در اي ــردم مس م
ــهيد  ــش از 160 نفر هم ش ــدند و بي ــدوم ش ــردم و نظاميان مص ــم از م ــر اع ــش از 700 نف و بي
ــد و 8 نفر از  ــاران كردن ــز بمب ــومار را ني ــش در س ــتان 501 ارت ــه بيمارس ــدند،  به نحوى ك ش
ــهادت  ــان الدوله به ش ــتان لقم ــى اعزامى از بيمارس ــر هجرت ــهيد دكت ــكان آن از جمله ش پزش

رسيدند.

جشن مهرگان
گم شده در هزارتوى تاريخ

ــتيان روز مهر از ماه مهر را نشان مى دهد،  آن گاه كه سالنماى زرتش
مهرگانى ديگر از راه مى رسد. شكوه مهرگان با نوروز برابرى مى كند.
ــن هاي  ــه امروز تنها يكي از جش ــد كه اگرچ مهرگاني از راه مي رس
ماهيانه زرتشتيان به شمار مي رود، اما ديروز شكوهش با نوروز برابري 
مي كرد و گستره ي آن به سبب پيوندش با آيين مهر و ميترا از خاور تا 
باختر اين كره ي خاك را درنورديده بود و صد افسوس كه با تمام اين 
ــرزمين،  ــيب اين س ــخ پرفراز و نش ــوي تاري ــكوه در هزار ت فر و ش
گرد فراموشي بر رخسار گرفت و امروز تنها اقليتي ديني در داخل و 

اقليتي قومي در خارج از كشور اين ميراث كهن را نگاهبانند.
ــتيان هر روز ماه، نامي دارد كه نام هاي دوازده  ــالنماي زرتش در س
ــدن نام هاي روز و ماه  ــود و يكي ش ماه نيز در ميان آنها ديده مي ش
ــن هاي ماهيانه، دو جشن  جشن گرفته مي شده است. در ميان جش
ــي و ملي دارند و هر دو يادآور  ــبتي حماس تيرگان و مهرگان مناس

نجات و رهايي مردمانند.
ــوران مي رفت  ــت از ت ــرگان مرزهاي ايران را كه در پي شكس در تي
ــان آرش  ــري كه از ج ــود، پرتاب تي ــي دل مردمانش ش ــه تنگ تا ب
ــلطنت  ــانيد؛ و در مهرگان پايه هاي س نيرو مي گرفت به فراخي رس
ــان خورش  ــانه هايش از مغز جوان ــاران ش ــاردوش كه م ضحاك م
ــام، لرزيدن گرفت و  ــاد دادخواهي آهنگري كاوه ن مي كردند، با فري
با افراشته شدن درفش كاوياني و خيزش ايرانيان به رهبري فريدون، 

1000 سال ستم و بيداد ضحاك تازي به پايان رسيد.
ــن  ــر مردمي بودن اين جش ــان ب ــتر تاريخ نويس ــايد اين كه بيش ش
ــروزي بر  ــرگان يادآور پي ــت كه مه ــبب اس قلم مي زنند، به اين س

بيداد و ستم زمانه بوده است.
ــد: «مهرگان شانزدهمين روز  ابوريحان بيروني در التفهيم مي نويس
ــت بر جادو،  ــن روز آفريدون ظفر ياف ــاه و نامش مهر، اندري از مهرم

ــت و روزها كه  ــت به ضحاك و به كوه دماوند بازداش آنك معروف اس
سپس مهرگان است همه جشنند، بر كردار آنچه از پس نوروز بود».

ــي پنج روز پنجه (خمسه) از پايان  البته از سال 1304 هجري شمس
سال حذف و شش ماه نخست ، 31 روزه شد و از آن پس روز آغاز جشن 
ــانزدهم  ــد و تا روز رام ايزد يعني ش مهرگان به دهم مهرماه منتقل ش
مهرماه ادامه يافت. روز اول را مهرگان عامه و روز واپسين يا شانزدهم 
ــود دارند  ــد. گزارش هايي نيز وج ــه مي ناميدن ــر را مهرگان خاص مه
ــي در 30 روز برگزار  ــش روز يا حت كه مهرگان پيش از اين نيز در ش

مي شده است.
پيش از اين گفته شد كه فر و شكوه مهرگان را مي توان با نوروز سنجيد؛  
آنچنان كه در آثارالباقيه ي بيروني از گفته سلمان فارسي آمده است:
ما در عهد زرتشتي بودن مي گفتيم، خداوند براي زينت بندگان خود 
ياقوت را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بيرون آورد و فضل اين دو روز 
بر روزهاي ديگر مانند فضل ياقوت و زبرجد است بر جواهرهاي ديگر؛ 
ــته هايي كه درباره ي  ــتره و گوناگوني نوش اما آنچه روشن است، گس
ــچ روي قابل  ــت به هي ــده اس مهرگان و داليل برگزاري آن آورده ش
ــاعران و نويسندگان  سنجش با نوروز نيست و گويا تاريخ نويسان، ش
ــاني  ــرگان گزارش هاي يكس ــا از پيدايش مه ــته اند ت هم پيمان گش

ارائه دهند.
ــي در مورد نوروز وجود ندارد  همانگونه كه مي دانيم اين يكسان نويس
ــش در ذهن جان مي گيرد كه آيا گزارش هاي  و از همين رو اين پرس
ــان از اهميت آن  ــت و نش ــده اس گوناگوني كه در مورد نوروز بيان ش
در بين تمامي اقوام و گروه هاي ايراني مي دهد، دليل به برتري نوروز بر 
مهرگان نيست. اينكه پس از چندين هزار سال، نوروز استوار و تنومند 
در ميان ايرانيان زنده است و مهرگان اين گونه نيست را پژوهشگران 
ــده است،  ــش يافت نش ــخي براي پرس ــخي مي دهند؟ پاس چه پاس

ــرگان بر نوروز  ــان از برتري مه بلكه به جمالتي برمى خوريم كه نش
ــود روح االميني به نقل  ــال دكتر محم در نزد عوام مي دهد. براي مث
ــرگان را بر نوروز  ــد:«… و برخي مه ــه بيروني مي نويس از آثارالباقي
ــد و تكيه گاه  ــار برتري داده ان ــه پاييز را بر به برتري داده اند چنان ك
ــيد كه كدام يك از اين دو  ــكندر از ارسطو پرس ايشان اينست كه اس
ــرات و هوام آغاز  ــت؟ ارسطو گفت پادشاها در بهار حش فصل بهتر اس
مي كند كه نشو يابند ودر پاييز آغاز ذهاب آنهاست ، پس پاييز از بهار 

بهتر است».
ــود اينست كه  ــت كه گفته ش ــن است و رواس در هر حال آنچه روش
ــن ديگري با مهرگان همراه بوده و اين گواه  نام نوروز بيشتر از هر جش
ــن حتي اگر هم ارج و هم پايه نبوده باشند ،  ــت كه اين دو جش بر آنس
بزرگ ترين جشن هاي ايران زمين بوده اند و شايد تنها در اين دو جشن 
بوده كه ايرانيان سراسر كشور دست از كار و كوشش مي كشيده اند و 
ــايش مي پرداخته اند؛ و اينكه مهرگان و نوروز  به شادي و رامش و آس
ــان و قلمرو فرهنگي  ــده ي مهرجان و نيروز وارد زب با واژگان تازي ش
كشورهاي مسلمان عرب زبان شد و امروز در بسياري از اين كشورهاي 
ــتيوال و جشن  ــيايي و آفريقايي واژه هاي مهرجان به مفهوم فس آس
ــن دو در اين  ــكوه اي ــت بر فر و ش ــانه ي ديگري اس كاربرد دارد،  نش
ــش دادخواهي و  ــطوره ي كاوه آهنگر كه درف ــر از اس ميان حتي اگ
ــي كنيم و پيوند مهرگان با  ــت چشم پوش ــتيزي ايرانيان اس ستم س
ــينه ي اين جشن كهن دارد ناديده  ميترا و مهر را هم كه نشان از پيش
ــرگان ، بر  ــاورزان با مه ــت كش ــم، همزماني آغاز فصل برداش بگيري
ــي اينكه مهرگان  ــت و از طرف ــن كهن گواه اس مردمي بودن اين جش
ــان  ــد مي دهد همانگونه كه نوروز پيام رس آغاز اعتدال پاييزي را نوي
اعتدال بهاري است، اين دو جشن كهن، دو روي سكه ي فرهنگ ايران 

مي نماياند.

مبـــاهله ؛
اثبات حقانيت 

اهل بيت پيامبر (ص) 

  در چنين روزى



خبر خبر 
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مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار اصفهان گفت: با راه اندازى 
ــتى،  بزرگ ترين بازار گل و گياه استان در شهر اصفهان  باغ تندرس

راه اندازى مى شود.
ــنواره گل و گياه،  ــاورز در آيين افتتاحيه بيستمين جش  اصغر كش
ــه اينكه  ــاره ب ــاغل خانگى اصفهان با اش ــى و مش ماهى هاى زينت
ــووالن قرار گيرد،  ــاس كار تمام مس برنامه هاى دانش محور بايد اس
اظهار داشت: بازار گل و گياه اصفهان از سال 87 فعاليت خود را آغاز 
كرد و در حال حاضر 115 بهره بردار اصفهانى در اين بازار مشغول كار 

هستند.
ــازار  ــرف ب ــد و مص ــاماندهى و تولي ــه س ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــور  ــتان و كش ــهرهاى اس ــاير ش ــان و س ــاه در اصفه گل و گي
ــت، اظهار  ــاه اصفهان بوده اس ــازار گل و گي ــداف راه اندازى ب از اه
ــاى  ــدن گلخانه ه ــته  ش ــازار از بس ــن ب ــدازى اي ــت: راه ان داش
ــرى  ــروش جلوگي ــازار ف ــى ب ــه پيش بين ــه ب ــا توج ــدى ب تولي

كرده است.
ــازمان ميادين ميوه و تره بار اصفهان حذف واسطه ها  مديرعامل س
ــازار گل و گياه  ــدازى ب ــاى راه ان ــازار را از ديگر مزاي ــم ب در تنظي
ــهردارى اصفهان عنوان كرد و افزود: افزايش چند برابرى توليد  ش
ــوزه افزايش مصرف  ــازى در ح ــان، فرهنگس ــاه در اصفه گل و گي
ــهر،  ــى توليدات گل و گياه ش ــه، ارتقاى كيف ــاه در جامع گل و گي
ــد داخلى  ــازى براى تولي ــرف گل و بسترس ــوع در مص افزايش تن
ــاى راه اندازى بازار گل و گياه اصفهان گل هاى وارداتى از ديگر مزاي

 است.
ــاه در اصفهان  ــنواره گل و گي ــزارى 19 جش ــه برگ ــاره ب وى با اش
ــن 19  ــت: در اي ــراز داش ــازار اب ــن ب ــكل گيرى اي ــداى ش از ابت
ــع  ــوزان توزي ــن دانش آم ــاخه گل بي ــزار ش ــنواره 250 ه جش

شده است.
ــاره به ارائه آموزش به يك هزار و 700 نفر در بحث  ــاورز، با اش كش
ــى براى  توليد گل افزود: همچنين توزيع 12 هزار نرم افزار آموزش
ــده ــهردارى توليد و بين متقاضيان توزيع ش ــط ش توليد گل توس

 است.
ــنواره در سه دوره مختلف بهاره،  وى با اشاره به اينكه هر ساله جش
ــود، ادامه داد: اين جشنواره با هدف  ــتانه برگزار مى ش پاييز و زمس
ــطح  ــادابى، تاكنون در زمينه كنترل قيمت در س مصرف گل در ش
ــهر و افزايش آگاهى عموم از گل، درخت و درختچه بسيار موفق  ش

عمل طكرده ايم. 
ــان در ادامه با  ــار اصفه ــوه و تره ب ــازمان ميادين مي مديرعامل س
ــطح  ــگاه هاى گل و گياه در س ــعه نمايش ــه توس ــه اينك ــاره ب اش
ــن  ــر اي ــت: ب ــراز داش ــت، اب ــتور كار اس ــان در دس ــهر اصفه ش
ــه  ــتى ب ــاغ تندرس ــدازى ب ــراى راه ان ــزى ب ــاس برنامه ري اس
ــتور ــور را در دس ــاه كش ــازار گل و گي ــن ب ــوان بزرگ تري عن

 كار داريم.

ــالمى  ــاد اس ــينمايى اداره كل فرهنگ و ارش ــرى س ــاون هن مع
ــتين چاپخانه مدرن اصفهان با حضور ــتان اصفهان گفت: نخس اس
ــى افتتاح  ــهرك صنعتى ج ــالمى در ش ــاد اس  وزير فرهنگ و ارش

مى شود.
ــالمى  ــاد اس ــت: وزير فرهنگ و ارش ــان زاده گف ــينعلى آقايي حس
ــه اصفهان ــدت يك روز ب ــدرن به م ــاح چاپخانه م ــور افتت به منظ

 سفر مى كند.
ــالمى در  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــاى وزي ــالم برنامه ه ــا اع وى ب
ــدار با  ــت دي ــح، جه ــاعت 9 صب ــرد: س ــان ك ــان خاطرنش اصفه
ــان به دفتر  ــوزه علميه اصفه ــين مظاهرى، رييس ح آيت اهللا حس
ــاح چاپخانه  ــراى افتت ــح ب ــاعت 10:30، صب ــان مى رود، س ايش
ــد و پس  ــان حضور مى ياب ــى جى اصفه ــهرك صنعت مدرن در ش
ــده  ــژاد نماين ــف طباطبايى ن ــت اهللا يوس ــدار آي ــه دي از آن ب
ــاز را در همان جا ــه و نم ــان رفت ــه اصفه ــه و امام جمع ــى فقي ول

 اقامه مى كنند.
ــس از  ــالمى پ ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــت: وزي وى اظهارداش
ــتان اصفهان  ــر اس ــوراى هن ــه ش ــن جلس ــار، در اولي ــرف ناه ص
ــوتان  ــن تجليل از پيشكس ــپس در آئي ــرد و س ــركت خواهد ك ش
ــاحل س ــينما  س در  ــع  واق ــان  اصفه ــتان  اس ــينمايى  س

 حضور مى يابد.

معاون پرورشى اداره كل آموزش و پرورش استان؛

اعزام 9 اتوبوس از دانش آموزان اصفهان 
به  مناطق عملياتى

ــى اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت:  9  معاون پرورش
اتوبوس از دانش آموزان اصفهان راهى مناطق عملياتى دوران هشت 

سال دفاع مقدس مى شوند.
ــبت آغاز  ــه مناس ــرى ب ــت خب ــدى در نشس ــواد احم ــد ج محم
ــرد: دوران  ــور اظهار ك ــاى راهيان ن ــه اردوه ــزام دانش آموزان ب اع
ــت؛  بايد  ــور ماس ــار كش ــخ پرافتخ ــى از تاري ــدس بخش دفاع مق
ــود  ــيم و بازگو ش ــروز ترس ــل ام ــراى نس ــخ ب ــش از تاري ــن بخ اي
ــنا ــور آش ــه اين كش ــدس عزتمندان ــاع مق ــا دف ــل ب ــن نس ــا اي ت

 شوند.
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــى اداره كل آم ــاون پرورش مع
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــته آم ــال گذش ــه داد: س ــان ادام اصفه
ــزار نفر  ــتند 24 ه ــپاه توانس ــيج و س ــاعدت بس ــا همراهى و مس ب
ــان  ــق راهي ــد مناط ــراى بازدي ــان ب ــتان اصفه ــوز از اس دانش آم
ــاى اين آمار ــال به دنبال ارتق ــزام كنند و امس نور به اين مناطق اع

 هستيم.
ــان  ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــى اداره كل آم ــاون پرورش مع
ــاعت  ــردا س ــى 94-95 ف ــال تحصيل ــزام س ــن اع ــزود: اولي اف
ــود، در مجموع  ــان انجام مى ش ــهداى اصفه ــتان ش 6 صبح از گلس
ــت اول دانش آموزان و  ــات نوب ــل از امتحان ــا در دو فصل قب اعزام ه
ــه ــفندماه ادام ــا 15 اس ــت اول و ت ــات نوب ــد از امتحان بع

 خواهد داشت.
ــان  ــوزان اصفه ــوس از دانش آم ــردا 9 اتوب ــه ف ــالم اينك ــا اع وى ب
ــال  ــرد: در ح ــه ك ــوند، اضاف ــور مى ش ــان ن ــق راهي ــى مناط راه
ــارى دانش آموزان  ــال ج ــم در س ــا بتواني ــتيم ت ــزى هس برنامه  ري
ــز ــور ني ــرب كش ــتان و غ ــى كردس ــق عمليات ــه مناط را ب

 اعزام كنيم.
ــان  ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــى اداره كل آم ــاون پرورش مع
ــاى ــه آموزش ه ــور از جمل ــان ن ــاى راهي ــرد: اردوه ــوان ك عن
ــد را با  ــل جدي ــد نس ــود و مى توان ــوب مى ش ــمى محس ــر رس غي
ــروز ما ثمره خون ــنا كند، اقتدار ام ــور آش افتخارات و عزت اين كش

 شهدا است.
ــگاهى  ــه كرد: از فعاليت هاى تحقيقى مراكز دانش وى در پايان اضاف
ــث  ــى در بح ــاى فرهنگ ــاى فعاليت ه ــراى ارتق ــجويان ب و دانش
ــتقبال و تا جاى ممكن از آنها  ــهادت اس گسترش فرهنگ ايثار و ش

حمايت مى كنيم.

 با حضور وزير ارشاد؛راه اندازى باغ تندرستى  در اصفهان

افتتاح نخستين چاپخانه  مدرن
در اصفهان

ــور  ــت جغرافيايى اصفهان و قرار گرفتن در مركز كش ــهردار اصفهان گفت: با توجه به موقعي ش
برنامه ريزى براى تبديل اصفهان به پايتخت گل و گياه كشور در دستور كار است.

مهدى جمالى نژاد در حاشيه بازديد از بيستمين جشنواره و نمايشگاه گل و گياه، ماهى هاى زينتى 
و مشاغل خانگى اصفهان با بيان اينكه يكى از شاخص هاى شهر جهانى كه اصفهان قصد ورود به 
آن را دارد رويدادها و وقايع مختلف است  اظهار داشت: بر اين اساس برنامه ريزى براى برگزارى 

جشنواره ها و رويدادهاى مهم در شهر اصفهان در حال تدوين است.
ــنواره گل و گياه، ماهى هاى زينتى و مشاغل خانگى  ــتمين جش وى با بيان اينكه برگزارى بيس
ــت: بايد توجه  ــت بيان داش ــهر جهانى اصفهان اس ــبى براى ورود به ش اصفهان موقعيت مناس
داشته باشيم كه براى جذب گردشگران در زمان هايى كه تعداد گردشگران كاهش مى يابد برگزارى 
جشنواره ها و برنامه هاى جذاب مى تواند اتفاقى تاثيرگذار باشد. شهردار اصفهان در ادامه با اشاره 
ــتان اصفهان با دارا بودن 400 گونه گياهى بهترين منابع را در  به اينكه كشور ايران و به ويژه اس
ــيم كه اين گونه هاى گياهى بهترين بستر براى  اختيار دارد اظهار داشت: بايد توجه داشته باش

جذب گردشگر خاص است.
ــى گل و گياه در ــان براى جابه جاي ــهر اصفه ــب جغرافيايى ش وى همچنين به موقعيت مناس
سطح كشور اشاره كرد وگفت: در اين راستا برنامه ريزى براى تبديل اصفهان به پايتخت گل و گياه 
ــاره به اينكه راه اندازى بزرگ ترين بازار گل و گياه  كشور را در دستور كار داريم. جمالى نژاد با اش
كشور در اصفهان در دستور كار است ابراز داشت: از اين رو تا كنون مكان هاى مختلفى در ناژوان و 

آتشگاه براى اجراى اين طرح مورد بازبينى قرار گرفته است.
ساخت بزرگ ترين بازار گل وگياه كشور در شرق اصفهان

ــاخت بزرگ ترين بازار  ــتان اصفهان نيزگفت: در سال جارى س ــازمان ميادين اس مديرعامل س

ــرق اصفهان آغاز مى كنيم. اصغركشاورز گفت:  ــاحت 50 هكتار در ش گل وگياه كشور را با مس
ــور را در حوالى بلوار ارغوانيه با مساحت 50 هكتار  تا پايان سال،  بزرگ ترين بازار گل وگياه كش
ــده اين پروژه به صورت فاز به فاز به  كلنگ خواهيم زد. وى افزود: طبق برنامه ريزى هاى انجام ش

بهره بردارى مى رسد و اميدواريم فاز اول تا سال آينده آماده استفاده عموم شود.
ــتان اصفهان ادامه داد: همچنين 40 هكتار زمين در كنار ميدان مديرعامل سازمان ميادين اس
ــردخانه ــته بندى، انبار و س ــاد صنايع جنبى از قبيل بس ــهر اصفهان براى ايج ميوه و تره بار ش
در نظر داريم كه در حال پيگيرى و رفع موانع ادارى هستيم تا پايان سال كار را شروع كنيم.كشاورز 
با اشاره به نبود يك مركز خريد متمركز براى مبلمان اظهار داشت: جنب شهرك اميركبير زمينى 
به وسعت 40 هكتار براى شهرك مبل پيش بينى شده است و قرار است با همكارى بخش خصوصى 

ساخت و ساز اين پروژه نيز شروع شود.
وى در مورد نمايشگاه گل و گياه اصفهان هم گفت: از سال87 با 15 توليدكننده كار را آغاز كرديم 
و با حمايت هاى انجام شده در حال  حاضر 105 توليدكننده از استان و كل كشور فعاليت مى كنند.
ــتان اصفهان با بيان اين كه گل و گياه از دسته كاالهاى لوكس  ــازمان ميادين اس مديرعامل س
ــتقيم نبود و گل ها پس از توليد  ــده، تصريح كرد: پيش  از  اين، مكانى براى عرضه مس خارج ش
ــتقيم، از  ــد، اما حاال با عرضه مس ــان توزيع پژمرده و بى كيفيت مى ش به تهران مى رفت و تا زم
ــتر  ــتياق بيش ــتقيم، توليدكنندگان اش توليد به مصرف داريم.وى اضافه كرد: با وجود بازار مس
ــته ايم به اين وسيله بازار را ــت و توانس ــده باال رفته اس پيدا كرده اند، كيفيت كاالهاى عرضه ش
تنظيم كنيم.كشاورز در پايان تاكيد كرد: در بازار گل و گياه اصفهان تنها توليد داخلى داريم و حتى 
با سرمايه گذارى كه روى گل اركيده انجام داده ايم، اين گل وارادتى را در داخل به اندازه نيازمان

 توليد مى كنيم.

ــما يكى از تحوالت عمده اى است كه  جمشيد نورصالحى گفت سامانه س
در حوزه محاسبات ساختمانى در مديريت امور درآمد شهردارى اصفهان 

اتفاق افتاده است.
ــاره به اينكه  ــهردارى اصفهان با اش  به گزارش ايمنا، معاون ادارى مالى ش
ــه راهگشا و هدايت كننده  گزارش هاى مديريتى مناسب و دقيق، هميش
ــع كه بتواند  ــوده و وجود نرم افزارى جام ــطح كالن ب تصميم گيران در س
گزارش هاى متنوعى را در اختيار كارشناسان حوزه مربوطه قرار دهد، آن 
هم به شكلى كه بتوان به نتايج آن با اطمينان بااليى اتكاءكرد، هميشه مورد 
نظر و خواست مجموعه شهردارى اصفهان بوده است گفت: با توجه به عمده 
ــاختمانى، وجود نرم افزارى كه بتواند در انجام  مراجعات حضورى حوزه س
درخواست ها دقت و سرعت بااليى داشته باشد و آمار و اطالعات مناسبى در 

اختيار مديران شهرى قرار دهد، بسيار ضرورى به نظر مى رسيد.
ــد در اين خصوص ــالش مديريت امور درآم ــيد نورصالحى افزود: ت جمش

 نتيجه داد و نرم افزار اين حوزه با نام«سما» ايجاد شد.  
ــما يكى از تحوالت عمده اى  ــايد بتوان گفت سامانه س وى تصريح كرد: ش
است كه در حوزه محاسبات ساختمانى در مديريت امور درآمد شهردارى 
اصفهان اتفاق افتاده است. اين سامانه در حوزه ارباب رجوع دقت و سرعت 
ــاس كار خود قرار داده و در اين خصوص موفق عمل نموده است و در  را اس
حوزه نياز مديريت شهرى به در اختيار قرار دادن تمامى اطالعات مربوط به

ــهر و حتى نشان دادن موقعيت جغرافيايى   ساخت و ساز ملك در سطح ش
آن نيز تا حد زيادى موفقيت داشته است.

 اين امر در آينده كمك زيادى به تصميم گيرى ها و برنامه ريزى هاى حوزه 
ساخت و ساز در كالن شهر اصفهان خواهدكرد و مى تواند حتى چهره شهر 

را در آينده نيز تغيير دهد.

وى با بيان اين مطلب كه  نگاه شهردارى اصفهان تصميم سازى در راستاى 
رشد و توسعه شهرى با نگاه ويژه به بخش مسكن به عنوان حوزه اى مؤثر در 
بخش اقتصاد است، اظهار داشت:  ذكر اين نكته نيز قابل تأمل است كه دقت 
باالى آمارهاى به دست آمده مى تواند تصميم هاى بهتر و دقيق ترى را از 

سوى شهردارى به دنبال داشته باشد.
ــان كرد: مديريت امور درآمد تالش كرده تا اين  ــهردار خاطرنش معاون ش
سامانه به گونه اى طراحى گردد كه قابليت بااليى در محاسبات ساختمانى 
داشته باشد و در آينده نيز امكان افزايش قابليت هايش متناسب با قوانين 
ــامانه سما در حال  ــد. با اين حال س ــهرداريوجود  داشته باش و خواست ش
ــمتى از آن مورد استفاده قرار حاضر قابليت هاى زيادى را داراست كه قس

ــت كه با همكارى پيمانكار نرم افزار و برنامه ريزى هاى مديريت  گرفته اس
ــترده ترى  ــن توانايى ها به صورت گس ــده نزديك از اي امور درآمد در آين

استفاده خواهد شد.
نورصالحى با تاكيد بر اينكه اين سامانه مى تواند به حوزه هاى ديگر شهرى 
ــامانه  با توجه به قابليت هايى كه در نگهدارى  نيز كمك نمايد گفت:اين س
و پشتيبانى اطالعات امالك داراست، ارتباطات مناسب را برقراركرده و در 
فعاليت هاى حوزه هاى ديگرى همچون مديريت امالك و مديريت مالى نيز 

اثر مثبتى در ثبت اطالعات ملكى و مالى دارد.
ــده نزديك با  ــهردارى اصفهان اميد دارد در آين ــان كرد: ش وى خاطرنش
ــازى، بتواند  ــاى خزانه دارى و شهرس ــرم افزاره ــما و ن ارتباط نرم افزار س
خدماتى گسترده تر و با كيفيتى بيشتر به شهروندان ارائه  كند. اين ارتباط

ــرعت ارائه خدمات را نيز افزايش داده و رضايت بيشترى براى   مى تواند س
ــت، در پى داشته  ــهردارى اس مراجعه كنندگان كه يكى از اهداف عاليه ش

باشد.

رزمايش بيت المقدس ناحيه مقاومت امام على (ع) باهدف دفاع از كوى و برزن و با تجديد 
ميثاق با شهدا و جانبازان 16 و 17 مهر برگزار مى شود.

ــيج امام على (ع) با بيان   سرهنگ مهدى ساعى در نشست خبرى ناحيه مقاومت بس
ــت، ــيده اس ــتكبار جهانى را به چالش كش ــالمى ايران يك قرن اس اينكه انقالب اس

 اظهار داشت: انقالب اسالمى ايران سايه سال ها استكبار را از سر ملت ايران برداشته و 
البته پس از پيروزى انقالب اسالمى ايران دشمنان با ايجاد شورش هاى خيابانى و ترور 
ــال جنگ تحميلى سعى در سرنگونى  ــعى و پس از آن 8 س شخصيت هاى انقالبى س

انقالب ايران داشته اند.
ــمنان تنها با مقاومت  ــال جنگ تحميلى دش وى افزود: پس از مقاومت ايران در 8 س
ــم كردند و در  ــران  را تحري ــن مقاومت مردم اي ــدند و در پى اي مردم ايران مواجه ش
ــتندكه مردم غيور ايران با پيروى از  ــوب داش ــال 88 نيز با ايجاد فتنه سعى در آش س
واليت فقيه مشت محكمى بر دهان فتنه گران زدند و همه نقشه هاى دشمنان غربى را

 نابود كردند.
وى با بيان اينكه دشمن در پى شكست در فتنه هاى مختلف براى نفوذ مذاكره را مطرح 
كرده است، خاطرنشان كرد: دشمنان ما به دنبال قدرت  برترى در دنيا نياز به غرب آسيا 
دارد پس سعى در مذاكره با ايران دارند كه رهبر معظم انقالب در سخنان خود مذاكرات 
را نفوذ مطرح كردند، دشمنان به بهانه حمايت ايران از بيدارى اسالمى سعى در تضعيف 
كشورهاى اسالمى داشته  اند و با تشكيل  گروه هاى تكفيرى و سلفى  سعى در ايجاد ضربه 
ــته اند.وى با بيان اينكه دشمن براى پيشبرد اهداف خود سعى در  به انقالب ايران داش
تفرقه ميان قوميت ها و مذهب ها دارد تصريح كرد: دشمنان نابودى ملت ايران فشارهاى 
اقتصادى را بر مردم ما تحميل كرده اندكه خوشبختانه مردم ما در اين عرصه پايدارى 
كردند، دشمن نيز پس از نا اميدى قصد دارد با اختالف ميان قوميت ها و مذهب ها با ايجاد 

تفرقه در كشور به انقالب ضربه زند.
ــا و ايجاد  ــاورى روز دني ــرى از فّن ــمنان با بهره گي ــاعى بيان كرد: دش ــرهنگ س س

ــرى و تحليلى عليه  ــبكه اى مختلف و پايگاه هاى خب ــانه، راه اندازى ش مديريت رس
ــت تا با انحراف ذهن مردم به سمت غرب شكافى بين مردم  ايران اقداماتى داشته اس
ــبختانه تاكنون در همه عرصه ها و نظام جمهورى اسالمى به وجود بياورند كه خوش

 شكست خورده اند.
ــپرده هاى داخلى در داخل برنامه هايى را طرح ريزى  وى با بيان اينكه دشمن با سرس
مى كند، گفت: چون ايران اسالمى را دشمن شماره يك خود مى دانند تالش مى كنند 
ــه در اين زمينه نهاد  ــرنگون كنند يا ما را از اهداف مان عقب بيندازند ك يا ايران را س
بسيج با توسعه ارزش هاى دينى و الهى با آمادگى كامل مقابل دشمنان اين سرزمين 

مى ايستند.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج امام على (ع) با بيان اينكه گردان بيت المقدس باهدف دفاع 
از كوى و برزن رزمايش برگزار مى كند اظهار داشت: قبل از آغاز رزمايش ساماندهى، 
نكات ايمنى، كالس هاى آموزشى و تئورى و عملى برگزار مى شود كه در اين كالس ها 
آموزش اسلحه، پدافند غيرعامل جهت بمباران هوايى آموزش داده مى شود تا در آغاز 
رزمايش بيت المقدس 4 محور عمليات كمين، ضد كمين، عمليات تأخيرى، دورادور و 

بازپس گيرى تمرين مى شود.
ــور خانواده هاى  ــگاه اقتدار و رژه گردان با حض ــزود:  در روز دوم رزمايش صبح وى اف
ــه ساعت ــود و پس ازآن عمليات دفاع از كوى و برزن به مدت س ــهدا برگزار مى ش ش
 به صورت عملى برگزار مى شود، رزمايش بيت المقدس در منطقه جرقويه عليا اردوگاه 

قدس شهيد خرازى از 16 مهر به مدت دو  روز انجام مى پذيرد.
ــاعى درباره اقدامات فرهنگى در رزمايش بيت المقدس خاطرنشان كرد:  سرهنگ س
تعدادى از نيروهاى هر گردان با حضور در منزل شهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران راه 
آن ها تجديد ميثاق مى كنند، البته برنامه هاى فرهنگى ديگرى نيز چون برگزارى نماز 
جماعت ديدار از خانواده جانباز 70 درصد و عرضه بسته هاى فرهنگى ازجمله اقدامات 

در اين رزمايش است.

معاون ادارى مالى شهردارى اصفهان:

نرم افزار سما؛ چهره شهر را تغيير مى دهد
16 و 17 مهرماه امسال؛

رزمايش بيت المقدس ناحيه مقاومت امام على (ع) برگزار مى شود
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شهردار اصفهان:

«اصفهان» پايتخت گل و گياه كشور مى شود

ــان حادثه منا  ــه اصفه ــش جان باخت پيكر پاك ش
ــيج اصفهان به  ــدان بس ــته از مي ــح  روز گذش صب
ــهداى اصفهان  ــتان هميشه جاويد ش سمت گلس
ــهيدپرور اصفهان  ــدار و ش ــردم واليتم بر دوش م

تشييع شد.
ــووالن استانى،  ــكوه با حضور مس اين تشييع با ش
ــردم ــف م ــار مختل ــى و اقش ــى و انتظام نظام

ــردادن  ــردم با س ــت كه م ــال برگزارى اس  در ح
شعارهاى مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسراييل انزجار 

خود را فرياد زدند.
ــتين كاروان  ــاه،  نخس ــر م ــنبه 12 مه روز يكش
ــهيد  ــرودگاه ش ــق ف ــى از طري ــاج اصفهان حج
ــا  ــراه ب ــه هم ــدند ك ــان ش ــتى وارد اصفه بهش
ــى  ــه اصفهان ــج جان باخت ــر پن ــن كاروان پيك اي
ــتقبال  ــان و مورد اس ــز وارد اصفه ــا ني حادثه من
ــرار  ــى ق ــى و انتظام ــتانى ، نظام ــووالن اس مس

گرفتند.

ــهرضا  ــنبه در ش پيكر اين پنج  حاجى در روز دوش
ــدند و هم چنين پيكر  ــييع و به خاك سپرده ش تش
ــنبه  ــت جان باخته اصفهانى ديگر در روز دوش هش
ــته نيز پيكر شش  ــدند و روز گذش وارد اصفهان ش
ــا از جان باختگان  ــى از آنه ــه يك ــه ك ــان باخت ج
ــجد الحرام بود وارد  ــقوط جرثقيل در مس حادثه س
ــووالن نظامى  ــتقبال مس ــد و مورد اس اصفهان ش
ــا متعلق به  ــرار گرفتتند.اين پيكره ــى ق و انتظام
ــار،  ــهرضا، خوانس ــان، ش ــتان هاى اصفه شهرس
گرگاب و شاهين شهر هستند كه پس از تشييع در 
ــتان هاى خود تشييع و به خاك  اصفهان در شهرس

سپرده مى شوند. 
ــالم كرد  ــج و زيارت اع ــازمان ح همان طور كه س
ــاس آخرين آمار از مجروحان حادثه منا همه  براس
ــدند كه بر اين  ــن حادثه فوتى اعالم ش مفقودين اي
اساس اصفهان 26 فوتى و يك مجروح دارد كه پيكر 
بقيه حجاج تا چند روز آينده  وارد اصفهان مى شوند.

نصف جهان، پيكر جان باختگان فاجعه منا را تشييع كرد



برانكو طى سال هاى اخير هميشه با آمار و اعداد مربيگرى كرده است، 
ــالو او را پرفسور مى ناميد  ــتيار بالژ بود و ميروس چه آن روزها كه دس

و چه حاال كه براى بازيكنان پرسپوليس طبق آمار تصميم مى گيرد.
ــرمربى تيم ملى  ــالو بالژويچ س ــش و زمانى كه ميروس ــال پي چند س
ــواالتى از او در مورد بازى دادن به  ــران بود خبرنگار مهر س ــال اي فوتب
برخى بازيكنان و بازى ندادن به آنهايى كه تصور مى شد بهتر هستند 

مطرح كرد.
ــوى برانكو برد و گفت: جواب اين  ــاره اش را به س ــت اش بالژويچ انگش
ــوى او چرخيديم، برانكو از پشت  ــش را از پرفسور بپرسيد. به س پرس
ــيد: كدام سوال؟ دوباره پرسيديم:  عينك نگاه مان كرد و با تعجب پرس
ــدى در تركيب اصلى  ــور و دين محم ــاى كاويانپ ــرا از نكونام به ج چ
ــيروس دين محمدى  ــتفاده مى كنيد، در حالى كه س تيم ملى ايران اس
ــپوليس  ــتون پرس تقريبا در همه بازى ها گل مى زند و كاويانپور هم س

است؟
ــر از كاغذ هاى  ــبز رنگ و پ ــه اى بود س ــرد، پوش ــاز ك ــده اش را ب پرون
پرينت شده، با دقت همه آنها را ورق زد و رسيد  به اسم دين محمدى، 

عينكش را جا به جا كرد و گفت: پاسخ شما اينجاست.
ــمانى و ضريب  ــت قواى جس ــه كاغذها نگاه كرديم، آزمايش هاى تس ب
تنفسى اش را فهميديم، در ادامه؛ اما فرمولى وجود داشت كه از ضرب 

و تقسيم قواى جسمانى و ضريب تنفسى به عدد 65 رسيده بود.
ــبات، دين محمدى  ــان داد و گفت طبق محاس ــو اين عدد را نش برانك
ــاال رفته  ــنش ب ــام قوا بازى كند، س ــد با تم ــه مى توان ــا 65 دقيق تنه
ــدرى هم ــد منصور پورحي ــد هفته بع ــت؛ چن ــر اس ــه او بى نظي وگرن

ــى داد؛ اما بالژ  ــه بازى م ــا 65 دقيق ــن محمدى را تنه ــيروس دي  س
ــت يك  ــر نيس ــه اى الزم دارد و حاض ــن 90 دقيق ــود بازيك ــد ب معتق

تعويض اجبارى در بازى داشته باشد.
برانكو كاغذ ها را جا به جا كرد و رسيد به كاويانپور و نكونام، كاويانپور 
ــادگى 90 دقيقه  ــت به س ــددش 100 بود، اين يعنى آنكه مى توانس ع
ــام نصف بود.  ــه با نكون ــاى او در مقايس ــا تعداد پاس ه ــازى كند ام ب
ــام زمان كمترى صاحب توپ  ــداد دقيق را به خاطر نداريم اما نكون اع
ــان كمترى توپ را  ــح داد: اين يعنى آنكه در زم ــود كه برانكو توضي ب
ــون كوتاه  ــت چ ــيار باالس ــد و دقت پاس هايش هم بس ــاس مى ده پ

پاس مى دهد و تك ضرب.
ــال ها همچنان ادبيات و رفتار آمارى خودش را دارد،   برانكو پس از س
ــده كه  ــحال نش ــخ به حرف طارمى كه اعالم كرده بود خوش او در پاس
ــى را كه در  ــتم بازيكن ــس ديگرى زده گفت: ديوانه نيس ــى را ك پنالت
هجده قدم ضربه خورده را با درد پشت توپ بفرستم.او هنوز مرد آمار 
ــار بازيكنان پنالتى زن در دنيا را  ــت، همچنان تصور مى كنيم او آم اس

مطالعه مى كند و درصد گل شدن توپ را دارد.
ــد، او دلش نمى خواهد  ــط از روى آمار مربيگرى مى كن ــچ فق  ايوانكوي
سليقه در فوتبال داشته باشد، آمار براى وى حرف اول و آخر را مى زند.

ــايد هم فيزيك، از  ــت، ش ــا و اعداد، براى او فوتبال رياضى اس درصد ه
ــن بهتر فوتبال ــر مى كنم فالن بازيك ــنيد كه «من فك ــد ش او نخواهي

 بازى مى كند»، بلكه مى شنويد كه اعداد و تعداد پاس ها و آزمايش هاى 
ــالن بازيكن را فيكس  ــا و كات توپ ها و ... ف ــداد تكل ه ــى و تع تنفس

كرده است نه من.
ــان ديگر در  ــيارى از مربي ــپوليس با بس ــى پرس ــور يخ تفاوت پرفس
ــر داخل چارچوب و شوت ها را  ــت، او تعداد ضربات س همين موارد اس

محاسبه مى كند و براى همه بازيكنانش پرونده دارد.
ــده بازيكنانى را كه دچار  ــرمربى پرسپوليس آمار پنالتى هاى گل ش س
ــده اند را هم دارد، طارمى هم اين را مى داند،  ــده و سرنگون ش خطا ش

ديگران هم مى دانند.

ــاعت ديدار  ــر روز و س ــران با تغيي ــگ فوتبال اي ــازمان لي ــس س ريي
پرسپوليس - صبا به ياد هادى نوروزى موافقت كرد.

ــادى نوروزى  ــاد و خاطره ه ــت ي ــابقات براى گرامى داش كميته مس
ــتى را مبنى بر تغيير  ــپوليس درخواس ــگاه پرس كاپيتان با اخالق باش
ــتم  ــپوليس و صبا از هفته هش ــاى پرس ــابقه تيم ه ــاعت مس روز و س
ــه به ــاعت 24: 18 دقيق ــر و در س ــام آن در روز 24 مه ــگ و انج لي
 مهدى تاج، نايب رييس فدراسيون و رييس سازمان ليگ ارائه كرد. 

ــازمان ليگ با اين  با توجه به اهميت اين موضوع مهدى تاج، رييس س
در خواست موافقت كرد.

پيش از اين قرار بود ديدار تيم هاى پرسپوليس و صبا روز 23 مهر در 
ساعت 18:55 برگزار شود.
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سرخابى ها 

پاسخ برانكو به اتفاقات، با رياضى

تغيير زمان ديدار پرسپوليس – صبا 
به ياد هادى نوروزى

ــده را در  ــرم امام رضا گرفته ش ــر زير كه در ح ــى تصوي ــاد كاظم فره
ــورمان كه  ــدار فوتبال كش ــرمربى نام ــر كرد.س ــتاگرامش منتش اينس
ــهد ــاال با مربيگرى در مش ــت، ح ــزو خادمان قديمى اهل بيت اس ج

 وقت بيشترى دارد تا به حرم برود.
ــرف عليپور به  ــم از ط ــته باز ه ــى روزهاى گذش ــى ط ــاد كاظم فره
ــد كه اين اتهام را با شكايت از حجت االسالم  ــورى بودن متهم ش منش

عليپور پاسخ داد.

لنز دوربين

مربى منشورى در حرم امام رضا

ــنه يك پيروزى براى  ــى كه وزير ورزش تش در حال
دفاع از خود در مجلس بود، پس از واليبال، كشتى، 
ــتقيما زير نظر وى  ــپوليس كه مس استقالل و پرس
ــكتبال هم شكست خورد تا  مديريت مى شدند، بس

ــود. ــت هاى ورزش پنج گانه ش شكس
ــودرزى براى  ــه محمود گ ــى ك ــت در روزهاي درس
ــت 50 نفرى  ــروج از محاصره مجلس و درخواس خ
ــراى خروج  ــه يك پيروزى ب ــتيضاح وى ب براى اس
ــكتبال هم  ــم ملى بس ــت، تي ــاز داش ــران ني از بح
ــوم شد تا  ــت برابر چين نهايتا س ــيا با شكس در آس
ــت  ــند شكس ــى خود را ادامه دهد و س ــد نزول رون
ــت هاى ورزش كشور اضافه كند. ديگرى را به شكس

ــودرزى در دفاعيه  ــى كه گ ــايد مهم ترين حرف ش
ــى ها  خود در مجلس نطق كرد اين بود كه «مجلس
ــيون فوتبال  ــد در فدراس ــا او بتوان ــك كنند ت كم
ــق  ــا و تعلي ــام فيف ــه ن ــى ب ــد و مانع ــت كن دخال
ــند آن  ــد.» حال همين حرف در مس ــته باش نداش
شكست آخر دستاويزى است براى نمايندگان ورزش 
ــم از گودرزى برنمى  دارند و ناكامى و نزول  كه چش
تيم ملى واليبال، ناكامى تيم هاى ملى كشتى، نزول 
ــيا، اوضاع  ــكتبال در آس ــم ملى بس ــه اى تي دو پل
ــه  ــتقالل را ب ــپوليس و اس ــى پرس ــفته مديريت آش
ــرايط ورزش را ــد و ش ــتى مى بينن ــه شكس پنج گان

ــد توصيف   مى كنند.البته بخش عمده اى از اين   ب
ناكامى ها و شكست ها را بايد به پاى فدراسيون ها 
ــت. اما آن قسمت كه به نظارت  ــاى آنها نوش و روس
وزارت ورزش مربوط مى شود كم رنگ تر از چيزى 
ــى رفت. در  ــه انتظار م ــن وزارتخان ــوده كه از اي ب

برخى موارد وزارت 
در  ــتقيما  مس ورزش 

ناكامى و به بار ننشستن 
برنامه ها دخالت داشته و در 

برخى موارد نيز آنجا كه بايد نظارت 
مى كرد و روساى فدراسيون ها را بازخواست مى كرد

 كم كارى كرده است.گودرزى كه از مجلس خواسته 
ــيون فوتبال  تدبير كنند تا وى بتواند در امور فدراس
ــد، حاال بايد پاسخگوى ناكامى  ــته باش دخالت داش
ــد چرا  ــكتبال باش ــاى واليبال و بس ــيون ه فدراس

اين  در  ــه  ك
فدراسيون ها 

ــته  مى توانس
و  ــت  دخالـ
نظارت كند؛ اما نتيجه اختيار عمل 
ــم ثمر مثبتى  ــيون ه ــتنش در اين دو فدراس داش
ــت.تيم ملى واليبال نتوانست انتظارات  ــته اس نداش
ــش ترين انتقاد از كواچ مطرح را برآورده كند و بي

 شده است. درست است كه كواچ با انتخاب فدراسيون 
ــوى  ــى او از س ــد نهاي ــا تايي ــه ام ــورت گرفت ص

وزارت ورزش انجام شده است. به همين خاطر اين 
ــم در ناكامى واليبال تاثير دارد.اين امر  وزارتخانه ه
ــرمربى  در  ــكتبال عالوه بر انتخاب س ــورد بس در م
ــت فدراسيون هم  ــدن انتخابات رياس دير برگزار ش
ــت. تعلل در برگزارى انتخابات رياست  تاثيرگذار اس
ــكالتى كه اين رشته  ــكتبال و مش ــيون بس فدراس
ــت آماده  ــود عمال فرص ــه گريبان ب ــت ب با آن دس
ــكتبال ايران گرفت و ــازى بهتر را از تيم ملى بس س
ــتقيم المپيك  ــهميه مس ــد قهرمانى و س  باعث ش
ــه وضعيتش  ــتى هم ك ــت برود.كش ــم از دس ــا ه ب
ــى و آزاد ايران  ــاى فرنگ ــت و تيم ه ــخص اس مش
ــان بردند  ــكا را به پاي ــابقات آمري ــرايطى مس در ش
ــتند و در برخى اوزان  ــدال طاليى نداش كه هيچ م
نااميدكننده ظاهر شدند. البته بعد از اين ناكامى ها 
ــت  ــه گذاش ــادم جلس ــول خ ــا رس وزارت ورزش ب
ــه  ــد.اما ب ــى ش ــرات در كادر فن ــتار تغيي و خواس
ــه وزارت ورزش  ــت ناكامى ك ــى توان گف جرات م
ــپوليس  ــتقالل و پرس ــت اس ــان در مديري و جوان
ــن ناكامى اين  ــم زد، پررنگ تري ــودش رق براى خ
ــته  نتوانس ــوز  ــپوليس هن پرس ــت.  اس ــه  وزارتخان
ــرش هم  ــد و اسپانس ــته باش ــات مديريتى داش ثب
ــا وضعيت خوبى  ــده ام ــت نهايى ش چند روزى اس
ــود و  ــل يك جزيره اداره مى ش ــتقالل مث ندارد.اس
ــگاه متزلزل و  ــت مديريتى اين باش ــه تنها وضعي ن
بى ثبات است بلكه اوضاع مالى باشگاه هم خراب و 
ــت. ضمن اينكه هر مسوولى براى  نگران كننده اس
ــت چه  ــخص نيس ــودش تصميم مى گيرد و مش خ

ــت؟ ــگاه اس ــى مدير اين باش كس

ــينى  ــران براى حفظ صدرنش ــم  ملى اي ــه تي در روزى ك
ــدن برابر عمان در  ــت طلسم 13 ساله پيروز نش و شكس
ــاگردان  خانه اين حريف عربى به ميدان مى رود، هدف ش
كى روش برترى در خارج از خانه و هديه اين برد به هادى 

نوروزى است.
ــى  ــه انتخاب ــت از مرحل ــى دور رف ــم و پايان ــه پنج هفت
ــيه و جام  ــال جام جهانى 2018  روس ــت هاى فوتب رقاب
ــابقه  ــارات امروز با برگزارى 15 مس ــاى 2019  ام ملت ه
ــه نوعى  ــا ب ــن بازى ه ــر اي ــه اكث ــود ك ــرى مى ش پيگي
ــت گانه براى  ــاى هش ــى گروه ه ــاى مدع ــت تيم ه رقاب

صدرنشينى است.
ايران و عمان، نبردى براى صدرنشينى

ــران مقابل هند،  ــرى اي ــر گوام و برت ــاوى عمان براب تس
ــه صدر جدول رده بندى  ــاگردان كارلوس كى روش را ب ش
ــتر.  ــم به لطف تفاضل گل بيش ــتاد، آن ه گروه D فرس
ــقط اهميت به  ــهر مس ــان و ايران در ش ــاال ديدار عم ح
ــى تنها  ــرا ميزبان عرب ــرده زي ــترى پيدا ك ــب بيش مرات
ــه صدرجدول  ــابقه ب ــن مس ــروزى در اي ــورت پي در ص
ــينى ــرى، باعث صدرنش ــه ديگ ــا هر نتيج ــد؛ ام مى رس
ــه حال ــا ب ــان ت ــران و عم ــود.تيم هاى اي ــران مى ش  اي
ــم ه ــر  براب ــف  مختل ــاى  تورنمنت ه در  ــه  مرتب  10  
ــه   به ميدان رفتند كه حاصل آن پنج برد براى ايران، س
ــاوى و دو برد براى عمان بوده است. آخرين برد ايران  تس

به رقابت هاى جام ال جى در سال 1380 باز مى گردد اما 
عمانى ها فاتح تقابل آخر دو تيم بوده اند.

حاال شاگردان كارلوس كى روش در روزى كه مى خواهند 
ــان فقيد  ــوروزى كاپيت ــه روح هادى ن ــابقه را ب برد مس

ــورت  ــد، در ص ــم كنن ــپوليس تقدي ــال پرس ــم فوتب تي
ــم جايگاهش در  ــن تحكي ــازى، ضم ــن ب ــرى در اي برت
ــه مرحله بعدى جام  ــانس خود را براى صعود ب صدر، ش

افزايش مى دهد.

آزمونى دشوار براى جوانان ايران
ــيه و  ــابقات انتخابى جام جهانى 2018 روس ــا آغاز مس ب
ــى روش در  ــارات، كارلوس ك ــاى 2019  ام ــام ملت ه ج
ــوان گرايى  ــت به ج ــمند، دس تصميمى منطقى و ارزش
ــتان، گوام و هند  ــران زد و در بازى با تركمنس در تيم اي
ــعيد عزت اللهى،  ــدى ترابى، س ــى از جمله مه به جوانان
ــين كنعانى،  ــاه، محمدحس ــد عاليش ــى، امي كاوه رضاي
ــى ــدى طارم ــد و مه ــا بيراون ــاز، عليرض ــزت اهللا پورغ ع
ــار  ــترى را در اختي ــت بيش ــن فرص ــازى داد، همچني  ب
ــى پورعلى گنجى،  ــردار آزمون، مرتض نفراتى از جمله س
ــرى قرار داد. ــورى و وحيد امي ــن رضائيان، وريا غف رامي
ــن اردو از  ــى همچنين در اي ــى تيم مل ــرمربى پرتغال س
ــرد تا تجربه  ــم مجيدى دعوت ك ــيد مظاهرى و ميث رش
ــه  ــد ب ــده بتوانن ــت آورده و در آين ــه دس ــترى را ب بيش
تيم ملى كمك كنند؛ اتفاقى كه در مجموع به سود آينده 
فوتبال ملى كشورمان خواهد بود.البته برخالف سه بازى 
ــب ايران در  ــان كه اصلى ترين رقي ــت، ديدار با عم نخس
ــابقات است و در خانه از تيم كشورمان  اين مرحله از مس
پذيرايى مى كند، يك رقابت سخت و سرنوشت ساز است، 
ــان فعلى تيم ملى كه به  ــه همين دليل هركدام از جوان ب
ــوند، در آزمونى دشوار و بزرگ كسب  ميدان فراخوانده ش
ــايد با ارائه بازى قابل قبول، جاى  تجربه خواهند كرد و ش
خود را در تركيب اصلى تيم ملى بيش از گذشته باز كنند.

مقدماتى جام جهانى و جام ملت ها؛
عمان - ايران؛ شاگردان كى روش پا پس نمى كشند

ــد گرفت و تمام  ــطوره ها را برعهده خواه ــى جام جهانى 2017 اس ــالم كرد كه ميزبان ــك اع مكزي
ــك اعالم ــور مكزي ــه خواهد شد.كش ــاى خيري ــت صرف كاره ــن رقاب ــد اي عواي
ــده خواهد گرفت كه  ــى رقابتى را برعه ــال 2017 ميزبان ــت كه در س ــرده اس  ك
ــت و اين براى  ــراى آن انتخاب كرده اس ــطوره ها را ب ــام جام جهانى 2017 اس ن
نخستين بار است كه چنين رقابتى در فوتبال جهان برگزار مى شود.بنا به اعالم شبكه 
ESPN قرار است كه اين رقابت ها با شركت 12 تيم برگزار شود و ترتيب شركت 

تيم هاى اين گونه است:
شش تيم از اروپا: آلمان، هلند، ايتاليا، اسپانيا، فرانسه و انگليس

چهار تيم از قاره آمريكا: مكزيك، آمريكا، برزيل و آرژانتين
يك تيم از قاره آفريقا: آفريقا جنوبى

يك تيم از قاره آسيا: ژاپن
ــه خواهد بود  ومحدوديت  ــت كه هر بازى 60 دقيق ــه اى ديگر درباره اين رقابت خاص اين اس نكت

تعويضى در آن وجود نخواهد داشت. 

ــوى  ــه انتقادهاى صورت گرفته از س ــش ب ــان در واكن ــى وزارت ورزش و جوان ــاون ورزش مع
ــت و نبايد  ــكتبال در المپيك قبل هم حضور نداش ــكتبال گفت: بس ــى بس اهال
ــجادى ادامه داد: وقتى فدراسيون ها  ــيدنصراهللا س در اين باره فرافكنى كنند.س
ــه همراه كادر فنى  ــووالن آنها را ب ــتى، ما مس نتيجه نگيرند مثل واليبال و كش
مى خواهيم تا علت ناكامى را بررسى كنيم ولى اين درست نيست تا يك شكست 
ــزارى انتخابات  ــايد هم تاخير در برگ ــتان فرافكنى كنند. ش پيش مى آيد دوس
رياست فدراسيون يكى از داليل ناكامى تيم ملى بسكتبال باشد ولى بايدواقعيت ها 
ــت آن را رفع كنيم.سجادى در پاسخ به  ــكال داش را در نظر بگيريم و هر جا اش
اين سوال كه اوضاع ورزش ايران را در فاصله يك سال تا المپيك چطور ارزيابى 
مى كنيد، عنوان كرد: ما دو موضوع را پيش روى داريم. يكى كسب سهميه و ديگرى 
ــد ولى اگر  ــدال را دارن ــب م ــانس كس ــته ش ــب مدال. حداكثر چهار رش كس
واقع بين باشيم وزنه بردارى، كشتى و تكواندو سه رشته اصلى شانس مدال براى 

ما هستند و در دووميدانى اگر احسان حدادى در شرايط خوب باشد مى تواند مدال بگيرد.

مكزيك، ميزبان جام جهانى 2017 اسطوره ها حدادى آماده باشد ،مدال مى گيرد

نوع خداحافظى نويدكيا كه دليل خداحافظى اش را اعالم نكرده سپاهان 
را با بحران مواجه كرد و اين تيم را براى تمرين كردن به شرايط پادگانى 
ــازى در نصف جهان  ــفاف س ــايد بايد ش ــا ماموران انتظامى برد، ش و ب

صورت بگيرد.
ــپاهان كه توانايى دريبل  ــتنى س ــت داش محرم نويدكيا،  بازيكن دوس
ــت، انگار علم جنگ را با  ــتمال داش بازيكنان حريف را در يك قاب دس
سپاهانى كه محرم را محبوب نصف جهان كرد، باال برده است، دليل اين 
ــت كه محرم از دليل خداحافظى اش حرفى نمى زند و البته  ادعا آن اس
مديران سپاهان نيز ايضا.مرموز بودن دليل جدايى محرم نويدكيا را بايد 
به حساب دلخورى او گذاشت و البته كه بعد ها اگر سپاهان نتواند تيمش 
را جمع و جور كند، محرم تاكيد خواهد كرد كه هواداران را به حمايت از 
سپاهان دعوت كرده؛ اما اين ادعا به دليل داشتن نقاط تاريك بر جامانده 

از آن بيانيه حداحافظى كامال مورد قبول واقع نمى شود.
كاش محرم اگر تخلفى ديده اين تخلف را به مراجع  نظارتى اعالم كند 

و خودش همان كارى را انجام دهد كه بايد، يعنى فوتبال بازى كردن.
ــده و مى خواهد  ــته ش ــراى خداحافظى ندارد و خس ــم دليلى ب ــر ه اگ
ــه تاريكى، تنها  ــود آرام و معمولى بدون نقط ــود، كافى ب ــته ش بازنشس
خداحافظى مى كرد.نويدكيا قطعا دچار اختالفاتى هست كه اتفاقا سكوت 
مديران سپاهان در اين رابطه  مويد آن است كه دوست ندارند آن موارد 

رسانه اى شود .

ــى رود تا براى  ــيون فوتبال انتظار م ــرايطى كه از فدراس ــت در ش درس
ــور از وضعيت دشوار فعلى چاره اى بينديشد برخى  برون  رفت داورى كش
ــت كرده و با  ــى كامال معكوس حرك ــه در جهت ــاى هيات رييس از اعض
ــتر داوران كم روحيه  ــان عمال در جهت تضعيف هرچه بيش اظهارات ش

گام برمى دارند.
ــه مى كند.  ــوارى را تجرب ــيار دش ــرايط بس ــران اين روزها ش داورى اي
ــا در هفته هاى ابتدايى  ــتباهات متعدد آنه عملكرد ضعيف داوران و اش
ــاز هم ايده  ــال ها ب ــانده كه پس از س ــر كار را به جايى رس ــگ برت لي
ــاوت برخى بازى هاى مهم  ــتفاده از داور خارجى براى قض نامتعارف اس
ــده است. در اين اوضاع و حال نامساعد طبيعتا همه نگاه ها به مطرح ش

ــت كه با چه تدبيرى شرايط را به وضعيت عادى  ــيون فوتبال اس  فدراس
ــيون ــت در همين مقطع كه همه از فدراس ــد گرداند؛ اما درس برخواه

ــيده و به مقابله با جريان به  ــار دارند تا در اين باره چاره اى انديش  انتظ
ــتيم  ــاهد آن هس ــگفتى ش وجود آمده عليه داورى بپردازد در كمال ش
ــدن اين هجمه  ــيون به بزرگتر ش ــس، برخى از درون فدراس ــه برعك ك
كمك مى كنند. حيرت انگيز است كه اين افراد اتفاقا در زمره بلندپايه ترين 
مديران فدراسيون و مشخصا از اعضاى هيات رييسه آن هستند.درست 
در روزهايى كه داوران ليگ برترى به حمايت بيشترى از سوى فدراسيون 
نياز دارند تا اعتماد به نفس از دست رفته خود را بازيابند مشخص نيست 
ــيون در جهتى كامال معكوس عمل كرده و برعكس باعث از  چرا فدراس

بين رفتن هرچه بيشتر روحيه داوران مى شود.

دبير فدراسيون بوكس مى گويد در جلسه هفته آينده كميته فدراسيون 
درباره حضور و يا عدم حضور سرمربى تيم ملى تصميم گيرى خواهد شد.
ــران با ــس اي ــيون بوك ــكارى فدراس ــع  هم ــا قط ــه و ي ــورد ادام در م
ــرد: قرارداد  ــرمربى تيم ملى اظهار ك ــوف به عنوان س ــر وينك  والديمي
ــان ماهيانه مبلغ ــار دارد و ايش ــال اعتب ــر تا 10 آبان ماه امس والديمي
 سه هزار دالر را به عنوان حقوق دريافت مى كند ولى مدتى است كه او 

مطالبى را در مورد پيشنهادات از كشورهاى ديگر مطرح مى كند.
او ادامه داد: بعد از اينكه از مسابقات قهرمانى آسيا در تايلند بازگشتيم، 
سرمربى تيم ملى اعالم كرد كه مذاكرات و البته پيشنهاداتى را از سوى 
ــته و به  ــج فارس براى همكارى داش ــيه خلي ــورهاى حاش برخى از كش
ــراى بازار گرمى ــت كه مربيان خارجى ب ــرم اين يكى از مواردى اس نظ

 اعالم مى كنند.
ــر زمزمه هايى را  ــان اينكه والديمي ــيون بوكس ايران با بي ــر فدراس دبي
ــرمربى  ــد س براى افزايش حقوق خود مطرح كرده، گفت: به نظر مى رس
ــرارداد خود را باالتر ببرد. البته در  ــى تيم ملى مى خواهد مبلغ ق اوكراين
همان قرارداد اوليه هم والديمير مبلغ 5 هزار دالر را مطرح كرده بود كه 

آن را به 3 هزار دالر رسانديم.
ــمند فر افزود: هفته آينده جلسه اى را با حضور اعضاى كميته فنى  دانش
ــه در مورد ادامه همكارى اين  ــيون بوكس برگزار خواهيم كرد ك فدراس

سرمربى، تصميم گيرى خواهد شد.

سرمربى اوكراينى تيم ملى بوكسفدراسيون فوتبال در آفسايد!نياز به شفاف سازى در نصف جهان
 كنار مى رود؟
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                                        ناكامى پنج گانه ورزش و شكست ها

         
         

         
 

                                                 نقش وزارت ورزش چقدر است؟
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به من بگو چرا!سبك زندگى

از غم بپاشيم رو ديوار
نه در كشور ما كه در تمام جهان، عالم هنر پر است از آثارى كه استرس و غمگينى بعد 
از شكست را افزايش مى دهد. هيچ چيز هم به اندازه هنر نمى تواند اين تاثير را داشته 
باشد. يك موسيقى مى تواند آن قدر احساسات شما را تحريك كند كه تا چند روز يا 
چند هفته از كار و زندگى بيفتيد. پس بهتر است اگر در چنين شرايطى هستيد، مثل 
يك مادر مهربان مراقب خودتان باشيد و نگذاريد موسيقى و فيلم و هرچيز غمناك 

ديگرى حالتان را خراب تر كند.
مجلست را به توپ خواهم بست

شايد واقعا بازى خورده باشيد، شايد طرف مقابل تان به اندازه شما درگير نبوده، اما 
وعده هاى دروغينى به شما داده . شايد... خيلى شايدها وجود دارد كه ممكن است 
احساس كنيد حق تان است انتقام بگيريد. اما انتقام گرفتن از دادن يك فحش كوچك 
تا دست زدن به كارهايى كه طرف مقابل از آن ها متنفر است، نه تنها دلتان را خنك 

نمى كند كه حالتان را هم بدتر مى كند.
هجوم فكرت، همون خيابون!

ــت خورده 85 درصد روز، دارد به طرف مقابل  ــگران مى گويند آدم شكس پژوهش
فكر مى كند، 85 درصد! اگر بخواهيد اين روند را ادامه دهيد، بهبودى تان به تاخير 
مى افتد. ذهن تان را درگير كارهاى ديگرى كنيد. بيكار ننشينيد و بيشتر وقت تان را 
توى تخت نگذرانيد. كارها و مسووليت هايى را كه نياز به كار فكرى دارند، بپذيريد تا 
ذهن تان درگير كارهاى ديگرى شود. به جز اينها الزم نيست به مكان هايى كه شما 

را به ياد معشوق مى اندازد، برويد.
خيان نكن نباشى بدون تو مى ميرم!

ــق جديد، التيام  ــقى را با شكست يك عش ــعى مى كنند شكست عش بعضى ها س
ببخشند. اين كار را نكنيد. به دنبال پيدا كردن يك جايگزين نباشيد. اگرچه تحمل 
زجر شكست عشقى كار هر كسى نيست، اما بهتر است اين درد را بپذيريد و خود را در 

حالى كه هنوز زخمى هستيد درگير يك رابطه ديگر نكنيد.
اين حقم نيست

وقتى دچار خشم و نااميدى اوليه مى شويد، طبيعى است كه از كوبيدن طرف مقابل 
ــخى براى ارضاى خشمتان  ــيد و اين را پاس ــاس خوبى داشته باش و تحقير او احس
ــت خورده خودشان را  ــاق شكس ــتر عش ــت كه بيش قرار دهيد. به همين دليل اس
ستمديده و طرف مقابل را ستمكار فرض مى كنند و دست از سرزنش طرف مقابل 
ــت طرف مقابل فردى ضعيف، بدجنس يا بدون  بر نمى دارند. از ديد شما ممكن اس
ــيد و فكر كنيد كه او هم يك انسان  احساس مسووليت باشد. اما بهتر است آرام باش
ــم دفاعى ــيد كه از اين مكانيس ــما. پس حتما مواظب خودتان باش ــت، مثل ش اس

 استفاده نكنيد.
غروب كه مى شه ياد من مى افتى؟

ــت كه تشويقتان مى كند به اينكه از حال و  او رفته. نيست. اما ندايى درون شما هس
ــيد. دلتان مى خواهد بدانيد او هم مثل شما درد مى كشد؟ يا االن  روزش باخبر باش
كجاست؟ چه كار مى كند و... پس ممكن است شروع كنيد به پرسيدن حال و احوالش 
از دوستان و آشنايان مشترك يا چك كردن آخرين ديدارش در واتس اپ و تلگرام و...! 
اين كار هم نقش يك مخدر را برايتان بازى مى كند و نمى گذارد زودتر حالتان خوب 

شود و شما را همچنان به رابطه يا احساسى كه تمام شده گره مى زند.
عالوه بر اين، ممكن است چيزهايى در مورد طرف مقابل بشنويد كه بيشتر وجودتان 
ــور كند كه به  ــه هايى برايتان ج ــودآگاه تان بهان ــت ناخ را به هم بريزد. ممكن اس
ــاس بگيريد. ــا او تم ــا ب ــد، برويد ي ــت او را ببيني ــن اس ــه ممك ــى ك ــكان هاي م

 مچ ناخودآگاه زيركتان را بگيريد.

ــاخت يك برنامه تلويزيوني به مهندس جواني  ــال 1949 س بازى ويديويى در س
به نام رالف بير (Rulph Baer) واگذار شد. از او خواسته شده بود كاري جذاب 
ــتثنايي و متفاوت با يك برنامه معمولي را طراحي كند. بير تمايل داشت از  و اس
ــده فراتر گام بردارد و كاري نوظهور ارائه دهد و به وسيله  محدوده طرح واگذار ش
ــرش را تأييد نكرد و طرح مورد نظر بير  بازي برنامه اش را اجرا كند اما مدير او فك
اجرا نشد. در سال 1952 داگالس (A.S.Douglas)، دانشجوي دكتراي دانشگاه 
كمبريج تز خود را در باره تأثير متقابل انسان و رايانه نوشت و اولين بازي گرافيكي 
رايانه اي را طراحي كرد. اما اولين بازي واقعي رايانه اي در سال 1961  به نام جنگ 
ــال در سال 1972  ــد. بعد از گذشت چند س ــته ش فضايي  (Spacewar) نوش
شركت آتاري (Atari) بازي الكترونيكي تنيس روي ميز به نام پنگ(Pong) را 

معرفي و به بازار عرضه كرد. 
ــازي ويديويي  ــركت مگناوكس (Magnavox) مجموعه ب ــال ش در همان س
ــتگاه به تلويزيون هاي  اكتيويژن (Activision) را عرضه كرد كه با اتصال دس
ــد. بدين ترتيب رفته رفته بر تعداد شركت هاي  خانگي، امكان بازي فراهم مي ش

سازنده بازي هاي ويديويي افزوده شد.

ــالوه بر اينكه از  ــك خودروي معمولي ترمز مي كنيم، ع هنگامي كه در ي
سرعت خودرو كم مي كنيم، مقدار زيادي انرژي را نيز هدر مي دهيم زيرا 
ــي خود را بازيابي كنند و انرژي به  اين خودروها نمي توانند انرژي جنبش

شكل گرما هدر مي رود.
ــي تبديل كنيم،  ــم و به انرژي الكتريك ــرژي را بازيابي كني اما اگر اين ان
ــت كه در خودروهاي داراي دستگاه  ــود؟ اين همان كاري اس چه مي ش
ــوز (الكتريكي و  ــاي دوگانه س ــورت مي گيرد. خودروه ترمز بازيابي ص
سوخت فسيلي) مانند تويوتا پريوس و خودروهاي تمام الكتريكي مانند 
تسالرو دستر، دستگاه ترمز بازيابي دارند. در دستگاه هاي ترمز معمولي 
كه بر اساس اصطكاك كار مي كنند، هنگامي كه ترمز مي گيريم، از تماس 
يك صفحه با يك جسم گردنده، اصطكاك ايجاد مي شود اما در خودروهاي 
داراي دستگاه بازيافت انرژي، از يك موتور الكتريكي استفاده مي شود كه 
در جهت عكس مي چرخد. با اين كار، هم از سرعت خودرو كم مي شود و 
ــتگاه نيز به اين صورت است كه در  هم باتري شارژ مي شود. طرز كار دس
خودروهاي دوگانه سوز و الكتريكي، هنگامي كه خودرو رو به جلو حركت 
مي كند، يك موتور الكتريكي، انرژي الكتريكي را به انرژي مكانيكي تبديل 
مي كند و بنابراين انرژي الزم براي حركت چرخ ها فراهم مي شود اما وقتي 
كه از اين موتور الكتريكي در جهت عكس استفاده كنيم، موتور الكتريكي 
به يك مولد الكتريكي (ژنراتور) تبديل مي شود. هنگامي كه بدانيم دستگاه 
ــرژي را بين 10 تا 25درصد كاهش دهد،  ترمز بازيابي مي تواند مصرف ان
ــتگاه وقتي بيشتر  به مزيت هاي اين فناوري پي مي بريم. اهميت اين دس
مي شود كه به ياد آوريم يكي از مهم ترين مشكالت خودروهاي الكتريكي 

دوام شارژ باتري هاي آن است.

خيال نكن نباشى، بدون تو مى ميرم(بخش دوم)

داستان كوتاه

داستان هاى شيوانا (فصل هايتان را يكى كنيد!)

 (idiom ــى( انگليس ــان  ــات در زب اصطالح
ــه مجموعا داراى  ــتند ك گروه هايى از واژه ها هس
ــند. مفهوم  ــژه و خاص مى باش درك و معنايى وي
ــا ترجمه  ــات» رو نمى توان ب ــى «اصطالح و معن
تك تك لغات تشكيل دهنده آنها حدس زد و همين بر زيبايى اين بخش 
از زبان خارجى(دراينجا انگليسى) مى افزايد. آنها اغلب استعارى هستند 
و به زبان روح و تنوع مى دهند. همين مورد كه باوجود ترجمه تك تك 
لغات نمى توان به يك ترجمه كلى براى آن اصطالح رسيد، خود دليلى 

بر زيبايى idiom مى 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 شهروندى (كالهبردارى از طريق ارسال آگهى هاى تبليغاتى و پيامك)زنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
( سرى هفدهم )

Mouth   «دهان» 
Look as if butter wouldn't melt in sb's mouth

Take the words out of sb's mouth
حرف دل كسى را زدن

سپيده 
بارانى

نمونه يك پرونده واقعى
افرادى سودجو و كالهبردار پيامكى حاوى يك سوال ساده، مثالپرسش 
درباره نام هنر پيشه اول يك سريال مشور تلويزيونى، براى افراد مختلف 
ــركت كنندگان را مجدداً از طريق پيامك  ــال مى كردند و همه ش ارس
ــتند براى دريافت جايزه خود،  برنده اعالم مى كردند و از آنها مى خواس
مثال يك دستگاه چرخ خياطى، مبلغ 10،000 تومان را به يك حساب 

بانكى واريز كنند. 
ــحالى از برنده  ــر خوش ــده بودند، به خاط ــده اعالم ش افرادى كه برن
ــرداران  ــنهاد كالهب ــودن پيش ــه انگيز ب ــه به وسوس ــدن و با توج ش
ــت  ــتر از مبلغى اس ــيار بيش ــور اينكه ارزش چرخ خياطى بس و با تص
ــده پرداخت مى كردند؛  ــاب گفته ش كه واريز مى كنند، پول را به حس
ــه ارزش 2،000 تومان  ــتى ب ولى پس از مدتى يك چرخ خياطى دس
ــدند چه كالهى بر  دريافت مى كردند و تازه اينجا بود كه متوجه مى ش

سرشان رفته است. 
ــط اين افراد خيلى زياد نبود، از شكايت  چون مبلغ پرداخت شده توس
صرف نظر مى كردند؛ به همين دليل دامنه كالهبردارى افراد سودجو 
ــكايت يكى از افراد  ــد، تا اينكه باالخره با ش ــيعتر مى ش روز به روز وس
مالباخته، ماموران آگاهى اقدام به شناسايى كالهبرداران و دستگيرى 

آنان نمودند. 
احتياط! از بروز اتفاق جلوگيرى كنيد.

ــما درخواست   فريب آگهى هاى تبليغاتى را كه به هر بهانه اى از ش
پرداخت وجه، حتى مبلغى اندك را دارند، نخوريد. 

ــرار داد، از صالحيت  ــاد ق ــه وجه يا انعق ــل از پرداخت هر گون  قب
صاحبان آگهى مطمئن شويد. 

ــايت هاى اينترنتى از سوى   درج آگهى در مطبوعات مشهور يا س
شركت ها، موسسات و ساير مراكز، دليلى بر درستى مطالب عنوان شده 

و تاييد آنها از سوى مراجع رسمى نيست. 
 به پيامك هايى كه از منابع ناشناس يا غير معتبر دريافت مى كنيد، 

اعتماد نكنيد.
Take the words out of sb's 

در زمانهاي بسيار قديم وقتي هنوز پاي بشر به زمين نرسيده بود، فضيلت ها و 
تباهي ها دور هم جمع شده بودند، آنها از بي كاري خسته و كسل شده بودند.

ناگهان ذكاوت ايستاد و گفت بياييد يك بازي بكنيم مثل قايم باشك.
همگي از اين پيشنهاد شاد شدند و ديوانگي فورا فرياد زد، من چشم مي گذارم 
ــت دنبال ديوانگي برود همه قبول كردند او  ــي نمي خواس و از آنجايي كه كس

چشم بگذارد.
ــم هايش را بست و شروع كرد به شمردن ..  ديوانگي جلوي درختي رفت و چش

يك .. دو .. سه .. همه رفتند تا جايي پنهان شوند.
ــي از زباله پنهان  ــرد، خيانت داخل انبوه ــاخ ماه آويزان ك لطافت خود را به ش
ــد، هوس به مركز زمين رفت، دروغ گفت  شد، اصالت در ميان ابرها مخفي ش
زير سنگ پنهان مي شوم اما به ته دريا رفت، طمع داخل كيسه اي كه خودش 
دوخته بود مخفي شد و ديوانگي مشغول شمردن بود هفتاد و نه ... هشتاد ... و 
همه پنهان شدند به جز عشق كه همواره مردد بود نمي توانست تصميم بگيريد 
و جاي تعجب نيست چون همه مي دانيم پنهان كردن عشق مشكل است، در 
همين حال ديوانگي به پايان شمارش مي رسيد نود و پنج ... نود و شش. هنگامي 

كه ديوانگي به صد رسيد عشق پريد و بين يك بوته گل رز پنهان شد.
ديوانگي فرياد زد دارم ميام. و اولين كسي را كه پيدا كرد تنبلي بود زيرا تنبلي، 
تنبلي اش آمده بود جايي پنهان شود و بعد لطافت را يافت كه به شاخ ماه آويزان 
ــي همه را پيدا كرد به جز  بود، دروغ ته درياچه، هوس در مركز زمين، يكي يك
عشق و از يافتن عشق نا اميد شده بود. حسادت در گوش هايش زمزمه كرد تو 

فقط بايد عشق را پيدا كني و او در پشت بوته گل رز پنهان شده است.
ديوانگي شاخه چنگك مانندي از درخت چيد و با شدت و هيجان زياد آن را در 
ــت كشيد عشق از  بوته گل رز فرو كرد و دوباره و دوباره تا با صداي ناله اي دس
پشت بوته بيرون آمد درحالي كه با دستهايش صورتش را پوشانده بود و از ميان 
ــاخه به چشمان عشق فرو رفته بودند  انگشتانش قطرات خون بيرون مي زد ش

ــت جايي را ببيند او كور شده بود! ديوانگي گفت من چه كردم؟  و او نمي توانس
من چه كردم؟ چگونه مي توانم تو را درمان كنم؟ عشق پاسخ داد تو نمي تواني 

مرا درمان كني اما اگر مي خواهي كمكم كني مي تواني راهنماي من شوي.
و اينگونه است كه از آنروز به بعد عشق كور است و ديوانگي همواره همراه اوست! 
ــق و ديوانگي به همراه يكديگر به احساس تمام  ــه عش و از همان روز تا هميش

آدم هاي عاشق سرك مي كشند.

ــرد. زن و  ــاده اى عبور مى ك ــيوانا از ج ش
مردى را ديد كه با هم جروبحث مى كنند 
ــيوانا دليل  ــرهم فرياد مى كشند. ش و س
دعوا را پرسيد. زن گفت: من مثل بهارتازه 
ــوهرم مثل زمستان  ــورم و ش و پرشروش
ــن مى خواهم  ــرد و بى روح و خنك! م س
در دشت بدوم و فرياد شادى سركشم و او 
ــبكى  مى گويد در حضور بقيه اين كار س
ــت و فردا كه مى خواهيم در بين مردم  اس
زندگى كنيم بايد از كار امروزمان شرمنده 
ــيم و بهتر است چنين نكنيم.  و خجل باش
من مى خواهم نوشيدنى ها و مواد غذايى 
پر انرژى را بخورم و او مى گويد بايد اعتدال 
را رعايت كنيم و حساب جيب و سالمتى 
را داشته باشيم و بى جهت دست ودلبازى 

ــوق بهارى دارم او  ــن هر چه جنون و ش نكنيم. خالصه م
برعكس سكوت و سكون و آرامش زمستان را دارد. به نظر 
مى رسد كه ما اشتباه كرده ايم و او بايد با يك زن زمستانى 

ازدواج مى كرد و به سراغم نمى آمد!
ــان ها هر كدام براى خود  ــيوانا آهى كشيد و گفت:انس ش
ــال كامل اند و هركس در وجودش هر چهار فصل را  يكس

داراست. تصور اينكه شورو تازگى بهار فقط 
ــان هاست و خونگرمى  مختص بعضى انس
ــتان متعلق به  و حرارت و سرسختى تابس
گروهى ديگر است و زردى و خنكاى پاييز 
ــتان مال افراد خاصى است ، تصور  و زمس
ــانى در هر لحظه  ــتباهى است. هر انس اش
ــر چهار فصل را در  زندگى اش مى تواند ه
ــازد. به نظر من به جاى  وجودش ظاهر س
ــبى  اينكه تو به بهارى بودن خودت بچس
ــنگينى زمستانى اش  و او روى متانت و س
لجاجت كند ، از اين به بعد تصميم بگيريد 
ــد. به وقت  ــان را يكى كني كه فصل هايت
بهارى بودن جفتتان بهارگونه باشيد و به 
ــتان هردو گرم و پرتالش و به  هنگام تابس
ــاكت و مطمئن در  وقت زمستان هر دو س
كنار هم قدم برداريد. تنها با يكى كردن فصل هايتان است 
كه در طول زندگى زناشويى مى توانيد تمام خصوصيات 

يكديگر را تجربه و از در كنار هم بودن لذت ببريد.

كاريكاتور(بچه هاى طالق)

قيافه حق به جانب/مظلوم به خود گرفتن، خودرا به موش مردگى زدن

Keep one's mouth shut
در دهن خودرا بستن/جلوى زبان خود را نگه 

داشتن

اولين بازى ويدئويي كي ساخته شد؟

دستگاه ترمز بازيابي
 چگونه كار مي كند؟

جواب سودوكو  شماره 1698سودوكو  شماره 1699

جواب معما 1698معما 1699
ــر ديگر افراد  ــردن اطرافيان و نزديكان ب در انفاق ك

ارجحيت و الويت دارند.
ــى،  ــات علم ــز امكان ــور و ني ــى كش ــع طبيع مناب
ــه اول بايد  ــد آن در درج ــكى و مانن ــى، پزش رفاه
ــرد. كاربرد:  ــرار گي ــان ق ــان م ــار هم وطن در اختي
ــى رود كه:  ــه كار م ــانى ب ــاره كس ــل درب ــن مث اي
ــاوند نيازمند را رها كرده و به بيگانه خدمت  خويش
ــختى و تنگى نگه  ــود را در س مى كنند؛ خانواده خ
داشته و خرج دوستان خود را متقبل شده اند؛ همسايه 
نيازمند خود را ناديده گرفته و براى تظاهر، به افراد 

ناشناس انفاق مى كند.
ــجدى كه در  ــنايى مس بازرگانى نذر كرد براى روش
همسايگى اوست، چهل شب شمع هديه بدهد. همه 

ــراى بازرگان مى شتافت و  ــجد به س شب خادم مس
شمع نذرى را مى گرفت. چهل شب پايان يافت، ولى او 
همچنان به مطالبه خود ادامه مى داد و بر َسبيل ابرام 
امام، هر شب به در سراى وى (بازرگان) مى رفت و به 

اصرار زياد شمع نذرى را مطالبه مى كرد.
ــام به  ــادم و ام ــازرگان از ابرام خ ــه ب ــب ك يك ش
ــام پيام داد: ــيله خادم به ام ــتوه آمده بود، به وس س

ــبه  ــمع هر ش ــه مدت آن ش ــت ك ــر زمانى اس  دي
ــبه ديگرى  ــر ش ــمع ه ــت، اما ش ــر آمده اس به س
ــتان!  ــد، بيا و بس ــه كار آي ــز ب ــر آن ني دارم كه اگ
خادم چون اين خبر به امام باز گفت، وى برآشفت و 
پاسخ فرستاد: اى خواجه! ما را معذور دار كه شمعى 

كه به خانه رواست، به مسجد حرام است.

ــن تولد  چهار مادر به همراه فرزندان خود در يك جش
كوچك شركت كرده اند. كودكان شركت كننده در اين 
جشن، 1، 2، 3 و 4 ساله هستند. اين مراسم، جشن تولد 
ــت. رضا، بزرگترين كودك شركت  فرزند يلدا بوده اس
كننده در اين جشن نبود. الهه يك سال پيش صاحب 
دخترى به نام مهناز شد. جشن تولد بعدى فرزند باران، 
سومين جشن تولد او خواهد بود. يكتا بزرگتر از دانيال 
است. فرزند يگانه، بزرگترين كودك اين مراسم و دانيال 

از فرزند باران بزرگتر است.
ــن فرزند را  با توجه به اطالعات باال نام مادر، فرزند و س

تعيين كنيد.

كبريت، زيرا با روشن كردن آن تمام فضاى 
اتاق پدر پر از نور مى شد و در حالت خاموش 

به راحتى در جيب جا مى شد.

معما ايستگاه ضرب المثل

14

1 8 4 9 6 5 3 7 2 
7 9 2 4 8 3 6 5 1 
6 3 5 7 2 1 9 8 4 

9 6 1 8 5 4 7 2 3 
4 5 7 2 3 9 1 6 8 
8 2 3 6 1 7 4 9 5 

3 4 8 5 9 6 2 1 7 
2 7 9 1 4 8 5 3 6 
5 1 6 3 7 2 8 4 9 

 

 9 5  1 7    
   5   8   
 6     1 7  

  7     4  
     1    
 2   7  9   

 5 3  4   2  
  9       
   6 2  4 3  
 

چراغى كه به خانه رواست، به مسجد حرام است

داستان عشق و ديوانگي
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ابالغ راى
7/198 كالســه پرونده: 94-302 شــماره دادنامه: 94/5/31-391 مرجع 
رســيدگى كننده: شعبه سى و نهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
مجيد زارعى سودانى به نشانى خ زينبيه، شهرك سرو، ميدان صدف نبش 
كوچه هميشه بهار  وكيل منصور برشان به نشــانى اصفهان، خ شريعتى 
غربى، نبش كوچه 11 مجتمع تجارى ادارى رامتين خوانده: مهدى كالنترى 
مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ يك ميليون و نهصد و پنجاه و نه هزار و 
يكصد و ده هزار ريال طبق رسيد عادى. با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتى اعضاء شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف در خصوص دعوى 
مجيد زارعى سودانى به طرفيت مهدى كالنترى به خواسته مطالبه مبلغ يك 
ميليون و نهصد و پنجاه و نه هزار و يكصد و ده هزار ريال طبق رسيد عادى 
مورخ 92/7/8 به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل و مدركى كه مويد برائت 
ذمه خويش (خود) نســبت به دعوى خواهان ارائه ننموده  لذا شورا دعوى 
خواهان را محرز و ثابت دانسته و  با استناد به مواد  198- 515- 519- 522 
قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك 
ميليون و نهصــد و پنجاه و نه هــزار و يكصد و ده هزار ريــال بابت اصل 
خواسته و مبلغ چهار صد و ده هزار ريال بابت هزينه هاى دادرسى و حق 
الوكاله ى وكيل طبق تعرفه ى قانونى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر 
رسيد دادخواست 92/7/8  لغايت تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابــى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت ظرف 20 روز 
قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى 
باشد. م الف 17238 قاضى شعبه سى و نهم مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف اصفهان 
دادنامه

7/229 شــماره  دادنامــه: 9409970351800806 شــماره پرونــده: 
9409980351800233 شــماره بايگانى شــعبه: 940258 خواهان: آقاى 
ديدارقلــى كيانى سفيددشــتى فرزند كاظم به نشــانى اســتان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- بهارستان- خ الفت- محله 1. بن بست الماس. پ 572. 
خوانده: ملوك آزادى فرزند حسن به نشانى مجهول المكان خواسته: صدور 
گواهى عدم امكان سازش به درخواست زوج دادگاه پس از بررسى اوراق و 
محتويات پرونده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال 
و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: درخصوص 
دادخواست آقاى ديدارقلى كيانى سفيددشتى فرزند كاظم به طرفيت خانم 
ملوك آزادى فرزند حســن به خواســته صدور گواهى عدم امكان سازش 
بدين توضيح كه خواهان اظهار داشته بموجب تصوير مصدق سند نكاحيه 
به شماره ترتيب 1755 مورخ 38/5/23 دفتر ازدواج شماره 47 اصفهان با 
خوانده ازدواج نموده ام حاصل آن 6 فرزند 4 پســر و 2 دختر مى باشد كه 
يكى از پسرانم فوت نموده بيست سال است از همسرم هيچ خبرى ندارم قادر 
به ادامه زندگى به اين صورت نمى باشم مهريه و حقوق آن را پرداخت كرده 
ام تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش دارم على هذا دادگاه باتوجه به 
محتويات پرونده اظهارات خواهان، قرائن و شواهد موجود و مالحظه اينكه 
خوانده با وصف ابالغ از طريق نشرآگهى در جلسه رسيدگى شركت نكرده 
و دفاعى ننموده و مســاعى دادگاه و واحد مشاوره و مددكارى خانواده و 
داوران طرفين در جهت ســازش و اصالح ذات البين موثر نبوده مستندا به 
مواد 1133 و 1145 ق.م و مواد 26و 27و29 قانون حمايت خانواده سال 91 
گواهى عدم امكان ســازش صادر مى نمايد و باتوجه به اينكه مهريه زوجه 

حسب محتويات پرونده كالســه 921359 اين دادگاه توسط زوج پرداخت 
شده زوج مى تواند با حضور در يكى از دفاتر طالق زوجه را باتوجه به اينكه 
يائسه مى باشــد به نوع طالق بائن با توكيل غير مطلقه نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از 
آن ظرف همين مدت قابل تجديد نظرخواهــى در محاكم محترم تجديد نظر  
مى باشــد. م/الف 15986 رئيس دادگاه عمومى حقوقى شعبه 18 خانواده 

اصفهان
دادنامه

7/228 شــماره دادنامــه: 9409970350700269 شــماره پرونــده: 
9309980350700833 شماره بايگانى شعبه: 930970 خواهان : مديريت 
شــعب پســت بانك اصفهان به مديريت بهزاد اميريان به نشانى خ محتشم 
كاشــانى نبش كيوان خواندگان: 1- آقاى مختار نجف پور فرزند جالل به 
نشانى اصفهان ملك شــهر خ مطهرى پزشكان 2 نبش بن بست سعادت 2- 
آقاى مهدى سليمانى فرزند خسرو 3- آقاى مرتضى خادم فرزند قربانعلى 
همگى به نشــانى مجهول المكان 4- آقاى رمضانعلى عبداله قربانى فرزند 
حسينعلى به نشانى خ رباط اول كوى ايمان پ 6 خواسته: مطالبه وجه بابت 
... تصميم دادگاه: دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و بشــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايــد. راى دادگاه درخصوص 
دعوى مديريت شــعب پســت بانك اصفهان به مديريت بهــزاد اميريان به 
طرفيت خوانــدگاه آقايان 1- آقاى مختار نجف پــور فرزند جالل 2- آقاى 
مهدى سليمانى فرزند خسرو 3- مرتضى خادم فرزند قربانعلى رمضانعلى 
عبداله قربانى فرزند حسينعلى بخواسته مطالبه مبلغ 5/100/000 ريال اصل 
خواسته مطلق خسارات براساس قرارداد فى ما بين مقوم به 5 ميليون ريال 
به انضمام خسارات دادرســى و تاخير تاديه برابر قرارداد بانكى از تاريخ 
سررسيد چك لغايت اجراى دادنامه به شــرح متن دادخواست با توجه به 
محتويات پرونده ، تصوير مصدق چك ها و گواهينامه عدم پرداخت منعكس 
در پرونده و اينكه خوانــده رديف 4 اقرار به قبول بدهى نســبت به خود را 
داشته و ساير خواندگان حضور نيافته و اليحه اى از ايشان واصل نگرديده 
است و اعتراضى به عمل نياورده اند فلذا مستندات دعوى مصون از هرگونه 
تعرضى مانده و مستندات مذكور داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد نهايتا 
دادگاه باتوجه به مراتب فوق خواهان را در دعوى اقامه شده محق تشخيص 
و مستندا به مواد 198و515و 519و522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانون صدور چك 
مصوب 1355/4/16 با اصالحات بعــدى و نظريه مورخه 77/9/21 مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام ، خواندگان را متضامنا به پرداخت 5/100/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز به پرداخت خســارت تاخير تاديه بر مبناى 
قرارداد بانكى فى ما بين تا زمان وصول وجــه آن درحق خواهان محكوم 
مى نمايد كه خســارت تاخير تاديه را اجراى امــكان در هنگام اجراى حكم 
محاســبه و از خواندگان به نفع خواهان وصول خواهد نمود وخواهان نيز 
پس از محاسبه خســارات تاخير مكلف به پرداخت هزينه دادرسى با كسر 
مبلغ 5/000/000 ريال از كل خسارات تاخير مى باشد راى صادره غيابى و 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در مرجع تجديد نظر استان است. 
راى صادره نسبت به خوانده رديف 4 حضورى و به حسب اقرار وى قطعى 

است. م/الف 15985 دادرس شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى

7/227 كالســه پرونده: 491-94 ش 6 شــماره دادنامــه: 94/5/31-930 
مرجع رسيدگى: شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مريم اكبرى 
به نشانى اصفهان دانشــگاه اصفهان كتابخانه مركزى مركز اسناد وكيل: 

روان شــاد كريمى به نشانى اصفهان، شاهين شــهر، شهرك شهيد ردانى 
پور خ امامت خ معاد، فرعى شرقى سوم پالك 70 طبقه دوم واحد 2 خوانده 
احمد غالمى مجهول المكان خواســته مطالبه وجه. گردشكار پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ 
نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا: درخصوص دعوى 
خواهان مريم اكبرى با وكالت روان شــاد كريمى به طرفيت خوانده احمد 
غالمى به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال موضــوع واريزى به 
حساب خوانده و مطلق هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله و خسارت تاخير 
تاديه، ضمن بررســى اوراق و محتويات پرونده و استماع اظهارات وكيل 
خواهان در جلسه رسيدگى و رويت مستند ابرازى خواهان كه عبارت است 
از يك فقره فيش واريزى مورخه 93/4/23 بــه مبلغ 50/000/000 ريال كه 
از طريق سامانه حواله الكترونيكى بين بانكى پرداخت و گوياى واريز مبلغ 
فوق به حساب شماره 5057851003343362 به حساب خوانده مى باشد 
و جوابيه استعالم واصله از اداره امور شعب بانك ملى اصفهان آن را تائيد 
نموده اســت. لذا با توجه به اينكه مبلغ فوق به عنوان قرض الحســنه بنا به 
درخواست خوانده پرداخت گرديده شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 515 ق. آ. د. م خوانده را به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 160/000 ريال هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/4/2 لغايت 
زمان وصول و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانونى در حق خواهان محكوم 
مى نمايد راى صادر غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ واخواهى در 
اين شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 16749 قاضى شوراى حل اختالف شعبه 

6 حوزه قضائى اصفهان 
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

6/418 شــماره آگهــى: 13940390200400143 شــماره پرونــده: 
9100400200400064 آگهــى مزايده پرونده اجرايى كالســه 9100213 
شش دانگ يك باب خانه پالك شماره 6212 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
با حق سر طاق به ديوار بهار بند شماره 6170 به آدرس: اصفهان، خيابان 
جامى، كوچه اعالئى، نبش كوچه كوى شــهيدان، منزل خشت و گلى قديمى 
داراى كدپستى شماره 8137719961 كه اسناد مالكيت آن در صفحات 535 
و 585 دفاتر 15 و 146 امالك ذيل ثبت 1819 و 21702 با شماره هاى چاپى 
193053 و 321991 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال به شارع شرقًا 
تحتانى به شارع و فوقانى اول به ديوار اشتراكى با بهاربند شماره 6170 دوم 
به ديوار اشتراكى با خانه شماره 6169 سوم ديوار اشتراكى با خانه شماره 
6168 محمد و غيره جنوبا به ديوار خانه 6213 محمد حســين غربًا در سه 
قسمت به ديوار اشتراكى با خانه شماره 6214 كه طبق نظر كارشناس رسمى 
ملك مذكور خانه ايست قديمى ساخته شده از خشت وگل و تيرهاى چوبى 
با حياط گلى و دربهاى چوبى كه بعضًا به سبك سنتى با تركيبى از چوب و 
شيشه و كار هنرى دست، ساخته شــده و به دليل قدمت بيش از50 سال از 
ساخت بنا و متروكه ماندن آن و نم زدگى و نشت آب از سقفها رو به ويرانى 
نهاده و در حال حاضر اساسًا اعيانى آن فاقد ارزش سكونت مى باشد و ملك 
در ضلع غربى حياط ديوارى مشــاهده مى گردد كه مشخص است توسط 
ملك اصلى افراز شده و عالوه بر حياط، بناى قديمى را نيز تقسيم نموده است 
مقدار باقيمانده از اين ملك كه در مالكيت راهنين و در رهن بانك قرار گرفته 
است به ابعاد حدود 27 متر طول در 13 متر عرض مى باشد كه با توجه به 
قديمى بودن بافت شهرى منطقه و با عنايت به عقب نشينى هاى امالك مشابه 
در محل به نظر ميرسد مساحت ملك پس از عقب نشينى در حدود 260 متر 
مربع خواهد بود و داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد ملكى آقاى تقى 

موسوى شفتى (به ميزان 4/5 دانگ مشاع) و خانم زهرا نجفى (به ميزان 1/5 
دانگ مشاع) كه طبق سند رهنى شماره  127543-1389/09/02 دفترخانه 
292 تهران در رهن بانك تات (بانك آينده) واقع مى باشد و طبق اعالم بانك 
ملك فوق تا تاريخ 1394/10/21 داراى بيمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 
12 روز يكشــنبه مورخ 94/8/17 در اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان 
واقع در خيابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول خيابان الهور به مزايده 
گذارده مى شود. مزايده از مبلغ پايه 5/000/000/000 ريال شروع و به هر 
كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم 
به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد 
و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
ضمن آنكه پــس از مزايده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد مى گردد ضمن اين 
آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينــده رود چاپ اصفهان مورخ 94/7/16 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول 
مى گردد. توضيحًا جهت شركت در جلســه مزايده مبلغ ده درصد از پايه 
مزايده طى فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت 
شناســايى معتبرالزامى اســت ضمنا برنده مزايده بايــد كل مبلغ خريد را

 تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حســاب اداره ثبت 
اســناد و امالك ســپرده نمايد. م الف 17700 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان 
ابالغ راى

7/199 كالسه پرونده اصلى: 94-301 شماره دادنامه: 94/5/31-390 مرجع 
رســيدگى كننده: شعبه سى و نهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
مجيد زارعى سودانى به نشانى خ زينبيه، شهرك سرو، ميدان صدف نبش 
كوچه هميشه بهار خوانده: بهمن ســليميان ريزى مجهول المكان خواسته: 
محكوميت خوانده به پرداخت وجه يك فقره چك به مبلغ دو ميليون و پانصد 
هزار ريال به تاريخ 94/5/28 شعبه سى و نهم شوراى حل اختالف اصفهان 
به تصدى امضاء كننده زير تشكيل، پرونده كالسه مفتوح است. با مالحظه 
اوراق پرونده، شورا با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. در خصوص دعوى مجيد زارعى سودانى به طرفيت 
بهمن سليميان ريزى به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال 
موضوع يك فقره چك به شــماره 771300-92/11/26 به انضمام هزينه 
دادرسى و خسارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 
مســتندات در يد خواهان كه داللت بر اســتقرار دين و اشتغال ذمه خوانده 
دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته 
و هيچگونه دليل و مــدرك و دفاع موجهى در خصــوص دعوى مطروحه 
مبنى بــر برائت ذمه خويش به عمــل نياورده، لذت شــورا دعوى خواهان 
را محرز و ثابت تشخيص داده و مســتندا به مواد 198- 515- 519- 522 
قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو 
ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواســته و مبلغ چهارصد و بيست 
هزار ريال بابت هزينه هاى دادرسى و خســارات تاخير تاديه از تاريخ سر 
رســيد 92/11/26 تا زمان اجراى حكم بر اســاس آخرين شــاخص بانك 
مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 
مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از اتمام 
مدت مذكور، ظرف 20 روز ديگر قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف 17237 قاضى شعبه سى و نهم 

شوراى حل اختالف اصفهان 

خبر كوتاه

ــت در تصادف با وانت پيكان در  موتورسيكلتي كه پنج سرنشين داش
خراسان جنوبي سه كشته و دو مجروح برجاي گذاشت.

ــالم مركز فوريت هاي  ــان جنوبي گفت: با اع رييس پليس راه خراس
ــي 110 مبني بر تصادف در كيلومتر 45 محور روستايي نوغاب  پليس
ــان پليس راه به  ــتان درميان بالفاصله گروه امداد و كارشناس شهرس

محل سانحه اعزام شدند.
ــي صحنه تصادف  ــين رضايي افزود: مأموران در بررس سرهنگ حس
ــج نفر بود با  ــيكلت ايژ كه حامل پن ــتگاه موتورس دريافتند يك دس
ــينان  ــه نفر از سرنش ــتگاه وانت پيكان تصادف كرده كه س يك دس
ــدت مجروح ــر ديگر نيز به ش ــته و دو نف ــيكلت در دم كش موتور س

 شدند.
ــناس پليس راه علت تصادف را انحراف به چپ  وي تصريح كرد:كارش

خودروي وانت پيكان اعالم كرد.
سرهنگ رضايي به شهروندان توصيه كرد: قوانين راهنمايي و رانندگي 

را رعايت كنند تا شاهد چنين حوادث تلخ و مرگباري نباشيم.

ــه دو برادر از  ــتان مباركه گفت: قاتلى ك ــترى شهرس رييس دادگس
ــش و رضايت اولياى دم، از  اقوام خويش را به قتل رسانده بود با بخش

چوبه دار نجات يافت. 
ــه نام  ــاله ب ــزود: فردى 56 س ــاره اف ــى در اين ب ــا جليل ــد رض  احم
ع- غفارى، سه سال پيش با ضربات چاقو دو برادر را كه فرزند خواهرش 
ــدند به دليل اختالفات ملكى با ضربات چاقو به قتل  محسوب مى ش

رساند.
وى افزود: بعد از تشكيل پرونده و رسيدگى در دادگاه كيفرى استان 
و صدور راى و همچنين استيذان از رياست قوه قضاييه، سرانجام روز 

اجراى حكم قصاص اين قاتل فرا رسيد.
ــعبه  ــتان، رييس اجراى احكام و دادرس ش وى افزود: با حضور دادس
اول دادگسترى مباركه به نمايندگى از طرف رييس اين دادگسترى، 
صحبت هايى با خانواده مقتوالن شد و رضايت آنها منوط به پرداخت 

ديه جلب شد.
جليلى تصريح كرد: عدم اجراى قصاص و انجام مفاد رضايت منوط به 
پرداخت ديه است و در صورت عدم پرداخت ديه، حكم قصاص به قوت 

خود باقى خواهد بود. 
ــتان عمومى و انقالب مباركه  رييس دادگسترى مباركه گفت: دادس
ــد صغير مقتولين، با اخذ  نيز به عنوان مدعى العموم از طرف دو فرزن
ــاد اين رضايت اعالم  ــن دو صغير، رضايت خود را با مف وجهى براى اي

كرده است. 

موتورسيكلت حامل پنج سرنشين،
 سه كشته و دو مجروح برجاي گذاشت

بخشش يك محكوم به اعدام 
در اصفهان 

رييس پليس تهران بزرگ گفت: با تالش هاى موثر 
پليس در بازه زمانى مهر ماه 93 تا مهر ماه 94 آمار 

انواع سرقت در پايتخت 9 درصد كاهش يافت.
 سردار حسين ساجدى نيا افزود: در اين بازه زمانى 
ــل و كاهش 18  ــدى در جرايم قت ــش 9 درص كاه

درصدى سرقت مسلحانه را شاهد هستيم.

ــوادث رانندگى  ــوانح و ح ــت: در زمينه س وى گف
ــه موفق به كاهش  ــايل نقلي نيز به رغم افزايش وس
ــوت در پايتخت  23 درصدى تصادفات منجر به ف

شده ايم.
ــارزه با  ــاره به اينكه مب ــاجدى نيا با اش ــردار س س
قاچاقچيان از دغدغه هاى اصلى شهروندان تهرانى 

ــت اظهار كرد: در اين خصوص پليس موفق به  اس
ــتگيرى قاچاقچيان  باالبردن آمار 34 درصدى دس
مواد مخدر و افزايش قابل توجه كشفيات شده است.

رييس پليس تهران بزرگ در خصوص جمع آورى 
معتادان ضمن اعالم كاهش 10 درصدى آمار هاى 
ــس به دليل عدم  ــه رغم تالش هاى پلي آن گفت: ب
ــازمان ها و  ــاير س ــام الزم متوليان امر در س اهتم
ــن برنامه نيروى انتظامى  نبود امكانات بازپرورى اي

همچنان معطل مانده است.
ــين  ــترك كه با حضور جانش در اين صبحگاه مش
فرمانده انتظامى كل ناجا برگزار شد سردار ساجدى 
ــس پايتخت در زمينه هاى  نيا به موفقيت هاى پلي
ــطوح مختلف اشاره كرد و  علمى و مديريتى در س
افزود: در جشنواره مالك اشتر پليس فاتب به لحاظ 
دريافت بيشترين جايزه توسط فرماندهى و معاونين 

در سال 94 موفق به كسب رتبه اول شديم.
ــى از كارهاى برتر و  رييس پليس تهران بزرگ يك
سازنده پليس فاتب را راه اندازى مركز فوريت هاى 
پليسى 197 دانست و گفت: راه اندازى اين سامانه 
ــهروندان و صيانت  ــوق ش ــتاى رعايت حق در راس

كاركنان است.
سردار ساجدى نيا ابراز كرد: در راستاى پاسخگويى 
ــار مختلف جامعه ارائه خدمات متنوع  به همه اقش
انتظامى و نيز افزايش راه هاى ارتباطى با شهروندان، 
اقدام به راه اندازى سامانه پيامكى 110110 كرديم 
تا شهروندانى كه داراى مشكل گفتارى هستند و يا 
در مواقع خاصى نياز به كمك دارند در طيف دريافت 

كنندگان خدمات از پليس قرار گيرند.

ــى  ربود،  ــه اش را م ــورد عالق ــر م ــوان وقتى دخت ــر ج پس
ــتگيرى اش  ــث دس ــاعته باع ــم س ــواب ني ــت خ نمى دانس

مى شود. 
رسيدگى به اين پرونده پس از ارسال پيامك دختر جوان به 
ــاله در اين پيامك از ربوده  ــد. دختر 20 س خواهرش آغاز ش
شدن خود توسط پسر شرورى خبر داد. خواهر 30 ساله نيز 
پس از مشاهده پيامك، بالفاصله به كالنترى مراجعه و ماجرا 

را براى ماموران تعريف كرد.
ــكايت زن جوان تيمى از ماموران همراه او به آدرسى كه  با ش
گروگان اعالم كرده بود، مراجعه و با رهايى تينا، پسر 25 ساله 

به نام مهران را درحالى كه خواب بود دستگير كردند.
همچنين با انتقال مهران به دادسراى امور جنايى، تينا از او به 

اتهام آدم ربايى و ضرب و جرح شكايت كرد. 
ــاله به بازپرس پرونده گفت: من دانشجو هستم  دختر 20 س
ــدم. او  ــنا ش ــبكه اجتماعى با مهران آش و چندى قبل در ش
ــا كرد به  ــس از چند ديدار ادع ــرده و پ ــن ابراز عالقه ك به م

خواستگارى ام مى آيد.
ــت و مرا فريب  ــدم او از اراذل و اوباش اس در اين مدت فهمي
ــه ام را با او  ــم گرفتم رابط ــت به همين دليل تصمي داده اس
قطع كنم.تينا ادامه داد: او در غرب تهران سد راهم شد و مرا 
سوار خودروى پرايدش كرد. او با ادعاى اين كه من با پسرى 
ــپس به خانه اش در محله  ــتم، مرا كتك زد و س دوست هس

تهرانپارس برد.
ــرد و دقايقى بعد خوابش  پس از ورود به خانه او در را قفل ك
برد. من هم در اين فرصت موضوع را به خواهرم گفتم. بعد هم 

با پيدا كردن كليد در را باز كردم. 
وقتى از خانه خارج شدم خواهرم همراه ماموران سر رسيدند 

و مهران دستگير شد.
ــاله در بازجويى ها با قبول اتهام ضرب و  در ادامه پسر 25 س
جرح و ربودن تينا ادعا كرد: من عاشق او بودم و قصد داشتم به 
خواستگارى اش بروم اما يكباره رفتار او تغيير كرد و جوابگوى 

تماس هايم نبود.
ــدم و بعد از تعقيب او، فهميدم با  من به رفتارش مشكوك ش
ــر ديگرى رابطه دارد. به دنبالش رفتم و او را سوار خودرو  پس

كردم. از شدت عصبانيت او را كتك زدم. 
بعد هم براى صحبت او را به خانه بردم تا ببينم چرا جوابم را 
نمى دهد، اما وقتى وارد خانه شديم من تحت تاثير قرص هاى 
آرامبخشى كه خورده بودم خوابيدم و با صداى ماموران پليس 

از خواب بيدار شدم.
ــتور آرش سيفى بازپرس  ــر 25 ساله او با دس با اعترافات پس
شعبه چهارم دادسراى امور جنايى بازداشت شد و در اختيار 

ماموران پليس آگاهى قرار گرفت.

خواب سنگين، آدم ربا كاهش 9 درصدى آمار سرقت در كشور
را گرفتار كرد

ــت به قتل  ــر جواني كه در يك درگيرى دس پس
ــت گرفت اما به  زده بود، در دادگاه كيفري رضاي
ــالب به خاطر  ــم ديگرش در دادگاه انق دليل حك
ــان به اعدام محكوم  پرونده مواد مخدرش همچن

است.
اول خرداد سال 88 ماموران پليس منطقه پيروزي 
ــرار گرفتند كه  ــك درگيري ق در جريان وقوع ي
بالفاصله موضوع را در دستور كار خود قرار دادند 
و با حضور در محل حادثه به تحقيق در اين رابطه 

پرداختند.
ــد كه پسر جواني  ــخص ش با حضور ماموران مش
ــت. بنابراين ضارب  ــته شده اس با ضربه چاقو كش
ــد و در بازجويي ها با اعتراف به جرم  دستگير ش

ــته  ــينم نشس خود به ماموران گفت: من در ماش
بودم كه مقتول مرا اشتباهي گرفت و به من حمله 
كرد. او با چوب به جانم افتاد و من هم براي دفاع 
ــه او زدم و او را به قتل  از خودم با چاقو ضربه اي ب

رساندم. 
ــه از خانه وي  ــي ك ــر در حال ــراف اين پس با اعت
ــد، پرونده قتلش  ــف ش مقدار زيادي كراك كش
ــدرش به  ــده مواد مخ ــه دادگاه كيفري و پرون ب
ــد. اين پسر در دادگاه  دادگاه انقالب فرستاده ش
كيفري به اتهام قتل محاكمه و به قصاص محكوم 

شد.
 او همچنين در دادگاه انقالب نيز به اعدام محكوم 
شد. اما حكم قصاصش در ديوان عالي كشور تاييد 

ــد و پرونده براي رفع نواقص بار ديگر به شعبه  نش
113 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد.

ــعبه محاكمه شد و اينبار  متهم بار ديگر در اين ش
ــش كرد. او  ــاي دم تقاضاي بخش از خانواده اولي
ــت كه او  ــته و خواس گفت كه قصد جنايت نداش

را ببخشند.
ــه باز  ــاي دم نيز كه در ابتداي جلس خانواده اولي
ــت تاثير  ــرده بودند، تح ــاي قصاص ك هم تقاض

صحبت هاي متهم اعالم رضايت كردند. 
ــور شدند و متهم را  بنابراين هيات قضايي وارد ش
ــه پرداخت ديه و  با توجه به رضايت اولياي دم، ب
زندان محكوم كردند. ولي متهم در دادگاه انقالب 

همچنان محكوم به اعدام است.

قاتلى كه با وجود رضايت اولياى دم، باز هم اعدام مى شود



 پيامبر صلى اهللا عليه و آله  :
هــر كــس دوســت دارد خداونــد هنــگام 
ســختى هــا و گرفتــارى هــا دعــاى او را 
اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند.
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ستون كودك

مكيدن انگشت شصت
ــاالن  ــوزادان و خردس ــان ن ــن عادت هادرمي ــى از رايج تري اين،يك
ــان امور تربيتى بر اين باورند كه ــت. درحقيقت برخى كارشناس اس
ــصت خود  ــت ش ــد كودكان نوپا در دوره هايى خاص انگش  90 درص
را مى مكند. اين كار به خودى خود مشكلى به همراه ندارد؛ اما اگر براى 
زمانى طوالنى ادامه پيدا كند آن موقع است كه داستان فرق مى كند. 
بر اساس اعالم نظر آكادمى پزشكى كودكان آمريكا، بيش از نيمى از 
نوزادانى كه انگشت شصت خود را بر اساس يك عادت مى مكند در حد 
فاصل 6 تا 7 ماهگى اين كار را رها مى كنند. اكثر باقيمانده اين دسته 
از خردساالن در حد فاصل 4 تا 5 سالگى عادت مكيدن انگشت شصت 

را كنار مى گذارند.
كوباندن سر به سطوح

برخى نوزادان و كودكان نوپا عادت دارند كه سر خود را با ريتمى خاص 
ــد. در چنين وضعيتى  ــطوحى نظير ديوار يا تخت خواب بكوبن به س
ــت مى كنند زيرا اين حالت را با  ــاس وحش ــيارى از والدين احس بس
ــكالت روحى و روانى در ارتباط دانسته و آن را  اختالالت رشد يا مش
نشانه اى از اين اختالالت به شمار مى آورند. اين عادت در ميان نوزادان 

6 تا 18 ماه رايج است. 
ناخن خورى

ــود.  ــاهد مى ش اين عادت معموال پس از تمامى عادت هاى قبلى مش
ــالگى را رايج ترين دوره مشاهده اين  ــنين 5 تا 6 س ــان س كارشناس
عادت مى دانند. نمى توان استرس را عامل هميشگى بروز اين عادت 
به شمار آورد؛ اما قرار گرفتن در شرايط استرس زا مى تواند اين عادت 

را تشديد كند. 
موپيچاندن

ــود.  ــاهده مى ش ــالگى مش اين عادت معموال در حد فاصل 3 تا 6 س
پيچاندن مو به عنوان يك عادت معموال بى خطر است و جالب اينكه 
خردساالن حتى بدون آنكه خود تشخيص دهند، براى كسب آرامش 

بيش تر اين كار را انجام مى دهند. 
ــاس راحتى  ــراى احس ــاالن ب ــى خردس ــده كه برخ ــاهده ش مش
ــود را  ــاى خ ــودن موه ــل ب ــتگى يا كس ــن خس ــر در حي ــش ت بي
ــالگى  ــس از 6 س ــه پ ــد. درصورتيك ــان مى پيچن ــتان ش ــا انگش ب
ــى كار به  ــد و حت ــدت آن افزوده ش ــادت ادامه يافت و يا بر ش اين ع
ــك متخصص اطفال ــرى به پزش ــيد آنگاه س ابروها و موژه نيز كش

 بزنيد.

ــر ــى ب ــالم مبتن ــره در اس ــى روزم ــان زندگ بني
ــر بخواهيم تصويرى از  ــت. يعنى اگ  نهاد خانواده اس
سبك زندگى اسالمى و زندگى روزمره يك مسلمان 
ــبك و اصلى ترين  ارائه كنيم خانواده را محور اين س
هدف زندگى روزمره مى يابيم. قرآن در آيات بسيارى 
ــته و حتى خداوند خود وعده  به اين مهم توجه داش
گشايش و فراخى رزق به زوج هاى جوان داده و ترس 
ــكيل خانواده نمى داند  از فقر را دليلى براى عدم تش
ــر از آن در  ــه 32) و باالت ــور آي ــارك ن ــوره مب (س
ــون و چرا  ــى چ ــد، احترام ب ــه توحي ــرار ب ــار اق كن
ــر  ــرام به همس ــته و احت ــادر را خواس ــدر و م ــه پ ب
ــت. ــته اس ــان دانس ــرايط ايم ــواده را از ش و خان
ــس  پ  (36 ــه  آي ــاء  نس ــه  مبارك ــوره  (س
ــت  رعاي و  ــم  تكري و  آن  ــكيل  تش ــواده،  خان
ــى از ايمان  آداب زندگى در آن و حفظ دوامش بخش
يك مسلمان واقعى است و امرى جدانشدنى از سبك 

زندگى اسالمى است.
ــبك زندگى حضرت  ــيعيان در اين س  براى اغلب ش
ــوار با دخت  ــترك آن بزرگ ــى مش ــر(ع) و زندگ امي
ــاخص  ــن الگو و ش ــر(ص) مهم تري ــى پيامب گرام
ــى پربار  ــود؛ اما حكمت اين زندگ ــوب مى ش محس
ــش تر و  ــالم در هيچ جا بي ــواده در اس ــق خان و عم
پيش تر از بيانات گوهربار و درس آموز اميرالمؤمنين 
ــن بيانات و  ــت. رعايت عملى اي ــل پيگيرى نيس قاب
تكيه بر اين حكمت ها يعنى زندگى براساس سبك 

زندگى علوى.
ــكيل  ــى و تش ــى(ع) زندگ ــرت عل ــگاه حض از ن
ــرهاى مختلفى  ــا و دردس ــختى ه خانواده گاه با س
ــزى هم از  ــر باالتر اين كه گري ــت و دردس همراه اس
ــا در كنار  ــت (حكمت 238)؛ ام ــختى نيس اين س
ــاالت و ــاره اى از كم ــيدن به پ ــختى ها رس اين س
ــت مگر با ازدواج و تشكيل  ــته ها ممكن نيس خواس

ــيرين و دوست  ــختى ها خود ش خانواده و اين كه س
داشتنى هستند. 

ــور و منظومه تفكر  ــه در منش (حكمت61) اما آنچ
ــكيل خانواده اهميت دارد، اين  حضرت امير در تش
ــى، نه چون  ــاز و نگاهى عقالن ــدى ب ــت كه با دي اس
ــنوا از پى  ــمى بيمار و گوشى ناش عاشقى كه با چش
ــه  ــم ب ــت ه ــى رود و در نهاي ــته دل م خواس
ــاب بزنيم. ــه انتخ ــت ب ــد، دس ــيمانى مى رس پش

 (خطبه 109).
ــت  ــرت هرگز به اين معنا نيس ــه اين كالم حض  البت
ــت  ــاى عالقه و دوس ــاب، منه ــار در انتخ ــه معي ك
ــد؛ بلكه آ نچه مورد نهى حضرت است ــتن باش داش

 انتخاب كوركورانه است يعنى غرق شدن در زيبايى 
ــس را در نظر  ــوان واقعيت و تجان يار به قدرى كه نت

گرفت.
ــت  ــم اس ــب مه ــن مطل  در گام دوم ، درك اي
ــت.  ــاوت اس ــردان متف ــان و م ــات زن ــه روحي ك
ــه ــه ب ــه ك ــج البالغ ــاى نه ــاى ج ــرت در ج حض
ــوع ــن موض ــر اي ــد ب ــه ان ــواده پرداخت  خان

ــا را در  ــاوت ه ــن تف ــناخت اي ــد و ش ــد دارن  تاكي
ــى دانند.  ــواده پررنگ م ــازى بهتر خان ــاختار س س

(خطبه 80؛ حكمت 234)
جالب است در روان شناسى امروزى و بحث هايى كه 
حول رابطه زن و مرد و ازدواج در مى گيرد هم بسيار 
بر اين مطلب تاكيد و توصيه مكرر بر اين شده كه براى 
زندگى بهتر بايد با دنياى متفاوت زنان و مردان آشنا 
ــياره  بود، حتى با نگاهى اغراق آميزتر آنان را از دو س

متفاوت مى دانند. 
ــوم، حضرت توصيه هاى شنيدنى بسيارى در گام س
 به زنان و همسران براى تداوم شيرين زندگى دارند

ــرار  ــن ق ــا از اي ــه ه ــه اى از توصي ــه گوش  ك
است:

زندگى با پاكدامنى و عفاف
ــته اى از ــن، را فرش ــان پاكدام ــرت زن حض

ــان را از  ــى آن ــد و پاك ــى دان ــى م ــتگان اله  فرش
ــر  ــم باالت ــهادت ه ــدا و ش ــدت در راه خ مجاه
ــدى  ــان پايبن ــت 474) ايش ــمارد. (حكم ــى ش م
ــازه ورود نامحرم به  ــدم اج ــول خانوادگى و ع به اص
ــى دانند.  ــات كمالى زن م ــى را از صف ــم زندگ حري
ــان(ع) به  ــر مومن ــن امي ــت 234) همچني (حكم
ــان و ــران ت ــش همس ــد در پوش ــى گوي مردان م

 روابط شان دقت داشته باشيد كه اين كار بهترين امور 
براى حفظ پاكى و سالمت زن است (نامه 31)

ــرد غيرت  ــه م ــت ك ــا نيس ــه آن معن ــن ب ــا اي  ام
ــوردى  م ــى  ب ــرى  گي ــخت  س و  ــب  تعص و 
ــان  ــون هم ــت 360)، چ ــد (حكم ــته باش داش
ــى مورد،  ــرت ب ــى فرمايند غي ــان م ــه ايش طور ك
ــه  ــن را ب ــار دل و پاكدام ــت كار را بيم درس

بدگمانى مى اندازد. (نامه 31)

اهميت خوش خلقى در كانون خانواده
ــه  ــى ك ــن فضيلت ــا ارزش تري ــن و ب ــى تري گرام
ــرار دارد، اخالق نيكو  ــواده ق ــام امور خان مبناى تم
(حكمت 38) و سعى در رفع نيازهاى يكديگر است. 

ــى از اعضاى  ــر اندوه ــد: «اگ ــى فرماين حضرت م
ــازيم، خداوند  ــاد س خانواده بزداييم و دل آنها را ش
ــى دهد  ــرار م ــراى مان ق ــى ب ــادى را لطف ــن ش اي
ــراى مان  ــون آب زاللى ب ــم روزگار، چ كه هنگام غ
ــان را ــم هايم ــدوه و غ ــرد و ان ــى گي ــدن م باري

 مى شويد.» (حكمت 257)
ــو  نيك را  زن   ــاد  جه ــى(ع)  عل ــام  ام  
ــه  ــت 136) و ب ــته (حكم ــوهر دارى دانس ش
ــگرى با ــا پرخاش ــد هرگز ب ــردان توصيه مى كن م
ــخن مگوييد و هيچ گاه با چوب و سنگ   زنان تان س
آنان را ميازاريد كه اين برخورد حتى در جاهليت هم 
جايگاهى نداشت و چنين شخصى مورد مذمت بوده 

و هست. 

انتظارات را به حداقل برسانيم
ــن (ع) مى فرمايند:  حضرت در وصيتى به امام حس
«پسرم! زنان چون گل هاى بهارى هستند نه پهلوانان 
ــخت كوش؛ پس هرگز كارى برتر از توانايى آنها از  س
آنان انتظار نداشته باش (نامه31) و هرگز آنان را با آزار 
ــان در نيروى بدنى و روانى  دادن تحريك مكن كه آن

كم توانند.» (نامه 14)
 راه هاى تربيت فرزندان

ــدان ــل فرزن ــادر را در مقاب ــدر و م ــام (ع) پ ام
ــرت  ــود حض ــته و خ ــووليت ندانس ــى مس  ب
ــدان در قبال پدر و  مى فرمايند همان گونه كه فرزن
ــووليت هايى دارند، پدر و مادر نيز در قبال  مادر مس
ــتاب و  آنان وظايفى دارند و مهم ترين وظيفه آنها ش
ــت. حضرت در سخنى   تالش در تربيت فرزندان اس
ــه دارم تا تو را  ــن(ع) مى فرمايند: «وظيف امام حس
ــكل ــنا و به بهترين ش ــالمى آش با اخالق و آداب اس

 تربيت كنم».

آشپزى

ستون معرفى كتابگياهان آپارتمانى

خانه دارى

ــاخه  ــتيك،12 ش ــت اس ــش برش گوش مواد اوليه كباب ژاپنى: ش
ــويا، ــس س ــدد هويج،ربع فنجان س ــك ع ــدد پياز،ي ــه،12 ع مارچوب
دو قاشق غذاخورى شكر،دو قاشق غذاخورى روغن نباتى،40 گرم كره،

ــعله  ــه آب را بگذاريد روى ش ــك قابلم طرز تهيـه كبـاب ژاپنى :ي
باال بجوشد. در اين حين گوشت ها را از عرض نصف كنيد. هر نيمه را بين 

ــت كوب بكوبيد يا با وردنه آنقدر  دو كيسه پالستيكى بگذاريد و با گوش
ــود. اين كار را براى بقيه  ــت 4 ميليمتر ش فشار دهيد تا ضخامت گوش

تكه هاى گوشت تكرار كنيد.
مارچوبه و پياز را خرد كنيد و به حالت نوارهاى باريك به طول 8 سانت 
ــد. مارچوبه و هويج  ــكل از طول ببري درآوريد. هويج را هم به همين ش
ــه كنيد و  ــپس پيازها را اضاف ــرو كنيد. س ــه در آب جوش ف را 30 ثاني
30 ثانيه در آب جوش فرو كنيد. آب آنها را بگيريد و در آب يخ بيندازيد 
ــيده  ــتمالى بگذاريد تا آب آنها كش و دوباره آب آنها را بگيريد. روى دس

شود.
ــطح صافى بگذاريد.  براى پيچيدن بيف رول ها، يك تكه بيف را روى س
يك تكه مارچوبه، يك تكه هويج و يك تكه پياز روى بيف بگذاريد و آن را 
محكم بپيچيد و با خالل دندان محكم كنيد تا باز نشود. اين كار را براى 

بقيه سبزيجات و بيف ها تكرار كنيد.
ــه اى مخلوط كنيد. بيف رول ها را به آن  ــكر را در كاس سس سويا و ش
آغشته كنيد. 1 قاشق غذاخورى روغن در ماهيتابه بريزيد و آن را روى 

شعله متوسط داغ كنيد. 
ــدود 5 دقيقه همه جاى آنها  ــا را يكى يكى اضافه كنيد و ح حاال رول ه
ــپس آنها را به بشقاب  ــوند و كمى بپزند. س را تفت دهيد تا قهوه اى ش
ــيد تا گرم بمانند. براى همه رول ها اين  منتقل كنيد و روى آنها را بكش

كار را تكرار كنيد.

  caprifoliaceae  ــواده ــزان پذير از خان گياه  آقطى درختچه اى خ
ــمال آمريكا ــه بومى ش ــوده و اين درختچ ــس sambucus ب و جن

 مى باشد.
ــراق و گل هايى زرق و برق  ــتن برگ هايى ابلق و ب آقطى به دليل داش
ــمار مى آيد و براى تزيين باغ ها  دار و معطر، گياه زينتى محبوبى به ش
به كار مى رود.از آنجائى كه آقطى بسيار سريع الرشد مى باشد از آن به 

عنوان حصار و پرچين و براى مرزبندى استفاده مى شود.
شرايط نگهدارى گياه آقطى به شرح زير مى باشد:

ــى شده.اين  ــى ، ماسه اى خوب زهكش ــنى، لومى،رس  خاك: خاك ش

گياه در خاك هاى اسيدى، خنثى و قليايى رشد مى كند.براى گلدهى 
بيش تر گياه بهتر است در خاك آهكى كاشته شود.

نور: آفتابى - نيمسايه.
دما: دماى بين 6- تا 21 درجه براى رشد اين گياه مناسب است.

آبيارى: به طور متوسط صورت گيرد.هرس: اوايل بهار ساقه هاى ضعيف 
را از گياه جدا كنيد. آقطى جزء گياهان دارويى محسوب مى شود،كاربرد 
دارويى:از پوست داخلى پلم، چاى مى سازند كه ادرارآور، استفراغ آور و 

ضديبوست قوى است.
از پوست ريشه چايى مى سازند كه سردرد، مشكالت كليوى و انباشتگى 

بلغمى را درمان مى كند.
ضمادى كه از برگ هاى پلم مى سازند، بر روى كبودشدگى، گازگرفتگى 
ــهل قوى  و انعقاد خون بكار مى رود. دم كرده جوانه هاى برگ پلم مس

مى باشد. گلهاى پلم، محرك، معرق و ادرارآور مى باشد.
تكثير: تكثير اين گياه به سه روش امكان پذير است :1- كاشت بذر 2- 

قلمه زدن 3- تقسيم.
بذر پلم را تا موقعى كه در پاييز برسد درون شاسى سرد نگهدارى كنيد. 
ــرد و بعد دو ماه  ــيون س ــدت دو ماه استرافيكاس ــده را به م بذر انبار ش
استرافيكاسيون گرمايى داده و بعد در ماه بهار درون شاسى سرد بكاريد. 

جوانه ها را تا موقعى كه رشد كافى بكند در گلدان ها نگه داريد.
ــاى نيمه بالغ قلمه جوانه دار به اندازه  در ماه هاى تير و مرداد از چوب ه

هفت تا ده سانتى متر تهيه كرده و در شاسى نگهدارى كنيد.
ــه اندازه ــاى جوانه دار ب ــيده قلمه ه ــز از چوب هاى رس در اواخر پايي

 15 تا 20 سانتى متر در طول فصل رشد بريده و درون شاسى يا محيط 
محافظت شده نگهدارى بكنيد.

ــه  ــته ب ــج) وابس ــدي (ع ــرت مه ــالس حض ــي اج ــه دائم دبيرخان
معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسالمي جهت ارتقاء سطح 
آگاهي مخاطبين خود در حوزه معارف مهدوي با بهره گيري از محققان 
و پژوهشگران ديني و حوزه عليمه قم مجموعه كتاب هايي را در ارتباط 
ــاله مهدويت در  ــش هاي گوناگوني كه پيرامون مس با موضوعات و پرس
ــاير اقشار اجتماع  ــجويان، دانش آموزان و س ميان دانش پژوهان، دانش

مطرح مي باشد، منتشركرده  است.
ــكلي جامع ضمن پرداختن به  مولفين اين كتاب ها تالش دارند تا به ش
ابعاد گوناگون معارف و پرسش هاي پيرامون مساله مهدويت طي مقاالت 
ــروز خود را نيز در  ــاليق و عاليق مخاطبين ام و پژوهش هاي متنوع س

ساختار و تاليف آثار مدنظر قرار دهند. 
ــا موضوع خود  ــب ب ــب «مهدويت در عصر حاضر» متناس مجموعه كت
ــيله يك محقق و مولف و  شامل 12 جلد و عنوان است كه هر اثر به وس
تقريبا مرتبط با حوزه تخصصي آنان تاليف و منتشر گرديده كه عناوين 

و نويسندگان آن به شرح ذيل مي باشد:
ــالمي در جهان، ــدن اس ــگ و تم ــكوفايي فرهن ــام مهدي و ش 1- ام

 دكتر علي اكبر واليتي
ــدن در عصر ما، دكتر  2- حكومت جهاني امام عصر و نظريه جهاني ش

بهرام اخوان كاظمي
ــي ، علي اكبر  ــور از عالئم غيرحتم ــزوم تفكيك عالئم حتمي ظه 3- ل

مهدي پور
ــت  قيام ــه  ب آن  ــاي  ه ــباهت  ش و  ــور  ظه ــه  هنگام  -4

(جمع بندي تحليلي وقايع)، سيدمهدي حائري قزويني
5-  اشعار شيوا (رد بهائيت)، آيت اهللا حاج مالجواد صافي گلپايگاني (ره)

6- موعود در قرآن، سيدعباس سيدكريمي حسيني
7- مهدويت از ديدگاه نهج البالغه، مهدي فقيه ايماني

ــبهات مهدوي دوران ما (نقدي بر نظريه همگرايي ابن خلدون)،  8- ش
زين العابدين شمس الدين

9- شبهات مهدوي دوران ما (نقدي بر بهائيت)، مهدي مهدي پور
10- شكوفايي حقوق شهروندي در عصر ظهور، عبدالرحيم سليماني

11- كاركرد تربيتي اعتقاد به مهدويت در عصر حاضر، عليرضا انصاري
12- مفهوم واقعي انتظار در عصر حاضر، محمدحسين رحيميان

ــما ــارزه با هفت نوع لكه براى ش ــت روش طبيعى براى مب ــن مقاله هف در اي
 آورده شده  است.

ــقاب تان روى  ــذ به جاى بش ــس تند و لذي لكه ى سـس كباب: آيا اين س
ــس تيره رنگ ــيار مقاوم اند؛ زيرا س ــت؟ اين لكه ها بس لباس شما ريخته اس
ــراى ــركه ب ــويى و س ــع ظرف ش ــى ماي ــت. از روش تركيب ــى اس  و روغن
 از بين بردن رنگ و روغن لكه استفاده كنيد. دفعه ى بعد دقت كنيد لكه ى سس

كجا مى ريزد.
ــنهاد مى دهند. لباس را  پاك كردن لكه ميوه:گياه خواران اين روش را پيش
روى يك كاسه ى آب در حال جوش بگذاريد تا بخار آن لكه ى حاصل از توت، 
چغندر و ديگر ميوه ها و سبزيجات سرسخت را از بين ببرد. با اين روش مطمئن 

مى شويد، روش لكه زدايى مورداستفاده ى شما عالى است.
ــت با  ــا عرق مى كنيم. اما الزم نيس پاك كردن لكـه عرق:خوب، همه ى م
ــفيدتان اين را به همه اعالم كنيد.  باقى ماندن لكه هاى زرد روى تى شرت س
يك تركيب از مايع ظرف شويى و هيدروژن پروكسيد تهيه كرده و مقدار كمى 
جوش شيرين در آن بريزيد. بايد لباس تان را خوب چنگ بزنيد تا لكه پاك شود.

ــدر پاك كردن لكه  پاك كردن لكـه قهوه:با اين روش تعجب مى كنيد چق
ــويى و هيدروژن پركسيد ــت. خميرى از صابون لباسش ــاده اس براى شما س

 تهيه كنيد و با آن لكه هاى قهوه را بشوييد. به همين سادگى!
ــودك تان يك لكه ى گلى روى  پاك كردن لكه گل:ا گر حيوان خانگى يا ك
ــت در ابتدا روى آن را جارو بزنيد تا در حد امكان  ــته اس فرشتان به جا گذاش

آلودگى ها پاك شوند. سپس يك پارچه ى سفيد را در محلول مواد شوينده ى 
ــراى چند ثانيه ــته نماييد. ب ــد و آن را كامال با محلول آغش ــى فروكني طبيع

 دست مال را روى لكه فشار دهيد. پس از 15 دقيقه با يك پارچه سفيد خشك 
ــر را در آب ولرم  ــك ديگ ــك كنيد. يك پارچه ى خش مايع باقى مانده را خش

خيس كنيد، سپس آن را چند ثانيه روى لكه فشار دهيد.

طرز تهيه كباب خوش طعم ژاپنى

همه چيز درباره مهدويتآقطى

پاك كننده  هايى عالى براى انواع لكه ها

زندگى خانوادگى خوب 
در كالم اميرالمومنين(ع)
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