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معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: هيچ 
موردى از كرونا در اصفهان و بين حجاج گزارش نشده؛  اما 

الزم است ديدار با حجاج تا 14 روز انجام نگيرد ...

ــال  ــتاندار اصفهان گفت: زاينده رود از نيمه آبان امس اس
ــى آن منوط به  ــود؛ اما جريان دايم بار ديگر جارى مى ش

بارش هاى بيشتر و صرفه جويى در مصرف آب است...

ــاره به نشست  ــين تيم ملى واليبال ايران با اش مربى پيش
كارگروه بررسى عملكرد تيم ملى گفت: استنباط من اين 
است كه رييس فدراسيون واليبال مى خواهد كواچ را نگه...

ــتين بار با همكارى  ــكان ايرانى براى نخس گروهى از پزش
ــى،  ــاى جراحى مغز و اعصاب، بيهوش متخصصان گروه ه

مراقبت هاى ويژه و عصب شناسى موفق به انجام...

ــات اسالمى  ــمارى از رهبران و موسس ش
ــارات تهديد  ــى ضمن انتقاد از اظه انگليس
ــر  ــت وزي ــرون،  نخس ــد كام ــز ديوي آمي
ــردن ــل ك ــوص تعطي ــس در خص انگلي

ــه  ب ــور  ــن كش اي ــالمى  ــدارس اس م
ــاى ــس باوره ــه آن را تدري ــل آنچ دلي

ــدارس مى خواند،   افراط گرايانه در اين م
خواستار ارائه شواهد از سوى وى شدند...

ــازى  شهرس و  راه  ــر  وزي ــده  نماين
در  ــال  لم بيت ا ــظ  حف ــوراى  ش در 
ــتان  ــى از دادس ــع طبيع ــى و مناب اراض
كل كشور درخواست كرد، هرچه سريع تر 

ــوارى»، از  ــده «كويرخ ــه پرون ــا ورود ب ب
گسترش تصرفات و تملك هاى غيرقانونى 
ــرى  ــى جلوگي ــى و دولت ــى مل در اراض

كند. پس از آن كه ايسنا از ماجراى ...

كرونا، 
در اصفهان نيست

جارى شدن آب زاينده رود
در آينده نزديك

فدراسيون مى خواهد
 كواچ را حفظ كند

جراحى مغز
 بدون نياز به بيهوشى

اظهارات كامرون، بارديگر خشم رهبران اسالمى 
انگليس رابرانگيخت

دعوت از دادستان كل كشور به رينگ كويرخوارى

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 4/413 مورخ 94/05/18 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان زمين واقع در جنب 
ــرايط ذيل به متقاضيان واجد شرايط به صورت اجاره بهاء پارك ساحلى ناحيه يك شهردارى فالورجان را به قيمت كارشناسى و با ش

 به مدت يك سال شمسى واگذار نمايد.
ــى مبلغ 1/455/000 ريال مى باشد كه باالترين مبلغ پيشنهادى برنده مزايده  1) قيمت پايه اجاره ماهيانه براساس قيمت كارشناس

خواهد بود.
2) متقاضيان مى بايست جهت شركت در مزايده مبلغ 300/000 ريال به شماره حساب 0107030747001 شهردارى نزد بانك ملى 

شعبه فالورجان واريز نمايند.
ــركت در مزايده مبلغ 5/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكى و يا به شماره حساب  3) متقاضيان مى بايست جهت سپرده ش

3100003444002 نزد بانك ملى به نام سپرده شهردارى واريز نمايند.
ــنبه مورخ 94/07/23 به دبيرخانه  ــنهادى خود را حداكثر تا آخر وقت ادارى روز پنج ش 4) متقاضيان مى بايست آخرين قيمت پيش

حراست شهردارى ارسال نمايند.
5) كليه هزينه ها از جمله ماليات، بيمه عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و ... به عهده برنده مزايده مى باشد.

6) شهردارى (كميسيون) در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرماييد.

پيرو آگهى مزايده شماره 9415 مورخ 94/4/29 شهردارى آران و بيدگل به استناد مصوبه شماره 
979 مورخ 94/4/15 شوراى اسالمى شهر آران و بيدگل در نظر دارد نسبت به فروش اقالم مازاد بر 
نياز و اسقاطى از قبيل كيس، مانيتور، درب و پنجره آهنى، آلومينيومى، انواع آهن آالت، پالستيك 
و غيره طبق ليست موجود در شهردارى از طريق مزايده عمومى و برابر شرايط مالى شهردارى اقدام 

نمايد. 
لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد تا حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
ــركت در مزايده به شهردارى آران و بيدگل مراجعه  نوبت دوم اين آگهى جهت اطالع از شرايط ش
نمايند. ضمناً هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مزايده است و كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات 

مختار مى باشد. 

آگـهى  مـزايـده 

آگهـى مزايده (مرحله دوم) 

نوبت دوم

نوبت اول

امير احمد زندآور -  شهردار فالورجان 

مهندس حسن ستارى - شهـردار آران و بيـدگل 

شهردار اصفهان:

شهـردارى چـاق و شهروندان الغـر نمى خواهيم

معاون بهره بردارى شركت آب منطقه اى اصفهان ؛

 توزيع آب بين كشاورزان
به مدت يك ماه



ــورمان حمالت هوايى روسيه عليه  وزير امور خارجه كش
مواضع داعش در سوريه را اقدامى به دعوت دولت دمشق 
ــه دليل درتعارض بودن  ــان و تصريح كرد كه آمريكا ب بي
منافع متحدانش با شكست داعش، تمايلى به از بين بردن 

اين گروه تروريستى ندارد.
ــواد ظريف اين مطلب را پيش از ترك نيويورك  محمدج
ــن المللى  ــش مطالعات بي ــوت بخ ــه دع ــتى ب در نشس

دانشگاه دنوردرمحل هتل والدورف آستوريا بيان كرد.
وى در اين نشست به تشريح مواضع و ديدگاه هاى ايران 
ــان پرداخت. ــائل مختلف منطقه و جه ــه با مس در رابط

وزير امور خارجه كشورمان در رابطه با توافق هسته اى و 
ــته اى ايران در مذاكراتى كه به  آينده آن گفت: تيم هس
ــد، شيوه اى را پيش گرفت كه در  اين توافقنامه منجر ش
آن هيچ يك از طرفين مجبور به باخت نباشند و برد يك 

طرف لزوما به معنى باخت طرف مقابل نباشد.
وى افزود: اكنون در مرحله اى هستيم كه بايد اين توافق 
ــر اجرا كنيم و حاصل نهايى  ــاس همين طرز تفك را براس

بايد اين باشدكه يا همه برنده باشند و يا همه بازنده.
ــدگاه و انتظار  ــن تغيير دي ــرد: اي ــان ك ظريف خاطرنش
ــاير موارد مناقشه، از سوريه تا  ــت كه در س رويكردى اس
عراق و يمن نيز به آن نياز است. وى افزود: گرچه ممكن 
است اين طرز تفكر از ديد برخى خيال پردازانه به نظر آيد 
اما ما در رابطه با پرونده هسته اى به آن عمل كرديم و به 
موفقيت رسيديم. وى ادامه داد: در برخى موارد، توسل و 
اتكا به اين برخورد و نگرش آرمان گرايانه، ضرورى است 
ــم آن را  زيرا تجربه ثابت كرده برخوردهاى ديگرى كه اس
«واقع گرايى» يا «سياست هاى واقعيت گرايانه» بگذاريم، 

در عمل نتيجه مثبتى به همراه نداشته اند.
 ضرورت تغييـر نگرش برخورد با ناآرامى هاى 

منطقه
ــران هاى منطقه  ــور خارجه در خصوص حل بح وزير ام
ــت طرز تلقى و نگرش  ــز گفت: در اين رابطه ضروريس ني
ــور اينكه در برخورد  ــد. وى افزود: تص متداول تغيير كن
ــت كه فقط  ــن امكان هس ــاى منطقه، اي ــا آرامى ه با ن

ــد، بايد كنار گذاشته  ــته باش يك برنده مطلق وجود داش
ــان كرد: برخى كشورهاى منطقه  ــود.ظريف خاطرنش ش
ــت چنين تصورى داشته باشند؛  اما اين تلقى  ممكن اس
ــرانجام به باخت همگانى منجر  ــت كه س كوته بينانه اس
خواهد شد. وى ادامه داد: بايد به اين حقيقت آگاه شويم كه 
افراط گرايى هاى منطقه خاورميانه فقط به محدوده هاى 
جغرافيايى سوريه و يا عراق محدود نخواهند ماند و تهديد 

مشتركى براى همه جهان محسوب مى شود.
ــزود: ما بايد در برخورد با  ــورمان اف وزير امور خارجه كش
ــونت و تروريسم، به همه ابعاد  موضوع افراطى گرى، خش
آن توجه داشته باشيم و به عوامل ريشه اى آن بپردازيم.
ــز بايد ــه را ني ــتا اين نكت ــن راس ــت: در اي ــف گف ظري

ــيم كه برخى جوامع پيروان وهابى ها  در نظر داشته باش
در منطقه، از طرز تفكر داعش حمايت مى كنند.

وى تاكيد كرد: تا زمانى كه برخى كشورها و بخش هايى 
ــان موجب  ــت آنها از هر گروهى كه به تصورش از جمعي
تضعيف ايران مى شوند حمايت كنند، از برخورد جدى با 

اين تهديد عاجز خواهند بود.
رييس دستگاه ديپلماسى كشور گفت: جمهورى اسالمى 
ــورهاى منطقه  ايران آمادگى دارد تا زمانى كه برخى كش
ــوند، براى مقابله با  از تهديدهاى داعش عليه آنها آگاه ش
ــتى، با  ــاى امنيتى مربوط به اين گروه تروريس چالش ه
ــورهاى منطقه همكارى كند.ظريف در ادامه تصريح  كش
ــه بعد عمليات  ــش نبايد فقط ب ــه برخورد با داع كرد ك
ــات فرهنگى،  ــاير مالحظ ــى محدود بماند بلكه س نظام
ــب با اين  ــى، عقيدتى و اقتصادى و تدابير متناس سياس

گروه تروريستى نيز بايد مورد توجه قرار بگيرند.
بسـيارى از تروريسـت هـا بزرگ شـده اروپا 

هستند
وزير خارجه كشورمان با يادآورى اينكه «همه، تصاوير سر 
بريدن ها توسط تروريست هاى داعش را ديده اند» افزود: 
همه ديده ايم كسانى كه به چنين جنايت هاى هولناكى 
دست مى زنند بيانيه ها و سخنان خود را به زبان فرانسه 

و يا انگليسى بسيار فصيح بيان مى كنند.
ظريف در ادامه گفت: بسيارى از تروريست ها جوان هايى 
ــد يافته و سپس به  ــورهاى غربى رش هستند كه دركش

تروريست تبديل شده اند.
ــيارى از موارد،  وى افزود: در بس
واخوردگى،  ــى،  بيگانگ حس 
ــات تبليغ و  ــر  تحقي

اسالم هراسانه، اين جوانان 
را به سمت چنين اقداماتى 
سوق داده است؛ البته اين 
ــد توجيهى  ــوع نباي موض
ــد  ــراى رفتار آنها باش ب
ــه  ــورد توج ــد م و باي

قرار گيرد.
خارجه  ــور  ام ــر  وزي

ــالمى ايران همچنين با يادآورى اينكه گروه  جمهورى اس
ــود به منابع مالى  ــتى داعش براى ادامه بقاى خ تروريس
ــش را مطرح كرد كه چه كسى از اين  نياز دارد، اين پرس
گروه نفت خريدارى مى كند و يا منابع مالى و امكانات در 

اختيار آن قرار مى دهد؟
ــورمان، اگر  ــان كرد: در زمان تحريم كش ظريف خاطرنش
ــتر از حد تعيين شده  ــكه نفت خود را بيش ايران يك بش
ــد و خريداران  ــوب مى ش ــى فروخت، خط قرمز محس م
ــام معامالت ــهيالتى را براى انج ــه تس ــك هايى ك و بان

ــدند؛ اكنون بايد  ــد، همه جريمه مى ش فراهم مى كردن
ــران قابل اجرا بود  ــيد اگر چنين تدابيرى درمورد اي پرس
چگونه است كه نمى توان آنها را براى كنترل مناطقى كه 

داعش بر آنها تسلط دارد به كار گرفت؟!
ــوريه نيزگفت: ما براى  وى در ادامه درخصوص بحران س
حل اين بحران به يك رويكرد جامع نياز داريم تا از طريق 
ــان گرفتن درگيرى ها حتى  ــى و پاي آن اصالحات سياس
ــكل محلى در اين كشور تحقق يابد.رييس دستگاه  به ش
ديپلماسى كشورمان با تاكيد بر اينكه نبايد انتظار داشت 
مبارزه با داعش در آينده نزديك پايان يابد، افزود: همسو 
با تالش براى پايان بخشيدن به خشونت ها، بايد يك روند 

سياسى نيز به جريان افتد.
 دليل اقدام روسيه براى حمله به تروريست ها 

در سوريه
ــه مواضع داعش در  ــيه ب ظريف در خصوص حمله روس
سوريه نيز گفت: يك سال پيش آمريكا بدون اجازه دولت 
و مردم سوريه به حمالت هوايى در داخل خاك آن كشور 
ــدام كرد؛ در آن زمان نه تنها هيچ كس از اين حمالت  اق
ــيارى خواهان اقدامات جدى تر  ــد بلكه بس متعجب نش
واشنگتن در اين رابطه شدند.وى افزود: دخالت روسيه در 
اين ماجرا نيز نبايد تا اين اندازه خبرساز باشد زيرا مسكو 
نيز همانند واشنگتن يكى ديگر از اعضاى شوراى امنيت 
ــن المللى، داراى  ــت و از ديد جامعه بي ــازمان ملل اس س
ــت كه آمريكا از آنها  ــووليت هايى اس همان حقوق ومس
ــت. وى ادامه داد: تنها تفاوت در اين موضوع  برخوردارس
اين است كه روس ها به درخواست دولت سوريه به انجام 

اين حمالت اقدام كردند.
ــوص داليل ضرورت  ــورمان درخص وزير امور خارجه كش
دخالت روسيه در حمله به مواضع تروريست ها در سوريه 
ــت كه شكست و نابودى  گفت: يكى از اين داليل اين اس
ــا منافع متحدان  ــش در تعارض ب ــتى داع گروه تروريس
ــال  ــورى كه در يك س ــت؛ به ط ــكا در منطقه اس آمري
ــان داده هيچ اقدام و تالش جدى  ــته واشنگتن نش گذش
ــت. ــت واقعى داعش نكرده اس براى نابود كردن و شكس

ــت داعش را  وى افزود: متحدان آمريكا در منطقه، شكس
ــدن دولت مركزى سوريه و به دنبال  سبب نيرومندتر ش
ــتر شدن نفوذ ايران مى دانند؛ آنها بارها گفته اند  آن بيش
ــى داعش را از ميان  ــد برود در زمان كوتاه كه وقتى اس

خواهند بود.
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ــگر اوالدى فرد  ــت: اسد اهللا عس القدس العربى نوش
ــران از دولت ــاز در اي ــه مراكز تصميم س ــك ب نزدي
ــت كه به علت بحران مستمر  ــن روحانى خواس حس
ــوق العاده»  ــت ف ــور، «حال ــن كش ــادى در اي اقتص

اقتصادى اعالم كند. 
ــدس العربى چاپ لندن  پايگاه اينترنتى روزنامه الق
ــى به قلم محمد المذحجى نوشت: رييس  در گزارش
ــن و فرد نزديك به مراكز  ــاق بازرگانى ايران و چي ات
ــن روحانى  ــت حس ــران از دول ــاز در اي ــم س تصمي
خواست كه به علت تشديد بحران مستمر اقتصادى، 

«حالت فوق العاده» اقتصادى اعالم كند.
ــگر اوالدى از  ــد اهللا عس ــن گزارش، اس ــر پايه اي  ب
ــى و صنعت و معدن  ــد پايه اتاق بازرگان اعضاى بلن
ــال هزار و نهصد و هفتاد و نه در واكنش  ايران از س
ــت كه در آن درباره  ــه نامه چهار تن از وزراى دول ب
ــا چند ماه آينده  ــتگى كامل اقتصاد ايران ت ورشكس
ــران بايد براى  ــد، گفت: دولت اي ــدار داده بودن هش

نجات كشور حالت فوق العاده اقتصادى اعالم كند.

درخواست عسگر اوالدى براى 
اعالم حالت فوق العاده اقتصادى

شنيده ها 

بيژن نوباوه وطن ، در گفت و گو با خبرآنالين با اشاره 
به نامه تذكر 12 نماينده به وزراى ارشاد و اطالعات 
درباره انچه كه اعالم نفوذ صدها نفرى سرويس هاى 
ــانه هاى داخلى  ــى غربى در روزنامه ها و رس جاسوس
ــا اين  ــدى ب ــه ج ــتار مقابل ــده و خواس ــوان ش عن
ــان را در همان تذكر ــت: ما نظرم ــدند گف توطئه ش
 اعالم كرده و به آقايان براى برخورد با اين قضيه آدرس
ــخ به اين سوال كه وزير ارشاد   داده ايم. وى در پاس
ــتند نداسته اند اظهار  اين موضوع را رد كرده و مس
ــان ابتدا اينكه آقاى جيسون رضائيان هم  كرد: ايش
جاسوس است را نمى پذيرفت؛ ولى االن ديگر علنى 
ــده است كه وى جاسوس اصلى آمريكايى هاست  ش
ــان افراد ديگرى در فضاى  ــه نظر ما  نظير رضائي و ب

رسانه اى كشور فعاليت دارند.
ليست 13-12 نفره اى از اين افراد اعالم شده است 
ــاله تحت پيگيرى است و وزراى مربوطه  كه اين مس

نيز از اين موضوع اطالع دارند.

13 جاسوس در مطبوعات
 حضور دارند!

Society,ultural  Newspaper No.1700 |  October10،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

ظريف: 
بسيارى از 

تروريست ها 
بزرگ شده 
اروپا هستند 

رييس دستگاه ديپلماسى كشور گفت: جمهورى اسالمى 
ــورهاى منطقه  ايران آمادگى دارد تا زمانى كه برخى كش
ــوند، براى مقابله با  از تهديدهاى داعش عليه آنها آگاه ش
ــتى، با  ــاى امنيتى مربوط به اين گروه تروريس چالش ه
ــورهاى منطقه همكارى كند.ظريف در ادامه تصريح  كش
ــه بعد عمليات  ــش نبايد فقط ب ــه برخورد با داع كرد ك
ــات فرهنگى،  ــاير مالحظ ــى محدود بماند بلكه س نظام
ــب با اين  ــى، عقيدتى و اقتصادى و تدابير متناس سياس

گروه تروريستى نيز بايد مورد توجه قرار بگيرند.
بسـيارى از تروريسـت هـا بزرگ شـده اروپا 

هستند
وزير خارجه كشورمان با يادآورى اينكه «همه، تصاوير سر 
بريدن ها توسط تروريست هاى داعش را ديده اند» افزود: 
همه ديده ايم كسانى كه به چنين جنايت هاى هولناكى 
دست مى زنند بيانيه ها و سخنان خود را به زبان فرانسه 

و يا انگليسى بسيار فصيح بيان مى كنند.
ظريف در ادامه گفت: بسيارى از تروريست ها جوان هايى 
ــد يافته و سپس به  ــورهاى غربى رش هستند كه دركش

تروريست تبديل شده اند.
ــيارى از موارد،  وى افزود: در بس
واخوردگى،  ــى،  بيگانگ حس 
ــات تبليغ و  ــر  تحقي

اسالم هراسانه، اين جوانان 
را به سمت چنين اقداماتى 
سوق داده است؛ البته اين 
ــد توجيهى  ــوع نباي موض

ظريف: 
بسيارى از 

تروريست ها 
بزرگ شده 
اروپا هستند 

رديف

بيالن عملكرد شش ماهه سال 1394 شهردارى خوانسار كد حساب
درآمدهزينه بودجه مصوب 1394

19/040/000/00014/932/194/575درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر) 144101
5/200/000/0002/026/989/000درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى244102
4/180/000/0002/207/811/450بهاء خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى344103
2/700/000/0001/146/691/338درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى444104
1/200/000/0003/674/539/114اعانات و هدايا و دارايى هاييكه به طور اتفاقى به شهردارى مى رسد544106
10/580/000/0004/086/506/949ساير منابع تامين اعتبار644107
50/000/000/00028/074/732/426جمع درآمدها7

9/540/000/0004/998/932/292وظيفه خدمات ادارى855110
10/582/000/0006/031/095/635وظيفه خدمات شهرى955120

20/122/000/00011/030/027/927جمع هزينه جارى

3/000/000/0002/238/737/000برنامه " برنامه ريزى توسعه شهرى1055231
12/200/000/0005/703/014/106برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى1155232
1/400/000/0001/035/723/290برنامه" ايجاد تاسيسات حفاظتى شهرها1255234
8/068/000/0006/465/512/772برنامه" بهبود محيط شهرى1355235
100/000/000469/665/000برنامه" ايجاد اماكن و فضاهاى ورزشى و فرهنگى و توريستى1455236

2/510/000/000904/939/500برنامه" ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهرى1555237
1/600/000/0003/114/264/924برنامه" ايجاد تاسيسات درآمدزا1655238
1/000/000/000548/000/000هزينه هاى پيش بينى نشده و ديون عمرانى1755239
29/878/000/00020/479/856/592جمع هزينه ها18

5/062/545/000پرداخت على الحساب1966101
25/543/401/592جمع2066102

41/657/184/47841/657/184/478جمع كل
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اخبار كوتاه

توليد وانت از نصف هم كمتر شد

توافق نفتى ايران و بى پى تكذيب شد

توليد انواع وانت در شهريور ماه امسال 68/5 درصد كاهش يافت.
ــال توليد انواع وانت در گروه صنعتى ايران خودرو با  شهريور ماه امس
ــهريور 1393 به 843  كاهش 91/1درصدى از 9434 دستگاه در ش

دستگاه كاهش يافت.
ــايپا با افت  ــازى س ــدت توليد انواع وانت در گروه خودروس در اين م
ــهريور 1393 به 3246 دستگاه  42 درصدى از 5600 دستگاه در ش

كاهش يافت.
ــد 65/5  ــال توليد انواع وانت در ديار خودرو با رش ــهريور ماه امس ش
درصدى از 29 دستگاه در شهريور 1393 به 48 دستگاه افزايش يافت.
ــا كاهش 18/1  ــروه بهمن نيز ب ــد انواع وانت در گ در اين مدت تولي
درصدى از 1218 دستگاه در شهريور 1393 به 997 دستگاه كاهش 

يافت.

مديركل روابط عمومى وزارت 
ــب خبر توافق اين  نفت با تكذي
ــركت بى پى  ــا ش ــه ب وزارتخان
ــرد: وزارت  ــس، اظهار ك انگلي
ــعه ميدان هاى  نفت براى توس
ــركتى به  نفتى هنوز با هيچ ش
توافق نرسيده است. اكبر نعمت 
ــاره به اخبارى مبنى  الهى با اش
ــركت  بر توافق وزارت نفت با ش
انگليسى بى پى براى واگذارى 

ــا تعداد زيادى از  ــركت گفت: وزارت نفت ب دو ميدان نفتى به اين ش
ــركت هاى نفتى وارد مذاكره شده اما هيچ يك به توافق  كشورها و ش
ــت. وى افزود: انعقاد  ــيده و قراردادى نيز منعقد نشده اس قطعى نرس
ــعه ميدانهاى نفت و گاز به ديگر كشورها  قرارداد و واگذارى كار توس

براى توسعه به سادگى صورت نمى گيرد و فرآيندى زمان بر است.

ــل كاهش تقاضا،  ــه بازار ميوه به دلي ــى اخبارى مبنى بر اين ك به تازگ
ــده و برخى كارشناسان درباره  ــر ش در ركودى عميق فرورفته منتش
ــدار داده اند. بر اين اساس برخى  حذف ميوه از سبد غذايى خانوار هش
ــد محدود خانوار را دليل  افراد افزايش قيمت ميوه در برابر قدرت خري
ــس اتحاديه ملى محصوالت  اين موضوع مى دانند. اما رضا نورانى، ريي
كشاورزى ايران معتقد است، ركود بازار ميوه به متخلفانى باز مى گردد 
كه قصد سودجويى دارند و اگر نظارت در بازار باشد مردم مى توانند ميوه 

را با قيمت ارزان خريدارى كنند.
 اكنون وضعيت توليد ميوه در كشور چگونه است؟

ــور بيش از مصرف است در نتيجه گرانى  در حال حاضر توليد ميوه كش
معنا ندارد. ما در بخش سيب درختى و همچنين مركبات توليد بسيار 
مطلوبى داريم و ذخيره سازى ميوه براى شش ماهه دوم سال هم انجام 
ــادرات در نظر  ــده و برخى توليدكنندگان توليدات خود را براى ص ش

گرفته اند.
ــاهد افزايش قيمت در بازار  پس چرا با وجود عرضه بيشتر از تقاضا، ش

ميوه و در نتيجه نخريدن منجر به ايجاد ركود هستيم؟
ــه بحث ورود هيات هاى تجارى در  اين موضوع چند دليل دارد؛ يكى ب
سال گذشته از سوى برخى كشورها برمى گردد. تعدادى از كشورها به 
ــود را از ايران تامين كنند، اما  ايران اعالم كردند كه قصد دارند ميوه خ
ــا بازار داخلى ميوه را به هم  اين گفته آنها در حد حرف باقى ماند و تنه
ريخت و مقدارى افزايش قيمت را به دليل اين كه تصور مى شد ميوه در 
بازار كم شود، تجربه كرديم. جالب است كشورهايى كه از ايران تقاضاى 
خريد ميوه كرده بودند 35 درصد ماليات و تعرفه هاى گمركى جداگانه 

در نظر گرفته بودند كه در نهايت صادرات ميوه براى صادركننده صرفه 
اقتصادى نداشت.

ــد تخلفات دالالن در بازار ميوه و مماشات  دليل ديگر اين موضوع رش
ــال افزايش قيمت ميوه منطقى نيست و تنها متخلفان  با آنهاست. امس
بازار را در دست گرفته و قيمت ها را افزايش داده اند. توليد ميوه بسيار 
ــت و در اين صورت قيمت ها بايد به صورت  ــتر از تقاضاى آن اس بيش
منطقى و پايين تعيين شود. اما قيمت هايى كه در برخى فروشگاه هاى 
عرضه كننده ميوه در سطح كالنشهرها ديده مى شود، منطقى نيست 
و گران است. مثال اكنون سيب درختى در بازار عمده فروشان بين 800 
ــود. همچنين شليل در  تا 2000 تومان بسته به نوع آن، عرضه مى ش
همين بازار به قيمت 2000 تا 2500 تومان عرضه مى شود، اما در برخى 
ــط چهار برابر قيمت به مردم ــگاه ها اين ميوه ها را به طور متوس فروش
ــود. همه اين ــرر مى ش ــده نهايى متض ــند كه مصرف كنن مى فروش

 قيمت هاى باال بر اثر دالل بازى و واسطه گرى است.
راه حل اين موضوع چيست؟

سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان بايد نظارت و حضور 
مقتدرانه خود را در بازار بيشتر كند. اكنون تنها كسانى كه از بازار ميوه 
نفع مى برند، سودجويان هستند. اگر چتر نظارت گسترده تر و همچنين 
ــنگين براى متخلفان در نظر گرفته شود، تخلف براى  اعمال جرايم س
اين افراد سودجو ديگر صرفه نخواهد داشت. مطمئن باشيد رشد قيمت 
ــت كه قيمت را به طور  ميوه دليل اقتصادى ندارد و فقط دالل بازى اس
ــود از بازار ميوه،  ــى دهند. بنابراين راه حل رفع رك مصنوعى افزايش م

حذف دالل هاست.

ــى از هماهنگ ترين  ــش، يك ــه ازاى پيماي ــوخت ب طرح تخصيص س
ــور، راه و  ــه وزارتخانه (كش ــا هماهنگى س ــت كه ب طرح هاى مهم اس

شهرسازى و نفت) اجرا مى شود.
ــراى طرح تخصيص  ــتقيم بر روند اج ــت، به منظور نظارت مس وزير نف
ــوخت به ازاى پيمايش، در بازديد از سامانه هوشمند سوخت شركت  س
ــت: فعاليت هاى زيادى براى  ــاى نفتى ايران، گف ملى پخش فرآورده ه
ــام و براى نتيجه  ــوخت به ازاى پيمايش انج اجراى طرح تخصيص س

مطلوب چند سامانه بهم متصل شده است.
ــت كه نفت  ــراى اين طرح اين اس ــار كرد: هدف از اج بيژن زنگنه اظه
ــت برمبناى پيمايش به خودروها تحويل  گاز كه سوختى ارزشمند اس

شود.
وى با اشاره به اين كه براى اجراى موثر اين طرح هماهنگى، اطالع رسانى 
و فرهنگ سازى خوبى ميان دستگاه هاى مربوط و عوامل مرتبط با آن و 
رانندگان صورت گرفته است، تصريح كرد: گام نخست اجراى اين طرح به 
صورت بارنامه اى براى خودروهاى برونشهرى نيمه سنگين برداشته شده 
است و ظرف يكسال آينده بايد با نصب جى پى اس بر روى خودروها، با 

هماهنگى ساير دستگاه ها كامل شود.
وزير نفت با بيان اين كه يكى ديگر از اهداف اجراى اين طرح جلوگيرى 
از قاچاق سوخت است، اظهار كرد: اجراى اين طرح در ساماندهى و ايجاد 
ــهرى و بدون ايجاد هيچ محدوديتى  نظم در كاركرد خودروهاى برونش
براى رانندگان صورت مى گيرد و نقش مهمى در مديريت سوخت دارد.

ــى را در اختيار تصميم  ــى تواند اطالعات خوب زنگنه گفت: اين طرح م
ــور قرار دهد و انضباط خوبى در سيستم حمل و  گيران و مسووالن كش

نقل بار و مسافر ايجاد كند.
ــامانه  ــمند نيز، گفت:  س ــوخت هوش ــت كارت س وى درباره سرنوش
ــوخت (بنزين) باقى خواهد ماند ولى بايد تدبيرى انديشيد تا  كارت س
ــتفاده از آن  ــترى براى اس كاركردهاى ديگرى به آن داده و انگيزه بيش

ايجاد شود.
ــا بتوان  ــن كارت ه ــايد از اي ــال ش ــراى مث ــار كرد: ب ــت اظه وزير نف
ــت اعتبارى  ــت پرداخ ــا قابلي ــى ب ــول الكترونيك ــف پ ــوان كي به عن
ــوق در نظر  ــتفاده كرد كه اين موضوع مى تواند به صورت يك مش اس

گرفته شود.

آينده كارت هاى سوخت از زبان زنگنه

ــاى اقتصادى را  ــت ه ــيون اقتصادى مجلس، سياس نايب رييس كميس
مهم ترين عامل در نرخ رشد اقتصادى دانست و گفت: دولت بايد با اتخاذ 
تصميمات صحيح، مديريت پروژه ها، جذب نقدينگى داخلى و خارجى 

و استفاده از منابع موجود و سرمايه گذارى از معضل ركود عبور كند.
ــن منابع، اهميت  ــديد در تامي ابوذر نديمى افزود: بلحاظ محدوديت ش
ارتقاى بهره ورى دو چندان است بنابراين بخشى از سياست هاى خروج 

از ركود بايد معطوف به افزايش بهره ورى منابع موجود باشد. 
وى افزود: عوامل موثر بر افزايش بهره ورى منابع در سطح كالن با ايجاد 
ثبات در محيط اقتصاد كالن و اجراى سياست هاى پولى و مالى و ارزى 

محقق مى شود و بخش مهمى از بالتكليفى بازارها را كاهش مى دهد.
نماينده مردم الهيجان در مجلس، بهبود فضاى كسب و كار براى توسعه 
فعاليت هاى اقتصادى را در خروج از ركود تعيين كننده دانست و گفت: 
ــبرد هرچه بهتر سياست هاى خروج از ركود، در  ضرورى است براى پيش
ــاد كرد تا اين بخش ها با جذب  بخش هاى مختلف اقتصادى تحرك ايج
ــى را در افزايش توليد ناخالص داخلى داشته  ــترين اثربخش منابع بيش

باشند.

وى افزود: ايجاد تحرك در بخش هاى مختلف اقتصادى سبب مى شود 
ــترين  ــرايت كرده و از اين منظر بيش ــاير بخش ها س تا اين تحرك به س
بهره ورى از منابع مالى محدود موجود در جهت افزايش رشد اقتصادى 
حاصل شود.عضو كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به رابطه مستقيم 
رشد سرمايه گذارى و اقتصادى، گفت: همان عواملى كه منجر به بهبود 
شرايط سرمايه گذارى مى شوند در رشد اقتصادى نيز تاثيرگذار هستند 
در نتيجه، اگر ما منابع خود را مديريت كنيم، به نتايج قابل قبولى در اين 
زمينه خواهيم رسيد.وى با اشاره به وجود 94 هزار ميليارد تومان معوقات 
ــه تمام، تاكيد كرد: بايد بين  بانكى و 400 هزار ميليارد تومان پروژه نيم
ــى در برنامه ششم و حل مشكالت  دولت و مجلس از باب حل امور اساس
هماهنگى خوبى وجود داشته باشد تا پس از رفع تحريم ها تنها به برنامه 

ريزى هاى مطلوب براى رسيدن به رشد و رونق اقتصادى فكر كنيم.
الزم به ذكر است؛ دكتر حسن روحانى رييس جمهورى در نشست توسعه 
ــتان فارس تصريح كرد: امروزه ما از دوره ركود كه  ــرمايه گذاران اس و س
معضل بزرگى در كشور بود، عبور كرده ايم، در بخش هاى مختلف نيز رشد 

را تجربه كرده ايم و امسال هم اين روند ادامه خواهد يافت.

گرچه در هفته گذشته ميالدى ارزش دالر در مقابل ارزهايى 
نظير يورو تضعيف شد ولى تورم منفى اروپا موجبات تقويت 

اين ارز مقابل پوند را فراهم آورد.
ــكا در هفته منتهى به  ــورهاى عمده دراروپا و آمري ارزى كش
ــان مى دهد كه متوسط ارزش دالر نسبت به  چهارم اكتبرنش
متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ين 0/38، يورو 0/26 
و فرانك 0/27درصد تضعيف شده است. بررسى بانك مركزى 
در اين رابطه نشان مى دهد كه عواملى همچون كاهش سود 
شركت هاى چينى، افت بازارهاى جهانى، كاهش رشد بخش 
كارخانه اى آمريكا و همچنين آمار نه چندان مناسب اشتغال 

ماه سپتامبر موجب اين كاهش ارزش شده است.
ولى دالر در هفته گذشته در مقابل پوند 1/02درصد تقويت 
ــتغال بخش  ــده كه در اين مورد تورم منفى اروپا و آمار اش ش

خصوصى آمريكا موثر بوده است.
طال ارزان شد

اما بررسى ساير شاخص هاى كالن اقتصادى در سطح جهان 
و در حوزه طال نشان مى دهد كه نوسانات هفته ابتدايى اكتبر 
2015 قيمت طال در بازار نيويورك در محدوده 1136,40 تا 
ــده  1114,06 دالر براى هر اونس در نرخ هاى پايانى ثبت ش
است. متوسط بهاى طال در هفته قبل نسبت به متوسط آن در 

هفته ماقبل حدود 1/15 درصد كاهش داشته است.
فروش حدود 44 دالرى هر بشكه نفت اوپك

ــط  در بازار نفت نيز تغييرات به گونه اى پيش رفت كه متوس
ــبت  نفت خام پايه آمريكا در هفته منتهى به چهارم اكتبر نس

ــت. به ــدود 1/13 درصد كاهش يافته اس به هفته ماقبل ح
 نرخ هاى پايان وقت بازار نيويورك بهاى هر بشكه 

ــكا در محدوده 45/54 تا  نفت خام پايه آمري
ــد و متوسط هفتگى  44/43دالر معامله ش

بهاى هر بشكه آن در سطح 45/01دالر 
قرار گرفت.

ــط بهاى  ــال كه متوس در عين ح
ــمال  ــام برنت درياى ش نفت خ
ــت و  1/14 درصد كاهش داش
هر بشكه به نرخ هاى پايه بازار 
ــه 47/34  نيويورك در دامن
ــد و  تا 48/23 دالر معامله ش
ــط هفتگى هر بشكه به  متوس

47/95دالر رسيد.
ــه بهاى  ــت ك اين در حالى اس

هر بشكه نفت خام اوپك 
ــا  43ت /51 ــه  در دامن
و  ــد  خري 44دالر  /66
ــت.  ــده اس ــروش ش ف
متوسط قيمت هر بشكه 
آن نيز در حدود 43/82 
ــبت به  ــود كه نس دالر ب
هفته ماقبل 0/67درصد 

كاهش نشان مى دهد.

شركت گسترش ساختمانى لوتوس پارسيان به شماره ثبت 253114 مورخ 1384/5/26 به نمايندگى از طرف مالك در نظر دارد نسبت به فروش امالك مشروحه ذيل 
از طريق مزايده عمومى به صورت نقد و اقساط اقدام نمايد. 

ليست امالك: 

آگهـى فـروش امـالك 

قطعه بخشپالك ثبتىآدرسرديف
نوع ملك 
كاربرى

قيمت پايه مزايده (ريال)پاركينگ انبارىاعيانعرصه

1
ــجد  ــه مس ــا دوم كوچ ــان، خ آپادان اصفه
ــت فروردين  ــوى اورنگ بن بس كاظميه، ك

پالك 11 طبقه اول
5000/16708-

5
آپارتمان 
مسكونى

195/80قدرالسهم
دارد
دارد

8/400/000/000

2

اصفهان خ مشتاق اول خ ابوالحسن 
اصفهانى، خ شهداى خواجو، كوچه 
ــوى تبريزى پالك 25  شهيد موس

شهردارى طبقه زيرزمين (60-)

4744/22028-
4

آپارتمان 
مسكونى

106/17قدرالسهم
ندارد 
دارد

2/650/000/000

اصفهان، فالورجان قهدريجان بلوار 3
مدرس كوچه موحد، انتهاى كوچه

386/1215-
363/13400خانه9

دارد
ندارد

1/630/000/000

4

ــاى دوم   ــان آپادان ــان، خياب اصفه
كوچه مسجد كاظميه كوى اورنگ

بن بست فروردين پالك 11 طبقه 
زيرزمين

5000/167045
آپارتمان 
مسكونى

158/50قدرالسهم
مشاعى 

ندارد
6/350/000/000

حصه نقدى و زمان تحويل ملك سپرده شركت در مزايده 
تتمه ثمن معامله

(به صورت اقساط يك ساله و بدون كارمزد)
زمان تحويل سند 

٪5٪55٪35٪5

توضيحات: 
مساحت واحدها طبق صورت مجلس تفكيكى و مساحت مندرج در اسناد تنظيمى مى باشد. 

مالحظات: 
1- اخذ درخواستهاى پيشنهادى به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يك فقره چك بانكى در وجه متقاضى به ميزان 5٪ قيمت پايه ملك از روز شنبه مورخ 94/7/18 

الى روز سه شنبه مورخ 94/7/28 از ساعت 8 صبح لغايت 14 بعد از ظهر در محل بازگشايى پاكت ها انجام مى پذيرد. 
2- نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط پرداخت جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مى باشد. 

تبصره: پرداخت ثمن معامله به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه تا حداكثر ظرف مدت 3 ماه (سررسيد قسط) موجب برخوردارى از تخفيف نقدى مى گردد. 
3- رعايت مفاد فرم شركت در مزايده الزامى است. 4- پيشنهاد هاى فاقد سپرده مخدوش مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 5- بازگشايى پاكت هاى 
ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 94/7/29 راس ساعت 11 صبح در اصفهان فلكه فيض ابتداى خيابان آپاداناى اول بانك پارسيان شعبه دكتر نوربخش، خواهد بود. 
6- كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مى رسند و بازديد از ملك مورد درخواست با هماهنگى بانك پارسيان شعبه دكتر نور بخش اصفهان الزامى 

است. 7- شايان ذكر است مهلت تهيه فرم شركت در مزايده صرفاً تا ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 94/7/28 در محل تعيين شده مى باشد. 
8- وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن پس از اعالم نتايج در روز چهارشنبه مورخ 94/7/29 در محل تعبين شده با در دست داشتن اصل رسيد به شخص 
ــتر در تهران با تلفن 88604435-021 و در اصفهان با شماره 36642801-031 و  ــد. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيش متقاضى مسترد خواهد ش

همراه 09130592809 تماس حاصل نمايند. 

شركت گسترش ساختمانى لوتوس پارسيان

سياست هاى اقتصادى، عامل تعيين كننده نرخ رشد اقتصادى و خروج از ركود هستند

رييس اتحاديه ملى محصوالت كشاورزى ايران:

ميوه گران نشده، ميوه را گران مى فروشند

 نرخ هاى پايان وقت بازار نيويورك بهاى هر بشكه 
ــكا در محدوده 45/54 تا  ــكا در محدوده 54نفت خام پايه آمري 54نفت خام پايه آمري
ــد و متوسط هفتگى  دالر معامله ش

بهاى هر بشكه آن در سطح 45/01دالر 

ــط بهاى  ــال كه متوس در عين ح
ــمال  ــام برنت درياى ش نفت خ
ــت و   درصد كاهش داش
هر بشكه به نرخ هاى پايه بازار 
47

ــد و   دالر معامله ش
ــط هفتگى هر بشكه به  متوس

ــه بهاى  ــت ك اين در حالى اس

تورم منفى اروپا، دالر را باال برد
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                در اعماق فضا

ــوى كوچكى  ــود كه روس ها گ ــر 1957 روزى ب چهارم اكتب
ــد.  ــن كردن ــدار زمي ــى م 1 را راه ــپوتنيكـ  ــام اس ــه ن ب
ــخير فضا  ــى را كه از تس ــايد روس ها دورنماي در آن زمان ش
ــور كرده بودند، چيزى جز برترى در  به قصد مقابله با غرب تص
ــال از آن زمان مى گذرد،  عرصه نظامى نبود، اما حاال كه 58 س
مى بينيم مهندسان شوروى سابق در آن زمان با فشردن كليد 
ــك  اين ماهواره، در حقيقت كليد آغاز عصر فضا را  پرتاب موش

زده بودند. 
ــى در  ــاورى فضاي ــوردى و فن ــعه فضان ــتان توس داس
ــه آغازش  ــه نقط ــت ك ــبيه دومينويى اس ــر، ش ــى بش زندگ
ــت وجو كرد.  ــپوتنيكـ  1 جس ــن پرتاب اس ــد در همي را باي
ــرق  ــان دو ابر قدرت ش ــابقه اى مي ــان مس ــاب چن اين پرت
ــه  ــس از فتح ماه، انديش ــال ها پ ــت كه س ــرب راه انداخ و غ
ــازه در جهان  ــى ت ــخير قلمروي ــه تس ــه مثاب ــخير فضا ب تس
ــغول  ــه خود مش ــرى را ب ــه آينده نگ ــر انديش ــون، ه پيرام
ــس از اين  ــك دهه پ ــه فقط ي ــن رو بود ك ــد. از همي مى كن
ــن بين المللى  ــاز، در دهم اكتبر 1967 قواني رويداد تاريخ س
ــافات فضايى  ــه اكتش ــورها در زمين ــه فعاليت كش مربوط ب
ــورهاى  ــتانه به امضاى كش ــح آميز و بشردوس با رويكرد صل
ــخير فضا  ــد تس ــا رون ــيد ت ــل متحد رس ــازمان مل ــو س عض
ــود.  ــده مند ش ــرب قاع ــرق و غ ــاى ش ــدرت ه ــت ق به دس

ــال 1999  ــد در س ــخ بود كه موجب ش ــن دو تاري اهميت اي
ــال را هفته  ــر) هر س ــا 18 اكتب ــم اكتبر(12 ت ــارم تا ده چه
ــه برنامه هاى  ــن هفت ــد. در اي ــذارى كنن ــا نامگ جهانى فض
ــردم و به  ــردن عموم م ــنا ك ــا هدف آش ــى مختلفى ب عموم
ــر امروز و  ــا در زندگى بش ــل هاى آينده با نقش فض ويژه نس
چشم انداز پيش روى آن در كشورهاى مختلف برگزار مى شود.

«اكتشاف» شعار امسال هفته جهانى فضاست
ــته  ــور گرامى داش ــا را در كش ــه فض ــى هفت ــال در حال امس
ــترده اى در  ــاهد تغييرات گس ــر ش ــاه هاى اخي ايم كه در م
ــم؛ از تغيير در  ــور بودي ــى كش ــاختار بدنه فضاي ــير و س مس
ــران. آخرين  ــى پى در پى مدي ــا گرفته تا جابه جاي اولويت ه
ــر منطقى با  ــه منوچه ــود ك ــد روز پيش ب ــورد همين چن م
ــورى، هفت  ــت جمه ــى و فناورى رياس ــت علم حكم معاون
ــز ملى  ــدى در مرك ــر ج ــرى جهانگي ــس از تصديگ ــاه پ م
ــول دوره مديريتش، ــى در ط ــدام خاص ــدون اق ــى، ب فضاي
ــت. در  ــى نشس ــى فضاي ــز مل ــت مرك ــى رياس ــر صندل ب
ــا از  ــگاه هوافض ــس پژوهش ــى ريي ــه در حال ــن هفت همي
ــال آينده  ــدارى تا يك س ــه پرواز زيرم ــان ب امكان اعزام انس
ــازمان  ــت كه رييس س ــخن گف ــورت تامين بودجه س در ص
ــال را  ــواره تا پايان امس ــاب هر گونه ماه فضايى احتمال پرت
ــى از  ــو خبرهاي ــك س ــان از ي ــن مي ــت. در اي ــردود دانس م

ــردن ماهواره مصباح در ايتاليا  تالش ها براى از بلوكه خارج ك
ــوى ديگر  ــنويم و از س ــانى آن مى ش و تالش براى به روزرس
ــن  ــدار گرفت ــر از در م ــمى ديگ ــات در مراس ــر ارتباط وزي
ــى دهد.  ــال آينده خبر م ــه س ــى مخابراتى تا س ماهواره مل
ــاختار بدنه فضايى كشور  هر چند برخى تحليلگران تغيير س
ــى ايران  ــازمان فضاي ــابق و زير چتر س ــت متمركز س از حال
ــدن كنونى را اتفاقى مبارك مى دانند.  ــاخه ش ــاخه ش به ش
ــه هاى فضايى  ــى كه از بيرون در برنام با اين حال چند صداي
كشور مشاهده مى شود، بيشتر از آشفتگى و سردرگمى مديران 
ــيدن  ــور خبر مى دهد تا نوعى همگرايى براى رس فضايى كش

به اهداف طرح كالن ملى و سند چشم انداز.
ــى ايران  ــه فضاي ــاى برنام ــى قطب نم ــاع گوي ــن اوض در اي
ــروى  ــر ني ــت تاثي ــه تح ــر لحظ ــت و ه ــده اس ــوب ش معي
ــد و جهت صحيح  ــل مى كن ــكار يك مدير عم مغناطيس اف
ــى دهد.  ــان م ــل خود نش ــه قب ــاوت از لحظ ــت را متف حرك
ــعه  ــورها براى توس ــانه كش ــه ش ــانه ب ــگاه رقابت ش در بزن
ــى اقتصادى و  ــه مثابه فعاليت ــتر فناورى فضايى ب هرچه بيش
ــا متناقض  ــنيدن صداهاى متعدد كه بعض ــى، ش غيرنمايش
ــت، موضوعى  ــور اس با واقعيات كنونى و بضاعت فضايى كش
ــى  ــى اساس ــاره انديش ــق و چ ــل، تعم ــاى تام ــت كه ج اس

دارد.

ــپيس  ــركت فضايى اس ــهور و مالك ش ــن مش ــك، كارآفري ــالن ماس اي
ــاى فناورى  ــرو در دني ــه از مردان پيش ــال ك ــازى تس ايكس و خودروس
ــهور  ــه تلويزيونى مش ــش در برنام ــه پي ــد، چند هفت ــاب مى آي به حس
«آخر شب با استيون كولبرت» از ايده خود براى انجام انفجارهاى هسته اى 

روى مريخ به منظور مسكونى كردن آن سخن گفت. 
ــريع  ــك، هدف از اين كار را ميانبرى براى ايجاد تغييرات اقليمى س ماس
ــن انفجارها در جو اين  در مريخ عنوان كرده تا با افزايش دما در نتيجه اي
ــيدكربن در نواحى قطبى اين سياره ذوب شوند  سياره، يخ هاى دى اكس
ــيدكربن در جو آن به عنوان گازى گلخانه اى،  و با افزايش حجم دى اكس

در مدت كوتاهى ميانگين دماى اين سياره باالتر برود.
ــت  ــترى درباره ايده اش گفته اس ــى در توضيحات بيش ــك به تازگ ماس
مى خواهد در آسمان دو قطب مريخ، هر چند ثانيه يك بمب اتمى منفجر 
ــركت اسپيس ايكس مشغول ساخت و  كند. ايالن ماسك مى گويد در ش
طراحى فضاپيمايى براى سفر به مريخ و فراهم كردن زمينه اى به منظور 
ــت؛ حتى اگر انجام اين كار از طريق انفجارهاى  ــكونى كردن آن اس مس

هسته اى در آن سياره ميسر شود.

ــود،  ــن مى ش ــه زمي ــا ب ــورد دنباله داره ــخن از برخ ــا س ت
ــم و توقف چرخ زندگى  ــرى از انقراض هاى عظي به ياد تصاوي
ــان آژانس فناورى،  ــم؛ اما به تازگى محقق روى زمين مى افتي
ــد دنباله دارها براى خلق  علوم زمين و درياى ژاپن دريافته ان
ــيم، بسيار مهم  زندگى و حياتى كه روى كره زمين مى شناس

هستند. 
ــش هايى،  ــام آزماي ــال انج ــه دنب ــس ب ــان اين آژان محقق
ــى چهار  ــه زمين، وقت ــا را ب ــاى دنباله داره ــوع برخورده ن
ــار در اين كره  ــن ب ــراى اولي ــش، حيات ب ــال پي ميليارد س
ــيدهاى آمينه  ــازى كردند. آنها اس ــد، بازس خاكى پديدارش
(بلوك هاى سازنده حيات)، يخ و فورستريت( ماده اى كه اغلب 
ــود) را با هم تركيب و آن را تا  در شهاب سنگ ها يافت مى ش
ــيله  ــن تركيب را به وس ــپس اي ــن خنك كردند.س 77 كلوي
ــرار دادند و  ــرض ضربه هاى مكرر ق يك تفنگ باروتى در مع
ــبيه سازى كردند. در بررسى  نيروى ضربه يك دنباله دار را ش
ــيدهاى آمينه به هم  ــدادى اس ــد تع تركيب نهايى معلوم ش
ــى به نام  ــاى كوتاه ــكيل زنجيره ه ــد و تش ــده ان متصل ش

«پپتيد» داده اند.
ــلما  ــه دارها مس ــورد دنبال ــى دهد برخ ــان م اين يافته نش
ــن  ــات روى زمي ــذر حي ــيدن ب ــى در پاش ــش مهم نق

داشته است. 
توليد زنجيره هاى كوتاه پپتيد، گامى مهم در تكامل شيميايى 
ــروع شود،  ــت. وقتى اين فرآيند ش مولكول هاى پيچيده اس
ــكى و  ــكيل زنجيره هاى بلندتر پپتيدى چه در خش براى تش
ــن تحقيق  ــت. اي ــرى مورد نياز اس ــا انرژى كمت چه در دري
ــته در  ــن فرآيند مى توانس ــد همي ــان مى ده همچنين نش
ــز رخ  ــن ني ــاوراى زمي ــاى م ــر و دنياه ــاى ديگ ــياره ه س

داده باشد.
قمرهاى يخى مشترى و زحل مثل اروپا و انسالدوس كه درون 
منظومه شمسى قرار دارند، احتماال در معرض چنين بمبارانى 
از دنباله دارها قرار گرفته اند. جالب است بدانيد ماموريت استار 
ــين در دنباله دار را تاييد  داست ناسا وجود اسيدآمينه گليس
كرد. گليسين، ساده ترين نوع اسيدآمينه در تمام سلول هاى 

زنده است.

ــال كه در كوير لوت  ــنگى با قدمت 4 و نيم ميليارد س شهاب س
ــى گنبد مينا  ــت در مجموعه علمى پژوهش ــده اس ــف ش كش

رونمايى شد. 
مديرعامل شركت نوسازى عباس آباد در حاشيه مراسم رونمايى 
ــنگ موجود با همت جمعى  ــنگ گفت: شهاب س اين شهاب س
ــد و به  ــف ش ــال پيش كش ــگران كوير، بيش از يك س از كاوش
ــوى اين تيم  ــى گنبد مينا، از س خاطر فعاليت هاى اقليم شناس

به گنبد مينا اهدا شده است.
دكتر اردشير نوريان افزود: بررسى هاى دانشگاه تهران و يكى از 
دانشگاه هاى فرانسه نشان مى دهد كه اين شهاب سنگ عمرى 
ــكيل آن به 4 و نيم  ــن كره زمين دارد، و منشا تش نزديك به س

ميليارد سال قبل باز مى گردد.
وى گفت: اين سنگ به صورت امانت در اين مجموعه نگهدارى 
ــتيم  ــم اهدا كننده داش ــى كه با تي ــد؛ ولى با تفاهم خواهد ش
قرار بر اين است تا كارشناسان و تيم هاى متخصص در هر زمان 
ــرى را بر روى ــى و مطالعات دقيق ت كه بخواهند بتوانند بررس

اين سنگ انجام دهند.

ايالن ماسك:

بايد بمب هسته اى روى مريخ 
منفجر كنيم

اختر زيست شناسى ؛

راز حيات در دل دنباله دارها
شهاب سنگ 4/5 ميليارد ساله 

رونمايى شد

ــم و چراغ اصفهان  ــت گفت: زاينده رود كه روزي چش يك فعال محيط زيس
ــند سوء مديريت  ــم  و چراغ فالت مركزي ايران بود، امروز به س و حتي چش
ــليمي، اظهار كرد: وضعيت فعلي زاينده رود  ــپهر س ــت. س تبديل  شده اس
به اين شكل نه حتي يك آبروريزي ملي، بلكه يك آبروريزي بين المللي است؛ 
چراكه هيات هاي خارجي به اصفهان مي آيند و با چنين وضعيتي زاينده رود 
ــكي زاينده رود  را مالحظه مى كنند. وي با بيان اينكه 15 تا 20 درصد خش
مربوط به خشكسالى و 80 درصد علت خشكي، به سوء مديريت بازمى گردد، 
افزود: زاينده رودي كه روزي چشم و چراغ اصفهان و حتي چشم  و چراغ فالت 

مركزي ايران بود امروز به سند سوء مديريت تبديل  شده است.
ــارهاي مضاعفي  ــن روزها دولت فش ــت ادامه داد: اي اين فعال محيط زيس
ــود آورده،  ــت به وج ــادي از محيط زيس ــاي اقتص ــراي بهره برداري ه را ب
ــود و از آن  ــتفاده اي نمي ش ــيل هاي بالفعل زاينده رود هيچ اس اما از پتانس
ــگري  ــل اقتصادي و گردش ــيل بالفع ــده اند؛ به گونه اى كه پتانس ــل ش غاف
ــال ها  ــفانه س ــح كرد: متاس ــليمي تصري ــت. س ــده اس ــور بى آب مان كش
ــود  ــنيده نمى ش ــت محيطى ش ــكل هاى زيس ــدارهاي تش ــت هش اس
ــر آب  ــده رود پ ــار زاين ــال 1382 در كن ــا در س ــع آن ه ــي تجم و حت
نيز ديده نشد و امروز هم كه هشدارهاي آن روز تشكل هاي زيست محيطى 
اتفاق افتاده و زاينده رود خشك شد، همچنان نه بيانيه سال 82 ديده  شده و 

نه از تشكل ها كمك خواسته مي شود.
ــزم و اراده ملي و  ــده رود بدون ع ــه كه آب زاين ــليمي با تاكيد بر اين نكت س
ــاي بزرگ در كنار  ــعار دادن جريان پيدا نمي كند، گفت: تمام تمدن ه با ش
ــالى  ــاى بزرگ با خشكس ــدند و از طرفي تمدن ه ــكيل ش رودخانه ها تش
ــان هم صدق  ــال اصفه ــوع در قب ــد و اين موض ــن رفتن ــا از بي رودخانه ه

مي كند.

براى بيشتر اصفهانى  ها، زاينده رود فقط يك رودخانه پر آب در ميان شهر نيست؛ بلكه عضوى از خانواده آنها است. 
عضوى كه هميشه بوده و به بودنش عادت داريم. ولى اهميتش را زمانى  متوجه مى شويم كه نباشد؛ و در اين روزها 

اصفهانى  ها طعم تلخ نبودنش را چشيده اند.
ــن اصفهان در مورد گوارايى آب زاينده رود  آمده: به هنگام مسافرت «عضدالدوله ديلمى» از بغداد  در كتاب محاس
به اصفهان كه به قصد زيارت پدرش «ركن الدوله ديلمى» صورت مى گرفت، براى آنكه حشمت و جالل دربار خود را 
به نظر مردم برساند، دستور داد تا از بغداد آنچه بدان احتياج داشت از خوردنى ها و نوشيدنى ها و ملبوسات و رياحين 
و مانند آنها را به اصفهان آوردند. چون به اصفهان رسيد در ساحل زنده رود اردو زد. عضدالدوله آب خواست و چون 
قدحى از آب فرات به او دادند آنرا بريخت و گفت با وجود زنده رود، شرب آب فرات را نشايد. ولى امروز چه به روز اين 
ــدن تونل مترو از زير رودخانه باعث شده آب آن را  آب گوارا آمده است؟ بعضى از اصفهانى  ها عقيده دارند كه رد ش

به طور موقت خشك كنند. عده اى هم مى  گويند آب را از سد زاينده رود  به طرف رفسنجان و يزد منحرف كرده اند.
ــردد به كاهش بارندگى  ــكى بر مى گ ولى متخصصان منابع طبيعى نظر ديگرى دارند. آنان معتقدند كه اين خش
ــتر مناطق زمين. و اين امر به دنبال گرم شدن تدريجى كره زمين  در سال هاى اخير، نه تنها در اصفهان كه در بيش
ــترده اى در مورد منابع طبيعى اصفهان داشته ،   و تغيير اقليم جهانى پيش آمده است.  دكترآزادى كه تحقيق گس
ــال  هاى اخير است،  ــدن زاينده رود كه پيرو خشكسالى س در مورد خشك شدن زاينده رود مى گويد:«خشك ش
ــت؛ براى مثال سطح زيادى از باغ  هاى  آسيب زيادى به كشاورزى حاشيه زاينده رود و اراضى زير دست آن زده اس
ــده، به طورى كه برخى از مزارع را با تانكر آبيارى مى كردند؛ بادام آبى و برنج كارى  هاى اطراف اصفهان خشك ش

از ديگر مشكالت تاثير آب بر روحيه مردم اصفهان است. اين باور كردنى نبود كه خشك شدن اين قسمت از رودخانه 
اين چنين مردم شهر را افسرده كند».

حرف هاى راننده تاكسى هم  در مورد خشك شدن رودخانه همچنان در ياد من هست كه با لهجه اصفهانى مى گفت: 
« خانم از وقتى رودخونه خشكيده من يه بار هم بهش نيگا نكردم. از روى پل كه رد مى شم فقط جلومو نيگا مى كنم. 

دلم مى گيرد.
ــرو لب آب و به رودخانه نگاه كن.  باز بر مى گردم به زمان نوجوانى، هر وقت كه دلم مى گرفت پدربزرگ مى گفت: ب
ــيراب كند، با اينكه مى داند بر خالف بقيه رودخانه  ها هرگز به دريا  يادت باشد كه با بخشندگى مى رود تا كوير را س

نمى رسد و سرنوشتش اين است كه در كوير به باتالق تبديل شود.
ــت. باتالق گاوخونى كه  ــيار بدتر از انسان  هاس ــير زاينده رود بس ــته به آب در مس سرنوشت ديگر جانداران وابس
ــا اين وضعيت،  ــه پذيراى گونه  هاى كم نظير پرندگان مهاجربوده كه ب ــت هميش ــتگاه زاينده رود اس آخرين ايس

جاندارى در آنجا ديده نمى شود.
اصفهانى ها هنوز هم چشم به راه زاينده رودشان هستند؛ تا دوباره جريان يابد و با جريان هميشگى اش روح و نشاط 
را به شهر بازگرداند. روزهايى كه مردم با شادى دوباره بر لب آب بنشينند، بساط شام و ناهار را پهن كنند و دور هم 
ــود و بچه  ها در چمن  هاى كنار لحظات خوشى را سپرى كنند. دوباره صداى آواز خوانان زير پل خواجو شنيده ش

 سى و سه پل به دنبال هم بدوند و مستانه فرياد زنند.

استاندار اصفهان گفت: زاينده رود از نيمه آبان امسال بار ديگر جارى 
ــتر و صرفه  ــود؛ اما جريان دايمى آن منوط به بارش هاى بيش مى ش

جويى در مصرف آب است. 
ــرى و جمعى  ــون پرورش فك ــع اعضاى كان ــول زرگرپور در جم رس
ــان دايمى آب  ــت: جري ــان اصفهان، اظهار داش از كودكان و نوجوان
ــتر و صرفه  ــد دعاى همه مردم براى بارش بيش در زاينده رود نيازمن

جويى در مصرف آب است.
ــفارش شما  ــما كودكان و نوجوانان و س  وى در ادامه افزود: دعاى ش
ــى، قطعا موثرتر  ــا در جهت صرفه جوي ــى ه به پدر و مادر وهمكالس

خواهد بود. 
ــودكان اصفهان  ــده رود را مطالبه همه مردم و حتى ك زرگرپور زاين
ــاورزى و  ــر بعد اقتصادى، كش ــمرد و گفت: زاينده رود عالوه ب برش

گردشگرى، به مردم روح، لطافت و نشاط مى بخشد.
ــت پاييزه  ــراى كش ــته نيز ب ــال گذش ــت، نيمه آبان س ــى اس گفتن
ــاه  ــك م ــدود ي ــده رود ح ــان، آب زاين ــرق اصفه ــاورزان ش كش
ــد،  ــه هاى س ــدن دريچ ــته ش ــد از آن با بس ــه بع ــود ك ــارى ب ج
ــن در فروردين  ــفند ماه 93 و همچني آب در چند نوبت ديگر در اس
ــد؛ البته تا حدود دو ماه پيش اندك آبى در  ــايى ش ــال 94بازگش س
ــطح زاينده رود جارى بود كه بنا بر تصميم وزارت نيرو براى حفظ  س
ــده رود  ــزه، جريان زاين ــت پايي ــده رود براى كش ــد زاين ذخيره س

به طور كامل قطع شد.

ــه اى اصفهان   ــركت آب منطق ــردارى ش ــره ب ــاون به مع
ــاى  ــارش ه ــده رود و ب ــد زاين ــت س ــوص وضعي در خص
ــت:  ــار داش ــان، اظه ــته در اصفه ــه گذش ــد هفت چن
ــا در منطقه  ــارى و عمدت ــورت رگب ــه ص ــارش ها ب اين ب
ــره  ــود و روى ذخي ــده رود ب ــد زاين ــت س ــن دس پايي

سد زاينده رود تاثير آنچنانى نداشت.
ــدود  ــده رود را ح ــد زاين ــره س ــور، ذخي ــى بصيرپ عل
ــا توجه  ــرد و افزود: ب ــالم ك ــر مكعب اع ــون مت 410 ميلي
ــزى قبلى  ــه ري ــق برنام ــره و طب ــزان ذخي ــن مي ــه اي ب
ــاورزان  ــه كش ــزه ب ــت پايي ــراى كش ــت آب را ب ــرار اس ق
ــركت آب  ــم. معاون بهره بردارى ش اصفهانى تحويل دهي
ــل آب  ــه تحوي ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــان ب ــه اى اصفه منطق
ــاه و براى  ــك م ــدود ي ــه مدت ح ــزه ب ــت پايي براى كش
ــت: تقريبا در تمام اراضى  ــت، بيان داش ــت غالت اس كش
ــبكه آبيارى زاينده رود، براى كشت پاييزه  تحت پوشش ش

آب تحويل كشاورزان داده مى شود.
ــوار و مهيار نيز  ــاى برخ ــبكه ه ــد: آبيارى ش وى يادآور ش
ــع آب  ــت مناب ــركت مديري ــه در ش ــه اى ك در جلس
ــنهاد خواهيم داد كه در صورت  ــود را پيش ــكيل مى ش تش

تصويب، آب به اين بخش نيز تخصيص مى يابد.
ــى زاينده رود و  ــرايط كنون بصيرپور در خصوص ارزيابى ش
ــد، بيان داشت:  ــت هاى بى رويه آب از باالدست س برداش
ــت رودخانه  ــت هاى غيرمجاز از باالدس تا حدودى برداش

ــاى غيرمجاز و  ــت ه ــا برداش ــده، ام ــرل درآم تحت كنت
ــاه هاى  ــيله چ ــان به وس ــد در منطقه اصفه ــش از ح بي
ــود، همچنين در منطقه چهارمحال  غيرمجاز انجام مى ش
ــتگاه هاى پمپاژ بوده كه عمدتا  ــيله ايس برداشت ها به وس

در دولت قبلى مجوز دريافت كرده اند.
ــرو  ــى وزارت ني ــرايط بحران ــن ش ــرد: در اي ــار ك وى اظه
ــت هاى غيرمجاز را كنترل و  ــت ميزان برداش در تالش اس
ــوان عدد دقيقى  ــد بر اينكه نمى ت محدود كند.وى با تاكي
ــرد، گفت:  ــاز را اعالم ك ــاى غيرمج ــت ه از ميزان برداش
به هر حال وزارت نيرو براى منطقه باالدست تخصيص آبى را 

در نظر گرفته و برداشت در سقف آن را مجاز مى داند.
ــه اى اصفهان  ــركت آب منطق ــردارى ش ــره ب ــاون به مع
ــت آب در ــص برداش ــزان تخصي ــه مي ــان اينك ــا بي ب

 چهارمحال و بختيارى حدود 240 ميليون متر مكعب است، 
افزود: بخش زيادى از تخصيص هاى آب اصفهان به صورت 
حق آبه هاى قديمى كشاورزان از هزاران سال قبل بوده است.

ــدود 60 ميليون مترمكعب  وى ادامه داد: در حال حاضر ح
ــون متر مكعب به بخش  آب زاينده رود به يزد و 120 ميلي
ــرايط  ــور در خصوص ش ــاص دارد. بصيرپ ــت اختص صنع
ــى بر احياء  ــده رييس جمهور مبن احياى زاينده رود و وع
ــرايط كنونى  ــت: با ش ــان دائمى رودخانه، بيان داش و جري
ــده رود را پرآب ببينيم،  ــته زاين نمى توانيم همچون گذش
ــى در زمينه طرح هاى انتقال آب  مگر اينكه اقدامات اساس

بين حوضه اى و همچنين كاهش مصارف انجام شود.
ــاره كرد و بيان داشت:  وى به طرح تونل سوم كوهرنگ اش
ــت؛  ــگ در حال اجراس ــوم كوهرن ــد تونل س هم اكنون س
ــرفت فيزيكى  ــارى پيش ــكالت اعتب ــل مش ــه دلي ــا ب ام
ــت. بصيرپور  ــوده اس ــد ب ــك 20 درص ــرح نزدي ــن ط اي
ــارى  ــرح اعتب ــن ط ــراى اي ــز ب ــال ني ــرد: امس ــد ك تاكي
ــرح  ــن ط ــان اي ــا همچن ــده، ام ــه ش ــر گرفت در نظ
ــوص  ــت. وى در خص ــرو اس ــارات روب ــكل اعتب ــا مش ب
ــان، گفت:  ــهر اصفه ــاب هاى آب ش برنامه ريزى براى پس
ــده كه عمده  ــاب آب، برنامه ريزى ش ــه ريزى پس در برنام
ــى از آن براى  ــن بخش ــت و همچني ــش صنع ــه بخ آن ب
ــتفاده  ــان مورد اس ــهر اصفه ــان زدايى ش طرح هاى بياب
ــركت آب منطقه اى  ــردارى ش ــاون بهره ب ــرد. مع قرار گي
ــا عمدتا به صنايع  ــاب ه اصفهان تاكيد كرد: تخصيص پس
ــهرها و طرح هاى بيابان زدايى در  ــبز بيرون ش و فضاى س
ــت. وى در خصوص بازگشايى  استان اصفهان داده شده اس
ــراى آن، گفت:  ــورد نياز ب ــزان آب م ــد زاينده رود و مي س
در حال حاضر ذخيره سد زاينده رود در حدى است كه بتوان 
در پاييز آن را  در مدت زمان يك ماه توزيع كنيم اما بازگشايى 
ــال آبى جديد  ــتگى به ميزان بارش ها در س دوباره آب بس
ــى  دارد؛ به گفته بصيرپور طبق پيش بينى هاى هواشناس
ــط و خوب  ــد متوس ــال آبى جدي ــا در س ــزان بارش ه مي

خواهد بود.

روز نكوداشت  زاينده رود

چه باليى سر چشم و چراغ اصفهان 
آمده است؟

قول استانداربه كودكان و نوجوانان ؛
جارى شدن آب زاينده رود

در آينده نزديك

معاون بهره بردارى شركت آب منطقه اى اصفهان ؛
توزيع آب بين كشاورزان به مدت يك ماه

زاينده رود، رودى كه زنده نيست

اشكال در قطب نماى برنامه فضايى ايران
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قيمت مواد مخدر باال و پايين مى شود. بخشى از اين باال و 
پايين شدن ها مربوط به سياست هاى مقابله با مواد مخدر 
ــزرگ مديريت  ــوى قاچاقچيان ب ــت و برخى نيز از س اس
ــا، بتوانند آن را  ــود تا با توجه به بازار عرضه و تقاض مى ش

مديريت كنند.
  ميزان كشفيات، ميزان ورود، توليد و البته قوانين مربوط 
به انواع مواد مخدر مى تواند به راحتى قيمت مواد را جابه جا 
ــوى اين موضوع را  ــه هيچ كس بتواند جل كند، بدون اينك
بگيرد.كار به جايى رسيده است كه يك شب قيمت شيشه 
ــه) 20 هزارتومان به  ــوتى ( هر وعده مصرف شيش را از س
سوتى 35 تا 50هزار تومان تغيير مى دهند و اين موضوع 
باعث مى شود بيشتر آن 25 درصد از معتادانى كه مصرف 
شيشه دارند، به سمت تزريق اين ماده مخدر بروند؛ تزريقى 
كه بسيار خطرناك تر و داراى عوارض بسيار باالترى نسبت 
به مصرف شيشه با پايپ است و البته با ميزان كمترى تزريق 
شيشه، به همان نشئگى استفاده از طريق پايپ مى رسند. 
ــدن، اعمال قانون صدور حكم  يكى از داليل اين گران ش
اعدام براى حمل كنندگان باالى 30 گرم شيشه است كه 

اواخر سال 89 به تصويب مجلس رسيد.
ــتاد مبارزه با مواد  پرويز افشار، معاون كاهش تقاضاى س
ــه در  ــدن دو برابرى قيمت شيش مخدر در مورد گران ش

ــدن قيمت شيشه  ــته مى گويد: «گران ش چندماه گذش
ــد كه از اثرات آن تغيير الگوى  مى تواند اثراتى داشته باش
ــت و اينكه برخى معتادان  مصرف از صنعتى به سنتى اس
شيشه، مصرف هروئين را آغاز مى كنند كه در حال حاضر 

ارزان تر از شيشه است.»
او تاكيد مى كند: «نگرانى اصلى ما درباره شمار ديگرى از 
ــت كه روش تزريقى را براى استعمال شيشه  اين افراد اس
انتخاب مى كنند. زيرا در روش تزريقى مقدار بسيار كمترى 
شيشه مصرف مى شود. معتادان به شيشه براى صرفه جويى 
به سمت تزريق اين ماده مى روند كه اثرات بسيار خطرناكى 
براى آنها و جامعه در پى خواهد داشت.»افشار با بيان اينكه 
ــه اكنون خطرناك ترين نوع مصرف به شمار  تزريق شيش
مى رود، عنوان مى كند: «افزايش مرگ ومير، تخريب بخش 
ــدن قدرت قضاوت و مهارهاى  وسيعى از مغز، برداشته ش
افراد از جمله اين اثرات است.»اگر معاون كاهش تقاضاى 
ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اين باور است كه قيمت شيشه 
گران شده و حاال بيشتر معتادان به شيشه به سمت هروئين 
كشيده مى شوند كه در اصل انتخاب بين بد و بدتر است، 
ــود قيمت ها را تغيير  بايد گفت افرادى براى رونق بازار خ

ــى در اين  ــچ دخل و تصرف ــووالن هم هي مى دهند و مس
ــايد روزانه تعداد زيادى ساقى، قاچاقچى  حوزه ندارند.ش
و... در كشور دستگير شوند و هر روز مسووالن اين امر آمار 
ــفيات بدهند، اما  متفاوتى از كاهش مصرف و افزايش كش
ــه هيچ يك از اين  ــواد، قانون خود را دارد و ب بازار فروش م

آمارها اهميت نمى دهد.
ــناس مواد مخدر و مديركل سابق  فريد براتى سده، كارش
ــدن  ــواد مخدر در مورد گران ش ــتاد مبارزه با م درمان س
ــادان مى گويد:  ــرف معت ــر الگوى مص ــه» و تغيي «شيش
«مافياى بازار مواد مخدر براى خودش تغيير قيمت مى دهد 
و هر زمان كه احساس كند ميل به مصرف موادى كم شده 

است، رونق آن را در بازار بيشتر مى  كند.»
ــى مخفى و  ــه مانند بمب ــق شيش ــان اينكه ترزي او با بي
زيرپوستى حركت مى كند كه با انفجارش مشكالت زيادى 
ــايد در  ــه ش را به وجود مى آورد، مى افزايد: «تزريق شيش
ــى را كه معتاد صرفا به خودش وارد  نگاه اول ميزان تخريب
ــه اين موضوع فكر  ــان  دهد، اما در اصل بايد ب مى كند نش
ــد، آمار مبتاليان  ــمت تزريق مى رون كرد افرادى كه به س
به «اچ آى وى» را نيز افزايش مى دهند.»براتى سده بر اين 

باور است كه فروشنده مواد مخدر بازار خود را هيچ وقت از 
دست نمى دهد و هميشه با تغيير قيمت ها بازار خود را داغ 
نگه مى دارد و رفتارهاى اقتصادى قوى انجام مى دهد كه 
مى توان با كار كارشناسى آنها را كنترل كرد.او با بيان اينكه 
مى توان از اين تغيير الگوى مصرف به بهترين شكل استفاده 
كرد، مى افزايد: «به راحتى مى توان با تقويت فعاليت هاى 
مراكز كاهش آسيب، به معتادان كمك كرد تا در اين تغيير 
ــه نخورند و به جامعه هم  الگوى مصرف به طور جدى ضرب

ضربه سنگينى وارد نكنند.»
ــن راه در زمان تغيير  ــده تاكيد مى كند: «بهتري براتى س
ــيب است. بسيارى از اين  قيمت، تقويت مراكز كاهش آس
ــازمان هاى مسوول در  مراكز هنوز پول هاى زيادى را از س

كاهش آسيب طلب دارند.»
ــووالن را راهكار  او همچنين مديريت مصرف ازسوى مس
ــد: «مديريت مصرف يعنى اينكه  ديگر اين موضوع مى دان
رابطه بين مصرف كننده با فروشنده كاهش پيدا كند و اين 
موضوع تنها با تقويت مراكز كاهش آسيب و طرح هايى كه 
در ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال خاك خوردن است، 

قابل اجراست.»

ــت گفت: محدوده تمام  ــازمان محيط زيس معاون رييس جمهور و رييس س
شهرهاى ايران بايد از وجود كمربند سبز به عنوان يك سيستم دفاعى در مقابل 

گرد و غبار و طوفان هاى شنى برخوردار باشند.
ــهر كرمان  ــبز ش ــيه ديدار از پروژه كمربند س  دكتر معصومه ابتكار در حاش
ــت: هدف  ــتان كرمان گف ــه اس ــاره خود ب ــفر دوب ــحالى از س ــراز خوش با اب
ــى وضعيت  ــردم و ارائه گزارش ها و بررس ــوولين و م ــفر ديدار با مس از اين س
ــده يا  ــام ش ــات انج ــار و اقدام ــردو غب ــى، آب، گ ــت محيط ــائل زيس مس
ــتان كرمان ــت محيطى اس ــود وضعيت زيس ــده براى بهب در نظر گرفته ش
 بوده است.وى با اشاره به افتتاح فاز دوم كمربند سبز شهر كرمان تصريح كرد:

ــهر كرمان بازديد بعمل آمد اين طرح بسيار  ــبز ش  امروز از فاز دوم كمربند س
ارزشمندى است كه هدف آن حفظ حريم محدوده شهر است و بايد مراقبت شود 
تا ديگر زمين خوارى جديد در كرمان اتفاق نيفتد.رييس سازمان محيط زيست 
كشور تاكيد كرد: تمام شهرهاى ايران بايد از وجود كمربند سبز به عنوان يك 
سيستم دفاعى در مقابل گرد و غبار و طوفان هاى شنى برخوردار باشند.ابتكار با 
بيان اينكه اميدواريم مراقبت و نگهدارى از اين كمربند به طور صحيح و اصولى 

ــود تصريح كرد: نقش بخش خصوصى نيز در پيشبرد اين طرح بسيار  انجام ش
پررنگ و كمك كننده بوده است.معاون رييس جمهور با اشاره به تجربه موفق 
ــهد و غيره خاطر نشان كرد: نكته  ايجاد كمربند سبز در شهرهاى تهران، مش
مهم در قبال اين طرح با ارزش، بحث مراقبت است تا بتوان خدمات را به عنوان

 يك سپر دفاعى در حريم كمربندها ارائه كنيم. 

ــگاه ايپاس گفت:  ــور در چهاردهمين نمايش ــى ناجا با حض فرمانده مرزبان
ــت چرا كه منجر به ايجاد رقابت بين  برپايى اين نمايشگاه ابتكار خوبى اس

توليدكنندگان در اين حوزه مى شود.
 سردار رضايى پس از بازديد از بخش هاى مختلف نمايشگاه تجهيزات مراقبتى 
و انتظامى ايپاس ، ضمن عرض تبريك به مناسبت هفته ناجا به تمام پرسنل 
ــرا سر مرزهاى كشور گفت : چهاردهمين  زحمتكش و همرزمان خود در س
نمايشگاه ايپاس ابتكار خوبى است كه نيروى انتظامى دنبال كرده و امسال 
ــال قبل از لحاظ برنامه ريزى و مديريت يكپارچه، كاربردى تر نسبت به س
 شده است.وى افزود: نمايشگاه ايپاس (2015) از لحاظ برنامه ريزى و مديريت 
، كاربردى بودن محصوالت ، موضوع بندى غرفه ها، افزايش تعداد غرفه هاى 
ــال قبل پيشرفت هاى خوبى داشته  خارجى و برندهاى مطرح نسبت به س
است.سردار رضايى گفت : اين نمايشگاه باعث مى شود موسسات به صورت 
ــتاوردهاى انتظامى و مراقبتى از نزديك آشنا شده ،  تخصصى از آخرين دس
ــده در اين زمينه را از نزديك مشاهده و  آخرين فناورى هاى به كارگيرى ش
نيازمندى هاى خود را تامين كنند كه اين زمينه مراقبت عمومى و پيشگيرى 

را ايجاد كرده و باعث تعامل بيشتر با ماموريت هاى پليس مى شود.فرمانده 
مرزبانى ناجا در پيشنهادى در جهت هرچه بهتر و كاربردى تر شدن نمايشگاه 
ايپاس بيان كرد: مديران اجرايى اين نمايشگاه ها بايد جهت آشنايى كاربران با 
آخرين تكنولوژى هاى روز از يك سال لغايت 6 ماه قبل از رده هاى بهره بردار 
استعالم كنند و بر اساس نيازمنديهاى آنان ، نوع محصوالت و غرفه ها را تجهيز 
و در معرض نمايش گذارند.وى با اشاره به ايجاد رقابت بين توليدكنندگان 
ــوالت و برندهاى  ــه داد: وجود انواع محص ــگاه ها، ادام با برپايى اين نمايش
ــگاه باعث ايجاد رقابت در بين سازندگان مى شود لذا  مختلف در اين نمايش
ــط آنها ارائه خواهد شد. بهترين محصوالت جهت عرضه در نمايشگاه توس

ــووالن مربوطه بايد طورى برنامه ريزى كنند كه با  سردار رضايى افزود : مس
ــگاه به بخش هاى مختلف براساس موضوع  توجه به كثرت غرفه ها، نمايش
تقسيم شود تا بازديد كنندگان در كمترين زمان به غرفه هاى مورد نظر خود 
مراجعه كرده تا زمان براى آنها بيهوده تلف نشود.فرمانده مرزبانى ناجا در پايان 
از مدير و تمامى دست اندركاران نمايشگاه تقدير و در پايان به رسم يادبود لوح 

زرين مرزبانى را به آقاى مجلسى مدير نمايشگاه اهدا كرد.
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مسووالن آمريكايى از شركت خودروسازى تويوتا خواسته اند به آن ها كمك 
كند تا متوجه شوند كه چگونه گروه داعش به تعداد زيادى از خودروهاى 

تويوتا دست يافته است.
واشنگتن با نگرانى شاهد افزايش تعداد خودروهاى تويوتا است كه در اختيار 
گروه داعش قرار مى گيرد و اين مساله در فيلم هاى ويدئويى تبليغاتى كه 

داعش پخش مى كند، مشخص است.
ــطح جهان است، اعالم  تويوتا كه دومين توليد كننده بزرگ خودرو در س
ــا از تحقيقى كه  ــت كه درباره علت اين پديده اطالعى ندارد؛ ام كرده اس
بخش مبارزه با حمايت مالى از تروريسم دروزارت خزانه دارى آمريكا انجام 

مى دهد، حمايت مى كند.
شركت تويوتا خاطرنشان كرده است كه اطالعاتى را درباره سلسله مراحل 
وارد كردن خودرو به خاورميانه و تدابير امنيتى براى جلوگيرى از افتادن 
ــتفاده ازآن در فعاليت هاى  خودروها به دست عناصر خطرناك  براى اس

نظامى يا تروريستى، دراختيار وزارت خزانه دارى آمريكا قرار داده است.
اما اين شركت اصرار دارد كه از  بررسى وضعيت خودروهايى كه سرقت شده 
اند يا دوباره توسط واسطه هايى كه با اين شركت ارتباطى ندارند، به فروش 

رفته اند، ناتوان است.
ــيارى از خودروهايى كه در  شركت تويوتا همچنين اعالم كرده است بس

فيلم هاى داعش وجود دارد ، مدل جديد نيستند.
«مارك والس»سفير پيشين آمريكا در سازمان ملل و كارشناس مبارزه با 
تروريسم به شبكه اى .بى.سى گفته است كه متاسفانه ، استفاده داعش از 
خودروهاى مدل «تويوتا لندكروز» و«تويوتا هايلوكس» در فعاليت هاى 
تروريستى و فعاليت هاى ديگر باعث شده است كه اينگونه به نظر بيايد اين 

خودروها، مارك داعش را دارند.
ــى كند، كاروانى از  ــه فيلم هايى كه داعش پخش م وى ادامه داد : در هم
ــود و اين مساله موجب نگرانى بسيار ما  خودروهاى «تويوتا» ديده مى ش

شده است.

از چند سال پيش ، سوال هاى زيادى درباره استفاده داعش از خودروهاى 
ــال 2014 حاكى از  ــده است.گزارش هاى رسانه اى درس تويوتا مطرح ش
ــودروى تويوتا را دراختيار  ــه   وزارت امور خارجه آمريكا ،  43 خ آن بود ك
مخالفان سورى قرار داده است.گزارش ديگرى كه در روزنامه استراليايى 
ــودروى « تويوتا» در ــد، حاكى از آن بود كه بيش از 800 خ ــر ش منتش

 سال هاى 2014 و2015 در شهر سيدنى ناپديد شد ، و كارشناسان مبارزه 
با تروريسم بعيد ندانستند كه اين خودروها به مناطق تحت اشغال داعش 
فرستاده شده باشد.اما طبق اطالعاتى كه شركت تويوتا ارائه كرده است، 
ــراق از 6 هزار  ــروزر» و«هيلوكس» درع فروش خودروهاى مدل «الندك

خودرو در سال 2011 به 18 هزار خودرو در سال 2013 افزايش يافت.
ــتگاه كاهش يافت. ــال 2014 به 13 هزار دس ــزان فروش آن در س اما مي
ــخنگوى وزارت كشور عراق گزارش  اين شبكه به نقل از «سعد معن» س
ــارج از عراق براى  ــت كه دالالن فروش خودرو درخ داد بغداد مظنون اس
قاچاق خودروهاى تويوتا به خارج از اراضى اين كشور تالش مى كنند.وى 
ــوريه ناتوان است. تأكيد كرد كه دولت عراق از كنترل مرزهاى خود با س

ــووالن فروش خودروهاى اين شركت  ــركت تويوتا كه مس سخنگوى ش
ــال 2011 فروش خود را در سوريه متوقف  در سوريه است، گفت كه از س
كرده است.اما والس كارشناس گفته است كه سازمانى وابسته به او به نام

 « طرح مبارزه با تروريسم » امسال به طور مستقيم با شركت تويوتا تماس 
گرفت و از او خواست براى نظارت بر خودروهايى كه به دست تروريست هاى 
مى افتد، نظارت كند.وى اظهار داشت هر خودرو داراى پالك مخصوص به 
خود است و همين مساله ، تحركات خودروها را تسهيل مى كند.مسووالن 
وزارت خزانه دارى آمريكا اعالم كرده اند كه حق ندارند اظهارات علنى درباره 
ــركت هاى خصوصى داشته باشند.  تماس هاى ميان اين وزارت خانه و ش
اما آن ها درپاسخ به سوالى درباره همكارى با تويوتا گفته اند كه با شركاى 
ــوص موضوع افزايش  ــع به طور جدى درخص خارجى و طرف هاى ذينف

خودروهاى تويوتاى داعش بررسى و تحقيق مى كنند.

نمايشگاه« ايپاس» ابتكار خوب ناجالزوم ايجاد كمربند سبز در محدوده تمام شهرهاى ايران

خبر 

جانشين معاون هماهنگ كننده نيروى انتظامى، حضور پليس زن در نيروى 
انتظامى را نه يك ضرورت بلكه يك الزام دانست.

ــتين گردهمايى پليس زن كه در  ــردار «محمدجواد زاده كمند» در نخس س
سالن غدير مجموعه ورزشى ناجا برگزار شد، با بيان اينكه هفته ناجا فرصتى 
ــت تا نيروى انتظامى كارنامه اى از عملكرد خود ارائه داده و با مردم تعامل  اس
بيشترى برقرار كند، اظهار كرد:  شعارى كه براى هفته نيروى انتظامى انتخاب 
مى شود شعارى است كه در حقيقت سرلوحه نيروى انتظامى براى يك سال 

پيش روست.
ــخت و نرم اظهار كرد: اقتدار نرم حامى  زاده كمند با تشريح دو نوع اقتدار س
ــل مجرمان و  ــخت نيز در مقاب ــت و اقتدار س ــهروندان اس قانونمداران و ش

هنجارشكنان به كار مى رود.
ايران بهترين امنيت را در كشورهاى منطقه دارد

ــورمان در منطقه، خاطرنشان كرد: امروزه  زاده كمند با اشاره به موقعيت كش
ــورهاى همسايه و  ــمنان و همچنين ناامنى هاى كش با وجود توطئه هاى دش
ــف پس از پيروزى  ــكالت درونى كه در مقاطع مختل همين طور برخى از مش
ــتيم، به بركت نيروهاى نظامى و انتظامى و همچنين  ــالمى داش انقالب اس
همراهى مردم و رهبرى بهترين امنيت را در سطح كشورهاى منطقه و حتى 

جهان داريم.
وى به فعاليت پليس زن در نيروى انتظامى اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه زنان 
پليس نقش موثرى در اقدامات و ماموريت هاى پليس و تامين امنيت دارند، 
گفت: البته اين به اين معنا نيست كه امروز در شرايط مطلوبى قرار داريم و ما 

حتما براى رسيدن به شرايط مطلوب اقداماتى را بايد انجام دهيم.
زاده كمند با بيان اينكه به نيابت از فرمانده ناجا از كاركنان زن در پليس تشكر 
ــان كرد: يكى از مهم ترين اقدامات پليس زن در كشورمان  مى كنم، خاطرنش
موضوع مشاوره و مددكارى است. بيش از 400 هزار پرونده به مراكز مشاوره ما 
در كالنترى ها ارجاع شده كه با كار پليس زن بيش از 70 درصد اين پرونده ها 

به مصالحه انجاميده است.
ــه داد: در حقيقت  ــروى انتظامى ادام ــين معاون هماهنگ كننده ني جانش
مى توان گفت كه اگر اين اقدام پليس زن نبود اين پرونده ها وارد دستگاه قضايى 

و پليسى كشور شده، بار مضاعفى را به آن ها وارد مى كرد.
حضور پليس زن در ناجا يك الزام است

 زاده كمند با تاكيد بر اينكه امروز حضور پليس زن در ناجا نه يك ضرورت بلكه 
ــان كرد: براى انجام ماموريت هاى مختلف نيازمند  يك الزام است، خاطرنش
حضور پليس زن هستيم. امروز بيش از 80 شغل در سطوح مختلف ناجا وجود 
دارد كه در اختيار زنان قرارگرفته است.وى نقش زنان در پليس را قابل مالحظه 
و موثر توصيف كرد و گفت: بسيارى از توانايى هايى كه در زنان وجود دارد شايد 
در كاركنان مرد وجود نداشته باشد. تجربه كارى من نشان داده است كه دقت 

نظر و سالمت كار در مشاغل خانم ها قابل مالحظه است.
جانشين معاون هماهنگ كننده نيروى انتظامى با تاكيد بر ضرورت افزايش 
توانمندى زنان، اظهار كرد: بايد انتظارات فرماندهان و مديران نيز از كاركنان 

پليس زن منطقى باشد.

جانشين معاون هماهنگ كننده نيروى انتظامى:
نيازمند حضور پليس زن هستيم

 چه كسانى
 قيمت مواد مخدر

را باال و پايين 
مى برند؟

معماى
 تويوتاهاى داعش
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ــب ترجمه رمان  ــريح مصائ ــن بيگى ضمن تش ابراهيم حس
«محمد(ص)» گفت: به اين فكر افتاده ام دست به دامان آقاى 
ظريف بشوم تا از سفرا بخواهد از كتاب حمايت كنند كه خب 
تاكنون موفق نشده ام. ابراهيم حسن بيگى در ميان نويسندگان  
بعد از انقالب اسالمى يك استثناء است. نويسنده اى كه هم ژانر 
ــال را و در تمامى  كودك و نوجوان را تجربه كرده و هم بزرگس
عرصه ها نيز همواره نويسنده اى بوده كه حرف هاى جدى براى 

اظهارنظر داشته است.
داستان ترجمه رمان «محمد(ص)» به قلم او كه يكى از معدود 
ــت كه درباره زندگى پيامبر اكرم(ص) در ايران  رمان هايى اس
ــتقبال قابل توجهى نيز  ــده و نسخه فارسى آن با اس نوشته ش
ــد تا وى براى خبرنگار مهر داستان  ــد، بهانه اى ش روبه رو ش
ــتانى كه به  عجيب آنچه بر اين رمان رفته را روايت كند. داس
ــور به آثار فاخر  نوعى روايت گر نوع نگاه مديريت فرهنگى كش
منتشر شده در كشور است. بخش دوم از اين گفتگو را در ادامه 

مى خوانيم: 
 جناب حسن بيگى بعد از ماجراى زيربار نرفتن خانه 
كتاب براى ترجمه و انتشـار رمان «محمد(ص)» شـما 
سفرى به آلمان داشتيد و تا جايى كه مى دانم خودتان 
سعى كرديد براى ترجمه اين كتاب دريچه اى باز كنيد. 

ماجراى اين سفر چه بود؟
ــه ــخصى ام ب ــه ش ــا هزين ــگاهى ب ــفر نمايش ــه س ــن س م
ــرى آلمانى ــر نش ــا مدي ــان ب ــتم. در آلم ــورت داش  فرانكف
ــى كتاب را حاضر   صحبت كردم كه مى گفت ترجمه انگليس

است منتشر كند. در همين حين ماجراى سفرم به مالزى هم
ــد مدتى از ايران دور باشم.حس كردم كه  پيش آمد و قرار ش
حكمتى دركار ترجمه نشدن اين رمان است؛ رمانى كه بايد نظام 
آن رار وى تخم چشمش مى گذاشت. حس كردم كه شايد خدا 

مصلحت ديده كه اين كتاب در ايران ترجمه نشود.
از آلمان كه برگشتم در سال 79 من ماشين پرايدم را 5 ميليون 
تومان فروختم و با خانم قندهارى قراردادى بستم كه با دريافت 
سه ميليون تومان ترجمه  كار را شروع كند و ايشان اين كار را 
آغاز كرد. بعد از آن و اتمام ترجمه مركز ترجمه سازمان فرهنگ 
ــار  ــالمى ابراز تمايل كرد متولى ترجمه و انتش و ارتباطات اس
كتاب شود و قرارداد خانم قندهارى را با خودشان تنطيم و از 

همانجا نيز انتشار كتاب را به نشر شمع و مه سپردند.
 تجربه كار با يك نشر غيرايرانى خوب بود؟

نه. راستش اشتباهم اين بود كه انتشار كتاب را به ناشرى داديم 
كه واقعا بين المللى نبود و در داخل ايران كار مى كرد. شايد ثبت 
ــتر در ايران فعال است  ادارى در لندن دارد؛  اما اين ناشر بيش
ــران ديگرى مثل «نحل» داريم كه  تا در خارج از ايران. ما ناش
در ايران كار مى كنند و در لندن ثبت شده اند.ناشر بين المللى 
ناشرى است كه در شبكه هاى توزيع جهانى كار كند كه شمع و 
مه اين كار را نمى كرد. فكر مى كردم كه تمامى مراكز اسالمى در 
دنيا اين رمان را خواهند ديد. اما ترجمه هم راهى براى خروج 

پيدا نكرد و ناشر نتوانست درست توزيعش كند.
ــيارى برد و سعى  ــگاه هاى بس ــر كتاب را در نمايش البته ناش
ــداد. ما حتى  ــترى پيدا كند؛  اما اتفاقى رخ ن كرد برايش مش

ــالمى لندن داديم  150 نسخه كتاب براى فروش به كالج اس
و ارتباطاتى هم در آمريكا و كانادا گرفتيم؛  اما كتاب نتوانست 
راهش را باز كند. تنها در تركيه بود كه كتاب توانست مستقال 

مطرح شود و البته يك چاپ هم بيشتر نخورد.
 شنيدم كه در مالزى هم قرار بود اتفاقاتى رخ دهد 

كه به نتيجه نرسيد.
ــران بزرگ اين  ــارات امين كه يكى از ناش بله. در مالزى انتش
ــت و حدود 40 كتاب كودك و نوجوان ايرانى را هم كشور اس

ــرى ماند «محمد(ص)»  ــر كرده مى گفت در عمرش اث منتش
نخوانده است و گفت كه حاضر است به انگليسى چاپش كند.

ــيد اما كار ادامه نيافت. ناشر  كار به مرحله ويراستارى هم رس
ــر كرده  مى گفت اين هفت كتابى كه از ايران ترجمه و منتش
ــد كه چرا  ــورش به او خرده بگيرن ــده در داخل كش باعث ش
ــر مى كنم. به من پيشنهاد داد كتاب  اينقدر از ايران اثر  منتش
ــر كنيم. من اين را نوعى  را با نام مستعار ابراهيم حسن منتش
توهين ديدم و نپذيرفتم. در اندونزى يكى از بزرگترين ناشران 
ــراز رضايت مى كرد كه كتاب  اين كتاب را خوانده بود و دائم اب
ــم گفت كه  ــا او تماس گرفت ــر كند. دو ماه بعد كه ب را منتش
ــتى و يك كتاب را از  ــانم گفتند كه تو مسيحى هس كارشناس
پيامبر اسالمى به قلم يك شيعه مى خواهى در كشور اهل تسنن 

منتشر كنى و به صالح نيست.
 براى ترجمه عربى اقدامى نكرديد؟

اتفاقا اين كتاب با هزينه انتشارات مدرسه توسط فردى به نام 
محمد بصرى از نويسندگان مهاجر عراقى ساكن مشهد به عربى 
هم ترجمه شد و قرار شد در انتشارات دارالهادى بيروت منتشر 
ــر هم از بين رفت و انتشار  شود؛  اما در آستانه انتشار اين ناش
ترجمه كتاب ابتر ماند.جالب اينكه آقاى بصرى مى گفت شش 
ــده اما هيچكدام مانند  رمان درباره پيامبر به زبان عربى خوان

«محمد(ص)» نبوده است.
 آقاى حسن بيگى من ردپاى نوعى بى توجهى در 
مديريت فرهنگى و سياستگذارى كالن را در اين ماجرا 

مى بينم. تحليل شما هم همين است؟
ــم براى تمام  ــل از اينكه من ترجمه اش كن بله. اين كتاب قب
رايزنى هاى فرهنگى ايران در دنيا فرستاده شده بود. يعنى 67 

رايزن فرهنگى در جريان كار بودند و معاون وقت امور بين الملل 
سازمان فرهنگ و ارتباطات مى گفت كه سفارش كرده تا اين اثر 
ترجمه شود. اما تا به امروز حتى يك مورد نبوده كه يك رايزنى 
ــاب كار كند اال مركز  ــد مى خواهد روى اين كت فرهنگى بگوي
اسالمى ما در مسكو كه دو سال قبل گفت مى خواهد اين اثر را 
ترجمه كند و قرار بود در نمايشكاه مسكو امسال عرضه شود كه 

اين كار اتفاق نيافتاد.
ــش از 160  ــى در جهان داريم و بي ــا 67 نمايندگى فرهنگ م
ــفارت ما در كنار كارش،  ــى فرهنگى. هر س نمايندگى سياس
ــناس فرهنگى دارد كه ماهى پنج  هزار يورو حقوق  يك كارش
مى گيرد براى كمك به توسعه فرهنگى ايران در خارج از كشور 
اما وقتى اراده و دغدغه اى نباشد نتيجه مى شود همين. جالب 
ــان اروپا و آمريكاى  ــالب نامه اى به جوان اينكه وقتى رهبر انق
شمالى مى نويسند و مى خواهند كه درباره اسالم مطالعه كنند، 
ما هيچ كتابى براى تحقق اين خواسته رهبرمان مهيا نمى كنيم. 
ــر  ــالم منتش ــه رايزنى هاى فرهنگى درباره اس كتاب هايى ك
كرده اند، عمدتا تاريخى است و به درد مبلغان اسالم مى خورد. 
مردم عادى رمان مى خوانند و دنبال فيلم و سريال هستند. با 
توجه به اين كمبود، به جرات مى گويم كه رمان «محمد(ص)» 
تنها اثرى بود كه مى توانست اين موضوع را محقق كند اما به آن 
توجهى نشد. من با اين حال هنوز خسته نيستم. بزرگ ترين 
آرزويم ترجمه رمان به انگليسى بود كه انجام شد هر چند كه 

انتشارش درست انجام نشد.
 آن ناشر آلمانى را ديگر نخواستيد ببينيد؟

ــال قبلم به فرانكفورت براى همين بود؛  اما  ــفر دو س چرا. س
ــد و ناچار از تنها  ــن در آلمان به وجود آم ماجرايى كه براى م
ــت. ــن را از اين كار بازداش ــدم م ــت در آنجا ش يك روز اقام

در نهايت مى خواهم بگويم كه اگر نويسنده خودش نتواند براى 
ــوى نهادهاى دولتى متولى امر،  كارش مترجم پيدا كند، از س
كسى برايش كارى نخواهد كرد. من حتى اين اواخر به اين فكر 
افتادم كه براى انتشار اين ترجمه دست به دامان آقاى ظريف 
ــفرا بخواهد از كتاب حمايت كنند كه  بشوم و بخواهم كه از س

خب تاكنون موفق به اين كار نشده ام.
ــم «محمد(ص)» آقاى  اين را هم اضافه كنم كه اخيرا كه فيل
مجيدى اكران شد به اين باور رسيدم كه مديريت فرهنگى ايران 
اگر بخواهد مى تواند از توليد اثر فرهنگى حمايت كند. مى تواند 
160 ميليارد براى ساخت يك اثر سينمايى خرج كند. اما آيا 

اين حمايت بايد به سينما محدود شود؟
ــد در حوزه كتاب اين اتفاق رخ دهد حتى در مقياسى  نمى ش
پايين تر؟ مى شد اما اراده اى وجود ندارد. اين در ارتباط با كتاب 
ــت. از ادبيات جنگ ما امروز در دنيا چه كتابى را  من تنها نيس
ــرده؟ اصال جداى از  ــند؟ ترجمه هايش راه به كجا ب مى شناس
اينها، ترجمه هايى كه از آثار امثال آقاى رحماندوست و مرادى 
ــناخته ــده امروز در دنيا چقدر توزيع و ش ــر ش كرمانى منتش

شده است؟ همه اينها يعنى اينكه اراده اى براى اين كار نداريم 
و مشكلى جدى براى ورود به عرصه هاى فرهنگى در خارج از 

كشور داريم.  

شمارى از رهبران و موسسات اسالمى انگليسى ضمن انتقاد از اظهارات 
ــس در خصوص تعطيل  ــت وزير انگلي تهديد آميز ديويد كامرون،  نخس
ــور به دليل آنچه آن را تدريس باورهاى ــالمى اين كش كردن مدارس اس

ــواهد از سوى  ــتار ارائه ش  افراط گرايانه در اين مدارس مى خواند، خواس
وى شدند.

ــلمانان بريتانيا در بيانيه اى كه منتشر كرد از  به گزارش ايرنا، شوراى مس
ــت تا در خصوص اتهاماتى كه وى در جريان  نخست وزير انگليس خواس
سخنرانى در كنفرانس سراسرى حزب محافظه كار عليه مدارس اسالمى 

در انگليس مطرح ساخت، شواهدى را ارائه كند.
اين موسسه اسالمى با اشاره به اظهارات كامرون كه در آن مدعى شده بود 
در برخى مدارس اسالمى دانش آموزان مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند 
و يا به آن ها مسائلى همچون عدم تعامل با ساير اديان و يا باورهاى غلط در 
خصوص يهوديان آموزش داده مى شود، عنوان كرد: اين نه اسالمى است 
ــالمى بخواهند خود را منزوى كرده و يا به  و نه امرى رايج كه مدارس اس
ترويج نفرت از ساير اديان اهتمام ورزند. اين بيانيه مى افزايد: ما اميدواريم 
كه اين اتهامات مهم قابل استناد باشد و شواهد آن ارائه شوند تا بر اساس 

آن اقدامات مناسب صورت گيرد.
شوراى مسلمانان بريتانيا ضمن اشاره به برخى كمبودها در مدارس اسالمى 
در انگليس افزود: اما ما در اين خصوص از حمايت هاى دولت به منظور رفع 
اين كمبودها استقبال مى كنيم.اين بيانيه افزود: به نظر ما، اين اقدامات 
ــكل) بايد از طريق اعتماد دوطرفه ، همكارى و احترام به  (براى حل مش
ــتقالل آن ها صورت گيرد. ديدگاه امنيتى براى حل اين مسائل تنها  اس
سبب ترويج فضاى بى اعتمادى و عدم رضايتمندى خواهد شد كه ظاهرا 
نخست وزير چنين نمى خواهند.شيخ ابراهيم موگرا، يك استاد اسالمى 
در مدرسه اى در شهر لستر انگليس نيز با تكان دهنده خواندن اظهارات 
ديويد كامرون گفته است كه اين ادعاها غير مسووالنه و نااميدكننده است.

وى گفت: مدارس اسالمى كار بسيار مهمى را انجام مى دهند و اين صحيح 
ــونت و يا افكار ــود آنها مبلغ نفرت، غرض ورزى، خش نيست كه گفته ش

تروريستى هستند.ابراهيم موگرا افزود: البته چنانچه مدارسى كه تعدادشان 
ــت، كار غيرقانونى انجام دهند بايد مسوول شناخته  يك و يا دو عدد نيس

ــالمى در نظام آموزش انگليسى را  شوند.وى به ثبت رساندن مدارس اس
بالمانع خواند، اما گفت: اين مساله اى است كه بايد در ابعاد ملى به آن نگاه 
ــون اين اقدام مى تواند  كرد و نه اينكه فقط مدارس هدف قرار گيرند؛ چ

سبب مواجهه با مسلمانان ،به خاطر اقدام گروه اندكى، تلقى شود.
اشتياق احمد از شوراى مساجد ، برادفورد نيز در خصوص اظهارات كامرون 
گفت: من فكر مى كنهم كه ديويد كامرون نسبت به نقش و آنچه در مدارس 

اسالمى در انگليس رخ مى دهد، بد توجيه شده است.
ــراط گرايى صورت ــدارس برادفورد ترويج اف وى با رد اين اتهام كه در م

ــانه اى در برادفورد از اينكه مدارس و يا مساجد   مى گيردگفت: هيچ نش
ــتقيم در ترويج افكار توطئه گرانه و يا نشر به صورت مستقيم و يا غيرمس

 افراط گرى صورت مى گيرد وجود ندارد.
احمد خاطرنشان ساخت كه اساتيد مدارس اسالمى از نظر قانونى مدارك 
ــووليت هاى قانونى شان  ــب كرده اند و اينكه آن ها از مس تدريس را كس
ــردن نداريم  ــا چيزى براى پنهان ك ــتند.وى تصريح كرد: م بااطالع هس
ــراى تقويت صحيح كارها  ــه كار انگليس بايد ب اما رويكرد دولت محافظ
ــس در آخرين روز از  ــت وزير انگلي ــود.ديويد كامرون، نخس پيگيرى ش
ــهر منچستر ضمن اشاره به  كنفرانس سراسرى حزب محافظه كار در ش
عزم دولت انگليس براى مبارزه با ترويج افراط گرايى گفته بود: اين بچه ها

 (كه در مدارس اسالمى شركت مى كنند) بايد ذهنشان باز شود... نه اينكه 
افكارشان مسموم شده و قلبشان مملو از كينه شود.

وى همچنين گفت كه درصدد است تا مدارس اسالمى و ساير موسسات 
ــتم هاى ــمول سيس ــمى و مش مذهبى در انگليس را مجبور به ثبت رس

 نظارتى كند.كامرون با بيان اينكه هر مدرسه اى كه به گونه اى نسنجيده 
ــزود: ترديدى  ــد، اف ــد، تعطيل خواهد ش ــوزان را آموزش ده دانش آم
ــكيبايى را آموزش دهيد، ما شما را تعطيل نداشته باشيد كه اگر عدم ش

ــاس گزارش موسسه تحقيقات سياست هاى مردمى،  خواهيم كرد.بر اس
گفته مى شود كه دست كم 200هزار دانش آموز مسلمان در 2 هزار مدرسه 
اسالمى در انگليس شركت مى كنند.اين گزارش همچنين مى افزايد كه 
ــالمى به صورت فوق العاده در مساجد و ساير  شمار زيادى از مدارس اس

مراكز اسالمى برگزار مى شود.

 
 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در پيامى به همايش نكوداشت مهدى 
ــاعر پرآوازه معاصر آورده است: نكوداشت چهره هاى  اخوان ثالث ش
انديشمند و خالق موجب توسعه و ترويج فرهنگ و ادب و انديشه در 

فضاى جامعه خواهد شد.
ــد  ــه در آيين اختتاميه اين همايش قرائت ش  در پيام على جنتى ك
ــرزمين گهربار ايران گنجينه اى از مفاهيم  آمده است: شعر و ادب س
ــى زالل  ــاى متعال ــه ه ــه انديش ــانى و آيين ــى و انس ــد اله بلن
ــان ــگ جه ــانى ادب و فرهن ــر پيش ــروزه ب ــه ام ــت ك اس

 مى درخشد.
اين پيام مى افزايد: اين مجموعه افتخار آميز حاصل تالش انسان هاى 

بزرگى است كه در اين ديار گوهرخيز ريشه دارند.
در ادامه اين پيام آمده است: نكوداشت چهره هاى انديشمند و خالق 
عالوه بر اينكه سنت سپاسگزارى از مخلوق را زنده مى دارد و مقدمه 
ــاندن اين چهره ها به ــگاه خالق است در شناس شكرگزارى در پيش

ــايان  ــى ش ــان كمك ــران و جه ــرداى اي ــروز و ف ــاى ام ــل ه نس
خواهد بود.

ــت: مايه خرسندى و مسرت فراوان است  در اين پيام افزوده شده اس
كه امروز شاهد نكوداشت يكى از بزرگان عرصه شعر و ادب كشورمان 

هستيم.
ــادروان مهدى اخوان ثالث از  ــت: ش ــده اس ادامه اين پيام آورده ش
ــتازان عرصه نوآورى در شعر و  ــبك نيما و از پيش شاگردان موفق س
ــت كه به تعبير رهبر معظم انقالب بهترين شاعر  ــتگانى اس از برجس

نيمايى زمان خودش بود.
ــود را با  ــالش خ ــام ت ــزود: وى تم ــام اف ــن پي ــاد در اي ــر ارش وزي
ــه بر ميراث  ــاد و با تكي ــير نه ــتياق و اخالص فراوان در اين مس اش
ــبك فاخر  ــا الهام از س ــوص ب ــيك و به خص ــعر كالس گرانبهاى ش
ــعر نيمايى  ــه و نوآورانه ش ــه خالقان ــانى و تلفيق آن با تجرب خراس
ــان خواص  ــا در مي ــه تنه ــه ن ــت ك ــا گذاش ــدگار برج ــارى مان آث
ــيارى ــيفتگان بس ــز خوانندگان و ش ــاد جامعه ني ــه در ميان آح ك

 يافت.
على جنتى دراين پيام اضافه مى كند: شعر اخوان در ابعاد اجتماعى 
ــامان زمانه خود به  ــت كه از وضعيت نابس صداى اعتراض نسلى اس
ــعار نمادين وى نماينده و بازتاب اوضاع اجتماعى  تنگ آمده بود، اش
ــان آگاه و هنرمند آن  ــيارى از جوان ــود و بس ــاى 30 و 40 ب دهه ه
ــه اجتماعى ــعرهاى او به نگرش تازه اى از انديش روزگار از طريق ش

 رسيده اند.
ــت  ــرده اس ــدوارى ك ــار امي ــام اظه ــن پي ــاد در اي ــر ارش وزي
ــور  ــگ كش ــه فرهن ــى ب ــمند اداى دين ــت ارزش ــن حرك ــه اي ك
ــت  ــراى نكوداش ــيرى ب ــدام مس ــالمى و ت ــران اس ــان اي عزيزم
ــگ و  ــار بافرهن ــن دي ــر از اي ــام آور ديگ ــاى ن ــخصيت ه ش

باشكوه باشد.

توسعه فرهنگ و ادب با نكوداشت 
چهره هاى انديشمند محقق مى شود

ــدن حضور ــاز ش ــى درباره حاشيه س ــن در گزارش ــه گاردي روزنام
 «سلمان رشدى» در نمايشگاه بين المللى كتاب فرانكفورت نوشت، 
ايران ممكن است به همين دليل در اين رويداد فرهنگى حضور نيابد.

در گزارش گاردين آمده است: پس از اعالم مقامات نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت مبنى بر سخنرانى «سلمان رشدى»، نويسنده مرتد هندى 
ــداد بين المللى، ايران در حال  در كنفرانس خبرى افتتاحيه اين روي

تجديد نظر براى حضور نيافتن در نمايشگاه امسال است.
ــگاه كتاب فرانكفورت به  تصميم احتمالى ايران براى تحريم نمايش
ــداد مهم در عرصه  ــران ايرانى در اين روي معناى حضور نيافتن ناش
كتاب خواهد بود، اين در حالى است كه سال گذشته 282 ناشر ايرانى 
ــگاه فرانكفورت عرضه كرده بودند. 1200 عنوان كتاب را در نمايش

گاردين در گزارش خود با اشاره به واكنش شديد سيد عباس صالحى 
ــلمان رشدى» در  ــاد) به سخنرانى «س (معاون فرهنگى وزارت ارش
نمايشگاه فرانكفورت، به نقل از وى نوشت: برگزاركنندگان نمايشگاه 
ــان را آزادى بيان انتخاب كرده اند و  كتاب فرانكفورت شعار امسال ش
از آن طرف شخصيتى را كه به مقدسات مسلمانان توهين كرده است  
ــن آدرس غلط براى آزادى در كنفرانس خبرى دعوت مى كنند و اي

ــت اما لوازم و  ــك آزادى بيان يك حق انسانى اس ــت. بى ش بيان اس

اقتضائاتى دارد. در روزهاى آتى تالش خود را مى كنيم كه مسووالن 
نمايشگاه فرانكفورت در اين تصميم تجديد نظر كنند و اميدواريم كه 
اين پيگيرى ها به نتيجه برسد. در غير اين صورت ما به حضور نداشتن 
ــدى مى پردازيم و آن را  ــه طور ج ــگاه كتاب فرانكفورت ب در نمايش

بررسى مى كنيم.
ــگاه كتاب  ــت كه با توجه به اظهارات مقامات نمايش اين در حاليس
ــد آنها تغييرى در برنامه هاى خود براى  فرانكفورت، به نظر نمى رس
دعوت از اين نويسنده مرتد ايجاد كنند.حضور «سلمان رشدى» در 
ــار آخرين كتاب اين نويسنده  نمايشگاه فرانكفورت همزمان با انتش

مرتد با عنوان «دو سال هشت ماه و 28 شب» است.

تجديدنظر ايران، گزارش «گاردين» شد

دريچه

نامشخص بودن زمان حضور
 روحانى در شورايعالى سينما

رييس سازمان سينمايى درباره آخرين موارد مطرح شده در جلسه ى 
اخيرى كه به نام «شورايعالى سينما» برگزار شده است، توضيحاتى داد و 
در عين حال گفت: هنوز مشخص نيست، رييس جمهورى چه تاريخى 

بتواند در اين شورا حاضر شود.
دكتر حجت اهللا ايوبى گفت: اين جلسه براى هماهنگى ميان وزير فرهنگ 
ــكيل شد و بر همين اساس  و ارشاد اسالمى و اعضاى حقيقى شورا تش

سينماگران برجسته عضو شورا در آن حضور داشتند.
ــه اين بود تا با هماهنگى وزير،  وى ادامه داد: هدف از تشكيل اين جلس

دستوركارى را براى ارائه در صحن اصلى آماده كنيم.
ايوبى خاطرنشان كرد: شورايعالى سينما تاكنون دو سه جلسه مقدماتى 
با حضور بنده داشته است و چند كميته نيز به رياست خود اعضا تشكيل 
شده است. نتيجه اين جلسات منجر به معلوم شدن يكسرى دستور كار 
براى طرح در جلسه اصلى شورا بود و در همين راستا مصوبات پيشنهادى 

هم مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
ــينمايى ادامه داد: اين موارد در جلسه اخير شورا به رييس سازمان س
ــه اصلى به عنوان دستوركار  وزير فرهنگ تقديم شد تا در اولين جلس
ــن روحانى رييس جمهور در جلسه  ــود.او درباره حضور حس مطرح ش
ــد آقاى وزير با آقاى روحانى  ــينما، توضيح داد: قرار ش شوراى عالى س
گفت وگو كند تا ايشان متناسب با برنامه هاى خود، تاريخى را براى حضور 

در شورا مشخص كند.
ــدون حضور  ــورا ب ــه ش ــخن كه آيا جلس ــه اين س ــخ ب ايوبى در پاس
ــنا تصريح كرد: بسيارى از  ــت جمهورى وجهه قانونى دارد به ايس رياس
ــور قانونى  ــوراهاى عالى با حضور معاون اول رييس جمه ــات ش جلس
ــه وزير مربوط هم  ــت و حتى رييس جمهور مى تواند اين اختيار را ب اس
ــت رييس جمهور به معناى غيرقانونى بودن  تفويض كند؛ بنابراين غيب

جلسات شورا نيست.
رييس سازمان سينمايى در پايان با اشاره به مشغله هاى رييس جمهور 
ــر روحانى را  ــرايط دكت ــان كرد: ما ش ــل خاطرنش در بخش بين المل
درك مى كنيم و اميدواريم زمانى مناسب با ايشان جلسه داشته باشيم 
ــات شوراهاى عالى كشور بدون  اما در دو سال گذشته بسيارى از جلس
حضور ايشان برگزار شده است و در حال حاضر نيز آقاى جنتى در حال 
بررسى است تا در صورت امكان وقتى را از ايشان بگيرند.به گزارش ايسنا، 
در حالى برخى خبرهاى غير رسمى از برگزارى جلسه اى تحت عنوان 
ــينما در دفتر على جنتى حكايت دارد كه اين جلسات  ــورايعالى س ش
مدت ها بود تشكيل نشده بود و شنيده مى شد برخى از اعضاى شورايعالى 
سينما به دليل نامشخص بودن وضعيت اين شورا قصد كناره گيرى دارند.
ــه شوراى  ــد كه اولين جلس ــال 93، در خبرى اعالم ش 4 خرداد ماه س
ــينما بدون حضور رييس جمهور در وزارت ارشاد برگزار شده  عالى س
ــوراى عالى سينما بوده  و در واقع پيش جلسه اى براى آغاز جلسات ش
ــورا تشكيل شود.  ــت در آينده نخستين جلسه رسمى اين ش و قرار اس

(آينده اى تاكنون محقق نشده است)

پـرايدم 
را فـروختم براى 

ترجمـه رمانم

اظهارات كامرون 
بارديگر خشم 

رهبران اسالمى 
انگليس را برانگيخت



حصر وراثت
7/230 خانم ام كلثوم اسماعيلى گنهرانى داراى شماره شناسنامه 690 
به شرح دادخواست به كالسه 398/94 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان همايون اسمعيلى 
به شناســنامه 54 در تاريخ 1394/6/21 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1ـ ام كلثوم 
اســماعيلى گنهرانى ش.ش 690 ت. ت 1323/1/17 فرزند غالمحسين 
نسبت مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
سه نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف 

243 شوراى حل اختالف بخش كرون
ابالغ راى

7/225 كالسه پرونده: 93-2013 شماره دادنامه: 851-94/5/24 مرجع 
رسيدگى شعبه 45 شــوراى حل اختالف اصفهان  خواهان خانم بتول 
قاسمى به نشــانى اصفهان، ميدان قدس، 24 مترى اول كوى شهامت 
(شهيد معتمدى) بن بست ســجاد پالك 31. خوانده: روح اله كرمى به 
نشــانى اصفهان، ميدان قدس، خ 24 مترى دوم كوى شماره 8 (شهيد 
رجايى) بن بســت آخر (بن بســت وحدت) منزل روبه رو پالك 193. 
با عنايت به محتويات پرونده ختم  رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا در خصوص دعوى 
خانم بتول قاســمى به طرفيت آقاى روح اله كرمى به خواسته مطالبه  
مبلغ ده ميليون ريال وجه يك فقره چك به شــماره 128/831674 به 
عهده بانك شهر به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و صدورگواهى هاى 
عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارايه ننموده اســت لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى 
رســد كه به اســتناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و515و 
519 و 522 قانون آئين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت ده ميليون ريال بابت اصل خواســته و 165/000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه ى قانونى و خسارات 
تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك  موصوف (93/11/18) تا تاريخ 
اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف 17607 دفتر شعبه 45 مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/226 دادنامه: 823-94/5/31 به تاريخ 94/5/24 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 33 حقوق شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء 
كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 94-520 ش33 تحت نظر است. 
قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح ذيل اعالم مى دارد. خواهان: سعيد خيرالهى بازار بزرگ چهارراه 
دروازه اشرف مقابل بانك صادرات خوانده: عليرضا احمدوند مجهول 
المكان خواسته: مطالبه راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى 

ســعيد خيراللهى فرزند ايرج به طرفيت آقاى عليرضا احمدوند فرزند 
محمد به خواسته مطالبه وجه چك به ميزان 5/440/000 ريال موجب 5 
فقره چك به شماره هاى780342-78/1/30 و 780338-77/10/30 و 
780340-77/12/10 و 780339-77/11/30 و 77/12/30-780341 
عهده بانك رفاه كارگران به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين  اسناد از دارنده اوليه 
به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى 
در جلسه 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 مستندات 
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 اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر 
امضاى دليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول 
اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين 
و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده 
استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى 
حل اختالف مصــوب 1387/4/18 و مــواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  314-311 
تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده 
واحده قانون استفســاريه 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 5/440/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ  هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و دويست 
و بيست و پنج هزار ريال خســارات دادرســى (هزينه هاى دادرسى 
و ورودى دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به 
دادخواســت و حق الوكاله وكالى انتخابى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه/ وجه ســند/  وجوه اسناد/ تجارى مســتند دعوى از تاريخ هاى 
سررســيد (78/1/30 و 77/10/30 و 77/12/10 و 77/11/30 و 
77/12/30) تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى 
كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى  شــود در حق خواهان محكوم 
مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 روز 
از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابــل تجديد نظر در محاكم عمومى 
حقوقى دادگسترى اصفهان مى  باشــد. م الف 17608 دفتر شعبه 33 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى

7/214 دادنامه: 211-94/1/31 به تاريخ 94/1/22 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 33 حقوق شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء 
كننده ذيل تشــكيل است و پرونده كالســه 93-1906 تحت نظر است. 
قاضى شــورا با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و 
به شــرح ذيل اعالم مى دارد. خواهان: محسن جبارى اشكفتكى ساكن 
اصفهان خانه اصفهان خ ماه فرخى، مشــاور امالك شعبانى خوانده: 
بهروز باوقار شــهرين مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك راى 
قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى محسن جبارى فرزند خداداد 

به طرفيت آقاى بهــزاد باوقار شــهرين فرزند منصور به خواســته 
مطالبه وجه چك به ميزان 42/560/000 ريال موجب يك فقره چك به 
شماره هاى819802 از شماره حساب 1307147988301 عهده بانك 
اقتصاد نوين شعبه فردوسى 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 اشــخاص  ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ 
نشر آگهى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال 
ننموده و دليلى بــر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود بــه نحوى  از انحاء 
قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصــون از هر گونه تعرض و 
ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا 
بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عــدم پرداخت صادره و  احراز 
ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ 
صدور آن از ناحيه شــركت و امضــاى آن از ناحيه شــخص حقيقى 
(خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 
قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى دليل ســند و در حين حال نظر به 
اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول اســنادى/ تجارى فوق االشعار در يد 
خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد 
خواسته دانســته و نظر به  قاعده اســتصحاب دين و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 
و مــواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و 
مواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت و مواد 198-197-194-

503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به 
پرداخت مبلغ 42/560/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  
يكصد و هشتاد هزار ريال و هزينه نشر آگهى بابت خسارات دادرسى 
(هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواســت و اوراق دادخواست و 
تصديق منضمات به دادخواست و انتخابى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه/ وجه ســند/  وجوه اسناد/ تجارى مســتند دعوى از تاريخ هاى 
سررســيد 92/9/25 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك 
مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى  شــود در حق خواهان 
محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شــورا و ســپس ظرف 
20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهــى قابل تجديد نظر در محاكم 
عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى  باشد. م الف 17254 دفتر شعبه 

33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى

7/215 دادنامه: 65-94/1/31 به تاريــخ 94/1/22 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 33 حقوق شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء 
كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 1905 تحت نظر است. قاضى 
شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل 
اعالم مى دارد. خواهان: محسن جبارى اشكفتكى ساكن اصفهان خانه 
اصفهان خ ماه فرخى، مشاور امالك شعبانى خوانده: 1- آرزو ابراهيمى 
2- حجت كالنترى هر دو مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك راى 
قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى محسن جبارى فرزند خداداد به 
طرفيت 1- آرزو ابراهيمى 2- حجت كالنترى فرزند محمود به خواسته 
مطالبه وجه چك به ميزان 30/000/000 ريال موجب يك فقره چك به 

شماره هاى127943/31 از شماره حساب 4705734164عهده بانك 
ملت شعبه جى شهيد قريشى 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 اشــخاص  ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ 
نشر آگهى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال 
ننموده و دليلى بــر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود بــه نحوى  از انحاء 
قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصــون از هر گونه تعرض و 
ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا 
بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عــدم پرداخت صادره و  احراز 
ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ 
صدور آن از ناحيه شــركت و امضــاى آن از ناحيه شــخص حقيقى 
(خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 
قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى دليل ســند و در حين حال نظر به 
اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول اســنادى/ تجارى فوق االشعار در يد 
خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد 
خواسته دانســته و نظر به  قاعده اســتصحاب دين و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 
و مــواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و 
مواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت و مواد 198-197-194-

503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خواندگان 
را به پرداخت مبلــغ 30/000/000 (به صورت تضامنــى) ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت 180/000 ريال به هزينه نشــر آگهى بابت 
خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصديق منضمات به دادخواســت و انتخابى و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه/ وجه ســند/  وجوه اسناد/ تجارى مستند دعوى 
از تاريخ هاى سررسيد 92/9/15 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى  شــود در 
حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شــورا و 
سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر 
در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى  باشد. م الف 17255 

دفتر شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

7/231 شماره صادره: 1394/03/109796 نظر با اينكه تحديد حدود 
ششدانگ قطعه ملك پالك شــماره4624 واقع در كوى مون اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونــده ثبتى به نام خانم 
متينه بخشايش اردستانى فرزند حسن در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــاى نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1394/8/11 ســاعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين 
اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور 
يابند و اعتراضات يــا مجاورين مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روزپذيرفته خواهد شد.م الف763 

تاريخ انتشار: 94/7/18 رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 

اخبار كوتاه

ــهركرد در حوزه ارائه  ــگاه علوم پزشكي ش تفاهم نامه خيرين بروجن با دانش
خدمات بهداشتى درمانى در شهرستان بروجن منعقد شد.

ــوراى اسالمى در اين نشست  نماينده مردم شهرستان بروجن در مجلس ش
خيرين سالمت را موجب افتخار استان دانست.اميرعباس سلطانى فعاليت هاي 
ــهركرد در حوزه بهداشت و  ــگاه علوم پزشكى ش صورت گرفته از سوى دانش
ــتان بروجن را قابل تقدير دانست. وى  ــتان بويژه شهرس درمان در سطح اس
خاطرنشان كرد: بروجن از گذشته خواستگاه خيرين بوده و بسياري از نيازهاي 
اين شهرستان نيز توسط خيرين مرتفع شده است.  سلطانى با تشكر از مجمع 
ــالمت اعتماد دارند  ــردم به خيرين س ــالمت بروجن اظهاركرد: م خيرين س
ــاركت خود از آنان حمايت  ــاس در امور خيريه شهرستان با مش بر همين اس

مى كنند.
همه مسووالن نظام دغدغه سالمت مردم را دارند

رييس دانشگاه علوم پزشكي نيز سوق دادن جامعه به سوي معنويت را از وظايف 
ــيار كوتاه است برهمين اساس بايد از  مسئوالن دانست و گفت: فرصت ها بس

فرصت محدود خدمت گذاري به نحو مطلوب استفاده كرد.
ــم زاده همچنين حضور خيرين و دولت سالمت را فرصت بسيار  مرتضى هاش
ــبى براى ارائه خدمات به مردم عنوان كرد.به گفته وى، هم اكنون همه  مناس
مسووالن نظام دغدغه سالمت مردم را دارند و يكي از بسته هاي خدمتي جديد 
دولت كمك به درمان بيماران سرطاني و صعب العالج است كه در قالب برنامه 
تحول نظام سالمت اجرا مي شود.هاشم زاده خاطرنشان كرد: دولت هم به بخش 
بهداشت و هم به بخش درمان توجه ويژه دارد و برنامه هاي تحول نظام سالمت 

در بخش بهداشت نيز در حال اجراست.

سرپرست راه و شهرسازي شهرستان اردل از خط كشي 182 كيلومتر از 
راه هاي اين شهرستان در سال جاري خبر داد.

ــى در اين  ــراى عمليات خط كش ــان اظهاركرد: براى اج حبيب صالحي
شهرستان دو ميليارد و 639 ميليون ريال هزينه شده است.

ــتقيم در ديد راننده  ــي به طور مس ــزود: با توجه به اينكه خط كش وي اف
ــتفاده رانندگان از جاده را مشخص مى كند سبب  قرار دارد و محدوده اس
افزايش نظم و ايمني ترافيك در محورهاي ارتباطي شده و ايجاد اطمينان 

و آرامش در رانندگي را به دنبال دارد.
ــدوده حركت  ــي و تعيين مح ــراري نظم ترافيك ــان توجه به برق صالحي
ــي عنوان كرد و رعايت نكات  رانندگان را هدف از انجام عمليات خط كش
ــداري را براى افزايش  ــا عوامل اجرايي و ماموران راه ايمني و همكاري ب

ضريب ايمني جاده ها از همگان به ويژه رانندگان خواستار شد.

با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانى صورت گرفت؛
امضاى تفاهم نامه  همكارى ميان خيرين 
بروجن و دانشگاه علوم پزشكى شهركرد

182 كيلومتر از راه هاي شهرستان 
اردل خط كشي شد
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براساس آمار بنياد مسكن انقالب اسالمى چهارمحال 
و بختيارى، از 79 هزار واحد خانه روستايى موجود در 
ــازى شده و مابقى  اين استان، 51 درصد آن مقاوم س

نيازمند مقاوم سازى است.
ــت و داشتن  ــكن از نيازهاى اصلى هر خانوارهاس مس
ــكن مقاوم و بادوام با توجه به حادثه خيزى كشور  مس

بايد مورد توجه مردم و مسووالن قرار گيرد.
ــكل كمبود مسكن  ــهرها مش ــتاها، مانند ش در روس
ــود دارد  ــر از آن وج ــكلى مهمت ــدارد اما مش وجود ن
ــرى باال در  ــن و خطر پذي ــكن با كيفيت پايي كه مس

مقابل حوادث است.
خانه هايى كه اكثر روستاييان در آن سكونت دارند، از 
مقاومت الزم برخوردار نبوده و با كوچك ترين حادثه 
غيرمترقبه و طبيعى، احتمال بروز حوادث ناگوار براى 

ساكنان اين واحدها وجود دارد.
ــالمى اس ــالب  نق ا ــكن  مس ــاد  بني ــركل  مدي

 چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: هم اينك از حدود 
ــال و بختيارى،  ــكونى در چهارمح 79 هزار واحد مس

45 هزار واحد مقاوم سازى و بهسازى شدند.
ــتا ــى روس ــبت روز مل ــه مناس ــى ب ــهراب رئيس س

ــتر واحدهاى روستايى  ــت: در ساخت بيش  اظهار داش
ــتفاده  ــتاندارد كم دوام و بى دوام اس از مصالح غيراس

شده است.
ــتايى  ــازى منازل روس ــتاى بهس به گفته وى، در راس
تسهيالت نوسازى و مقاوم سازى واحدهاى مسكونى 
ــه متقاضيان پرداخت  ــون ريالى ب كم بهره 125 ميلي

مى شود.
ــال تاكنون 84 ميليارد  ــى گفت: از ابتداى امس رئيس
ــراى طرح هادى  ــون ريال اعتبار براى اج و 364 ميلي

روستايى در استان تخصيص يافته است.
ــكن انقالب  ــاد مس ــكيل بني ــدو تش ــزود: از ب وى اف
ــا 631 ميليارد و ــالمى تاكنون 273 طرح هادى ب اس

ــتان اجرا و 683 طرح هادى   370 ميليون ريال در اس
ــت. هم اينك 748 روستا  نيز تهيه و بازنگرى شده اس
ــود دارد كه از اين تعداد  در چهارمحال و بختيارى وج
ــتاى باالى 20 خانوار بوده و 420 روستا نيز  539 روس
ــهرهاى استان دهيارى دارد.بخش قابل توجهى از ش

 چهارمحال وبختيارى داراى جمعيت زير 20 هزار نفر 
بوده و خدمات بخش مسكن را از بنياد مسكن دريافت 

مى كنند.

ــامان گفت:  ــتان س ــاورزى شهرس رييس اداره جهادكش
ــن از انواع  ــامان قابليت توليد 60 هزار ت ــتان س در شهرس

محصوالت باغى وجود دارد.
على خسروى در نشست هماهنگى توليدات باغى شهرستان 
ــامان كه با حضور فرماندار و سرپرست مديريت تنظيم  س
ــتان برگزار شد،  ــاورزى اس بازار نهاده ها و محصوالت كش
ــامان  ــتان س ــاحت باغات شهرس ــه اينكه مس ــاره ب با اش
ــتان  ــزود: 35 درصد باغات اس ــت، اف ــزار هكتار اس 17 ه
ــان اينكه  ــامان اختصاص دارد.وى با بي ــتان س به شهرس
ــن از انواع  ــامان قابليت توليد 60 هزار ت ــتان س در شهرس
ــاورزى  محصوالت باغى وجود دارد، افزود: محصوالت كش
ــاحت 9 هزار هكتار با  شهرستان سامان شامل بادام با مس
ــزار و 400 هكتار  ــاحت دو ه توليد 14 هزارتن، هلو با مس
سطح زير كشت و توليد 30 هزار تن، گردو با مساحت هزار 
و 100هكتار و توليد يك هزار و 700 تن و ساير محصوالت 

با 800 هكتار سطح زير كشت و پنج هزار تن توليد است..
وى با بيان اينكه در شهرستان سامان 95 درصد محصوالت 
ــتان اصفهان صادر مى شوند، افزود: سطح  توليدشده به اس
ــت كه 35 درصد اين باغات در  باغات استان 46 درصد اس
شهرستان سامان با هفت هزار نفر بهره بردار واقع شده است 

كه با توجه به اين موارد، شهرستان سامان نيازمند فرآورى 
محصوالت و صنايع تبديلى و ميدان و بازار فروش ميوه است.
در ادامه سلطانى، رييس  صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
سامان با بيان اينكه باغات سامان از نظر كيفيت محصوالت 
داراى رتبه بااليى است، افزود: بازايابى ميوه در اين شهرستان 
بايد هدفمند، ميدان تره بار ايجاد و كالس هاى آموزشى براى 
ــت، داشت و برداشت در راستاى  كشاورزان در مراحل كاش

توليد و فروش انبوه برگزار شود.
مجيد جاللى پور، بخشدار مركزى شهرستان سامان نيز با 
اشاره به توليد انبوه هلو در باغات شهرستان سامان، افزود: 
بازاريابى و مكانى براى فروش ميوه در اين شهرستان وجود 
ندارد و اين موجب نگرانى كشاورزان اين منطقه شده است.

ــتاى توليد انبوه و كنترل بازار ميوه  وى اظهار كرد:  در راس
ــردخانه و مكانى براى ميدان بازار  ــاخت براى س بايد زيرس

ميوه فراهم شود.
ــت گفت: وجود  ــدار زاينده رود نيز در اين نش ملكى، بخش
صنايع تبديلى از جمله اقداماتى است كه بايد در شهرستان 
ــامان در اولويت قرار بگيرد و خريد و فروش محصوالت  س
كشاورزى هدفمند شود و با همكارى دستگاه هاى اجرايى و 

باغداران بايد مراكز عرضه ميوه ساماندهى شوند.

نيمى از خانه هاى روستايى 
نيازمند مقاوم سازى است

سامان، شهرستانى با قابليت توليد
 60 هزار تن محصوالت باغى
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دريچه

گوشى اى كه بيشترين فروش 
را در جهان داشت 

فناورى لمس سه بعدى براى اندرويد!

ــى هايى درميان گوش
ــدند  ــه وارد بازار ش ك
ــى بيشترين  يك گوش
ــود  ــه خ ــدار را ب طرف
ــاص داد.    اخــتصـــ
ــى نوكيا 1100  گوش
ــگر تك رنگ  با نمايش
65×96 پيكسل براى 
ــد  كاربرانى طراحى ش
ــاى  ــه قابليت ه ــه ب ك
ــرفته ترى غير از  پيش
ــى، پيام  ــاس تلفن تم
ــاعت  كوتاه و آالرم س

نياز ندارند.
ــش از 250 ميليون  بي

ــال عرضه اش (2003) به فروش رفته است.  گوشى نوكيا 1100 از س
اين گوشى پرفروش ترين گوشى جهان است و تا مدتى پرفروش ترين 

وسيله  الكترونيكى نيز بود.
ــودن كار با اين  ــن ،آنتن دهى باال و راحت ب محكم بودن ،قيمت پايي
گوشى از جمله ويژگى هايى بود كه آن را در ميان گوشى هاى هم رده 

و حتى پس از آن نيز منحصر به فرد كرد. 
ساخت اين گوشى اكنون منسوخ شده است. كمپانى نوكيا اعالم كرد 
نسخه اندرويدى اين گوشى با طراحى بى نظير در سال 2016 عرضه 

خواهد شد و به دنياى موبايل باز خواهد گشت.

 3D Touch و Force Touch در حالى كه اپل دو فناورى لمسى
 Synaptics را براى استفاده كاربران آيفون ابداع كرده است، شركت
قصد دارد همين خدمات را به كاربران گوشى هاى اندرويدى ارائه دهد.

ــت كه شيوه تعامل با گوشى هاى  نام اين فناورى ClearForce اس
هوشمند را تغيير مى دهد.

ــن كننده  ــى تعيي ــار وارده به گوش ــزان فش ــاس مي ــن اس  بر همي
دستورالعملى است كه قرار است به گوشى منتقل شود. 

 از جمله فرامينى كه به اين شكل قابل برنامه ريزى است مى توان به 
تعيين سرعت باال و پايين كردن صفحات، بازكردن قفل و ... اشاره كرد. 
 اين خدمات تنها براى كاربران گوشى هاى اندرويدى در نظر گرفته 

شده و فعال قرار نيست به تبلت ها اضافه شود. 
ــر از طريق دوربين  ــايى چهره كارب همچنين در اين مجموعه شناس
گوشى براى باز كردن قفل هم در نظر گرفته شده است. اميد مى رود 

اين خدمات از سال آينده ميالدى به برخى گوشى ها اضافه شود.

مفادآرا
7/148 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفــات مالكانه وبالمعــارض متقاضيــان محرز گرديده اســت 
لذامشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد وامالك محل تســليم وپس از اخذ رسيد ، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به 

مرجع قضايى تقديم نمايند.
1) رأى شماره 3262هيأت : آقاى ابراهيم طهماسبى  نوش آبادى  فرزند 
رضا  شماره شناســنامه5166 و خانم فاطمه طهماسبى نوش آبادى 
فرزندعبدل شماره شناسنامه 32  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 196 مترمربع شــماره پالك 820 فرعى مجزا از شماره 
190فرعى از پالك 41اصلى واقع در حســن آباد نــوش آباد بخش4 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت رسمى
2) رأى شــماره 8672 هيأت : آقاى محمد سجادى نوش آبادى  فرزند 
رضا  شماره شناسنامه4 و خانم شــهين كبريائى نوش آبادى فرزند 
حسن شــماره شناســنامه 41  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 325,5 مترمربع شــماره پــالك 3753فرعــى مجزا از 
شماره2747و2748فرعى و2752الى 2756 فرعى از پالك 40اصلى 
واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از رضا 

سجادى نوش آبادى
3) رأى شــماره8772 هيأت : آقاى على عباس مندعلــى زاده بيدگلى  
فرزندمحمد  شماره شناسنامه8360 و خانم زهرانمكى بيدگلى فرزند 
غالمحسين شماره شناسنامه537  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 111,2 مترمربع شــماره پالك 194فرعى مجزا از شماره 
3فرعى از پالك 112 اصلى واقــع در اماكن بخش 3حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از يداله نصر الهى بيدگلى
4) رأى شــماره 8904 هيأت : حسينيه ومســجد حيدرى  بتوليت سيد 
ابوالفضل مطلبى فرزند سيد جالل شناسنامه شماره 7614 با نظارت 
اداره اوقاف وامور خيريه آران وبيدگل، ششــدانگ  حسينيه ومسجد 
حيدرى  به مساحت271,44 مترمربع شماره پالك 195 فرعى مجزا از 
شماره 3فرعى از پالك 112 اصلى واقع دراماكن  بخش3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. حاج سيد جالل مطلبى
5) رأى شــماره 8903 هيأت : خانــم زينب عباســيان بيدگلى فرزند 
غالمرضاشــماره شناســنامه 2118 ، ششــدانگ  يكبابخانــه بــه 
مســاحت102,74 مترمربع شــماره پالك9 فرعى مجزا از شماره 8 
فرعى از پــالك 115 اصلى واقع دراماكن بخش 3حــوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از حسن يونسى
6) رأى شماره 8631 هيأت : خانم هما قانونى بيدگلى  فرزندعبدالرحيم  
شماره شناسنامه 7106، ششــدانگ  يكبابخانه مخروبه  به مساحت 
159,06مترمربع شــماره پــالك 7فرعى مجــزا از شــماره2فرعى 
و3وقســمتى از مشــاعات از پالك 233اصلى واقع در اماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از جواهر ناظمى    

7) رأى شماره8770 هيأت : آقاى رحمت اله قمرى بيدگلى فرزندكاظم 
شــماره شناســنامه7721 و خانم زهراناظمى بيدگلى  فرزند محمود 
شماره شناسنامه 225 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
119,02مترمربع شماره پالك 84 فرعى مجزا از شماره 3فرعى از پالك 
235اصلى واقع دراماكن بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از 

على مفيدى بيدگلى
8) رأى شماره 8843 هيأت : آقاى اسماعيل ناظمى بيدگلى  فرزند على 
شماره شناسنامه 159 و خانم صديقه ناظمى بيدگلى  فرزند احمد آقا  
شماره شناسنامه7825  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
191,36 مترمربع شماره پالك83 فرعى مجزا از شماره 2فرعى از پالك 
235 اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى 

از مالك عادى
9) رأى شماره8633 هيأت : آقاى جواد مقنى موخر بيدگلى  فرزندحسن 
شــماره شناســنامه185 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت147,86 
مترمربع شماره پالك 9 فرعى مجزا از شماره3وقسمتى از مشاعات 
فرعى از پالك 302 اصلى واقع دراماكن بخــش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت مشاعى 
10) رأى شــماره 8695هيأت : خانم ام البنين موســاى آرانى  فرزند 
عباس شماره شناسنامه 17، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 110,75 
مترمربع شــماره پالك4 فرعــى مجزا از شــماره 1فرعــى از پالك 
297 اصلى واقع در اماكنبخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى 

ازسيدمحمدسجادى
11) رأى شماره8632 هيأت :   خانم بتول ملكى چره ئى فرزند موسى 
شماره شناسنامه 2 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 52,06 مترمربع 
شماره پالك 10فرعى مجزا از شماره يك فرعى وقسمتى از مشاعات 
از پالك 302 اصلى واقع در اماكنبخش 3 حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
12) رأى شــماره8841 هيأت : آقاى صديقه دولوسى بيدگلى  فرزند 
احمد شماره شناسنامه 219 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت174,02 
مترمربع شماره پالك 41 فرعى مجزا از شماره 19الى 21وقسمتى از 
مشاعات از پالك393 اصلى واقع دراماكن بخش3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالك مشاعى
13) رأى شــماره 8840هيأت : خانم صفيه ســادات ســيدى بيدگلى 
فرزند جعفــر شــماره شناســنامه 8780 ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت225,93 مترمربــع شــماره پــالك7 فرعــى مجــزا از 
شماره1الى3و6وقســمتى از مشــاعات از پالك513 اصلى واقع در 

اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
14) رأى شــماره 8634 هيأت : آقــاى عليرضا دولت آبــادى آرانى 
فرزندعباس شــماره شناســنامه471 و خانم مليحــه رنجبر آرانى  
فرزندعباس شماره شناسنامه2146(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت95,82 مترمربع شــماره پالك15 فرعى مجزا از قسمتى از 
مشاعات پالك1385 اصلى واقع در اماكن  بخش 3حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از عباس دولت آبادى   
15) رأى شــماره 9266هيأت : آقاى اكبر نــوروز زاده بيدگلى فرزند 
شــمس الــه شــماره شناســنامه 12731 ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت122,6مترمربع شــماره پالك 1 فرعى از پالك 1032اصلى 

واقع در اماكنبخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
16) رأى شــماره 8613 هيــأت : آقاى حســين غالمعلى پــور آرانى  

فرزندرحمت  اله  شماره شناسنامه 140 و خانم زهرا سادات  ساجدين 
آرانى فرزند سيدتقى شماره شناسنامه204  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت194,2 مترمربع شــماره پالك9 فرعى مجزا از 
شماره 1338اصلى واقع در اماكن  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
17) رأى شــماره8635 هيــأت : خانــم زهــرا خدابخــش آرانــى 
فرزندمحمدشــماره شناســنامه228 ، ششــدانگ  يكبابخانــه بــه 
مساحت270,52 مترمربع شماره پالك 13فرعى از پالك 1786اصلى 

واقع دراماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
18) رأى شــماره8887 هيأت : آقاى حســين ناصريان آرانى  فرزند 
رجبعلى شــماره شناســنامه30813 و خانــم عصمت بذرافشــان 
آرانى فرزنداكبر شــماره شناســنامه90  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  
يكبابخانه به مســاحت165,2 مترمربع شــماره پالك 18فرعى مجزا 
از شماره14و11و9وقسمتى از مشــاعات از پالك 1796اصلى واقع 

دراماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
19) رأى شــماره8768 هيــأت : آقــاى  رمضانعلى دهنــوى آرانى 
فرزندحســين شــماره شناســنامه138 و خانم راضيه بيــك آرانى  
فرزندحسن شماره شناسنامه214  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت47,4 مترمربع شــماره پالك280 فرعى مجزا از شماره 
20فرعى از پالك1965 اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت مشاعى
20) رأى شــماره 8637 هيأت : آقاى على دافعى بيدگلى  فرزند محمد 
شماره شناسنامه 9763و خانم اســماء مهر آبادى آرانى فرزندمحمد  
شــماره شناســنامه2687  (بالمناصفــه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مساحت56,04 مترمربع شــماره پالك 279 فرعى مجزا از شماره15 
فرعى از پالك 1965اصلى واقع دراماكــن بخش 3حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت مشاعى
21) رأى شــماره 8637 هيــأت : آقــاى غالمرضا مرشــدى آرانى 
فرزند على اكبر شــماره شناســنامه 495 ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مساحت182,7 مترمربع شماره پالك 2621 فرعى از پالك2638اصلى 

واقع دراحمد آباد  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالك عادى
22) رأى شماره 8908 هيأت : آقاى پروبز شــيرآبادى آرانى  فرزند 
رضا  شماره شناسنامه 253و خانم اشرف بابا آرانى  فرزندعلى اكبر  
شماره شناسنامه 90 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
240,5مترمربع شماره پالك 2635 فرعى مجزا از شماره 26 فرعى از 
پالك2638 اصلى واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى 
23) رأى شــماره 8845هيأت : آقاى داود دالورزاده آرانى فرزندعلى 
محمد  شماره شناسنامه 280و خانم فاطمه حاجى خالقى آرانى فرزند 
ناصر شماره شناسنامه 1222  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت111 مترمربع شماره پالك 2634فرعى  از پالك2638 اصلى 
واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از محمد 

خلعت برى
 بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1394/7/18
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/8/04

عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ابالغ راى
7/238 كالسه پرونده: 94-278 شماره دادنامه: 781-94/5/31 تاريخ 
رســيدگى: 94/5/8 مرجع رسيدگى: شعبه نهم شــوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: اســماعيل عباسى نشــانى اصفهان خ رباط سوم 
فلكه نگين خ فيروزه 10 پالك 25 درب 5. خواندگان: 1- حســين جنتى 
2- ســيد امين اله ابطحى هر دو مجهول المكان خواســته: انتقال سند 
رسمى يك دستگاه ســمند به شــماره انتظامى 619 س73- ايران 53 
به انضمام مطلق خسارات قانونى. گردشــكار: پس از ارجاع پرونده 
به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشــريفات قانونى و اخذ 
نظريه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا در خصوص 
دعوى آقاى اسماعيل عباســى به طرفيت آقايان حسين جنتى و سيد 
امين اهللا ابطحى به خواســته انتقال سند رســمى يك دستگاه سمند به 
شــماره انتظامى 619 س73- ايران 53 به انضمام مطلق خســارات 
قانونى با توجه به قولنامه ارائه شده توسط خواهان كه امضاء خواهان 
و خوانده رديف اول نيز درذيل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در 
جلسه رسيدگى مبنى بر اينكه خودرو مذكور را از خوانده رديف اول 
خريدارى نمودم و از زمان خريد خودرو در تحويل اينجانب مى باشد 
و اينكه خواندگان علــى رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نيافته و 
اليحه اى ارائه ننموده و پاسخ اســتعالم انجام شده از معاونت راهور 
به شــماره 1413/6/73619 مورخ 94/2/28 كه خوانده رديف دوم را 
مالك خودرو مذكور اعالم نموده لذا شورا با استناد به مواد 10 و 219 
و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسى مدنى حكم 
به محكوميت خوانده رديف دوم به حضور دفتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى يك دستگاه خودرو ســمند به شماره انتظامى 619 س73 
ايران 53 به نام خواهان و پرداخت مبلــغ 190/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 320/000 ريال بابت هزينه نشر آگهى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد و در خصوص خوانده رديف اول با استناد به 
بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى اعالم مى گردد.

 راى صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
مى باشد. م الف 15947 قاضى شوراى حل اختالف شعبه نهم حوزه 

قضائى اصفهان 
حصر وراثت

7/210 آقــاى مجيد مختــارى كرچگانى داراى شــماره شناســنامه 
1160127042 به شرح دادخواست به كالســه 942/94 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شادروان حسين بختيارى كرچگانى به شناسنامه 7 در تاريخ 93/9/9 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1ـ فروزان مختــارى كرچگانــى ش.ش 6 فرزند 
متوفى 2- نسيم مختارى كرچگانى ش.ش 271 فرزند متوفى 3- مريم 
مختارى كرچگانى ش.ش 57 فرزند متوفى 4- مجيد مختارى كرچگانى 
ش.ش 1160127042 فرزنــد متوفــى 5- پروانه محمــدى مارونى 
ش.ش 29 همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست

 مزبور را در ســه نوبت پــى در پى ماهــى يكمرتبه آگهــى مى نمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد

 از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف ســه ماه به دادگاه تقديم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. رييس شــعبه دوم شوراى حل اختالف 

باغبادران

معاون علمى و فناورى رييس جمهور گفت: در آينده نزديك، فناورى مهم ترين 
ــورها  ــالمى ايران با ديگر كش ــن موضوع تبادالت جمهورى اس و محورى تري

خواهد بود.
سورنا ستارى در هشتمين نمايشگاه فناورى نانو با بيان اين كه در حال حاضر 
ــورمان به ميزان كمتر از 25 درصد به نفت و منابع زير زمينى  درآمدهاى كش
ــانى را بزرگ ترين دارايى و ظرفيت سرمايه گذارى  وابسته است، نيروى انس
ــورمان آنچه كه مقبول واقع  ــت و گفت: در معرفى كش ــورها دانس ديگر كش
ــت؛ در حالى كه  ــانى متخصص اس ــود، ظرفيت و توانمندى نيروى انس مى ش
ــت كه ديگر كشورها مى توانند روى آن  اين دارايى بزرگ ترين سرمايه اى اس

سرمايه گذارى كنند.
وى، با اشاره به تالش دولت براى تحقق اقتصاد مبتنى بر دانش و فناورى، گفت: 
دولت يازدهم توجه ويژه اى به توسعه شركت هاى دانش بنيان، تجارى سازى 
ــورها داشته و قطعا  ــترش مرزهاى دانش در تعامل با ديگر كش فناورى و گس
ــور بر مبناى توانمندى نيروى انسانى خالق و متخصص  آينده اقتصادى كش

پيش خواهد رفت.
ــان و همچنين  ــركت هاى دانش بني ــى و ش ــاى كارآفرين ــتارى رويداده س
ــورها با ايران دانست و  مجموعه هاى فناور را از ديگر ظرفيت هاى تعامل كش
ــن داريم كه نانو فناورى يكى از  گفت: توجه خاصى به علوم و فناورى هاى نوي

آنها است و خوشبختانه ايران جزو معدود كشورهايى است كه توانسته است، 
ــتاوردهاى آن  ــه طور ملموس از دس ــازى كند و مردم ب فناورى را تجارى س

استفاده كنند.
ــن از جمله  ــر فناورى هاى نوي ــده در ديگ ــان كرد: همين قاع وى خاطرنش
زيست فناورى، سلول هاى بنيادى، هوا فضا و غيره نيز حكمفرما است و با ايجاد 
ستادهاى توسعه فناورى راهبردى در ترويج و توسعه فناورى و همچنين در 

نورديدن مرزهاى دانش فعال هستيم.
ــركت هاى دانش بنيان با توانايى توليد  ــاره به اينكه به زودى ش ستارى، با اش
ارزش افزوده باال بخش مهمى از اقتصاد كشور را در دست مى گيرند، پايه هاى 
تحقق اين اقتصاد را فارغ التحصيالن دانشگاهى و متخصصان جوان دانست و 
اظهار كرد: اقتصاد آينده كشور بدون تكيه بر توانمندى نيروى انسانى از صنعت 

سنتى قابليت گذار نخواهد داشت.
ــژه اقتصاد  ــه جايگاه وي ــاره ب ــاورى رييس جمهور با اش ــى و فن معاون علم
دانش بنيان در تبادالت با ديگر كشورها گفت: ديپلماسى فناورى، جايگاهى 
ــر همين مبنا  ــت و ب ــورها خواهد داش ــالت ايران با ديگر كش جدى در تعام
ــيه و درآينده با چين در سطحى عالى  ــور روس كميته تبادل فناورى را با كش
ــورها  ــور اصلى تعامل ايران با ديگر كش ــت؛ چرا كه فناورى مح خواهيم داش

خواهد بود.

ستارى پس از اين نشست، همچنين از برخى غرفه هاى نمايشگاه فناورى نانو 
و باشگاه دانش آموزى نانو بازديد كرد.

ــتاد  ــاورى نانو به همت س ــگاه فن ــتمين نمايش ــاس اين گزارش، هش بر اس
ــل دائمى  ــج فارس مح ــالن خلي ــو از 13 مهرماه در س ــاورى نان ــعه فن توس
ــا 20 مهرماه ــرده و ت ــه كار ك ــاز ب ــى تهران آغ ــاى بين الملل ــگاه ه نمايش

 ادامه  دارد.

فناورى، محور اصلى تبادالت ايران 
با ديگر كشورها مى شود

ــاى نفت، گاز،  ــوى تبادل فناورى در حوزه ه ــان رض رييس پارك علم و فناورى خراس
پتروشيمى و معدن را از زمينه هاى همكارى اين پارك با پارك فناورى هاى نوين آلماتى 
قزاقستان ذكر كرد و گفت: يكى از شركت هاى وابسته به پارك خراسان موفق به ساخت 
دستگاه پمپاژ مواد معدنى شد كه در اين زمينه همكارى هايى را با قزاقستان آغاز كرديم.
ــرق كشور  ــن علم الهدايى اين پارك را يكى از بزرگ ترين مراكز فناورى ش سيدحس
دانست و افزود: در شرايط پسا تحريم درصدد هستيم با ترغيب شركت هاى دانش بنيان 
و فناور، آنها را به سمت استانداردسازى هدايت كنيم تا محصوالت قابل عرضه در جهان 

داشته باشند.
وى همكارى در زمينه مبادالت فناورانه را از ديگر برنامه هاى اين پارك علم و فناورى 
ــال 89 با شركت در  ــتا ايده ارتباط با خارج از س ــت: در اين راس ذكر كرد و اظهار داش

نمايشگاه هاى بين المللى آغاز شد.
ــارك علم و فناورى  ــتان را از نتايج حضور پ ــاى تفاهم نامه با قزاقس علم الهدايى امض
ــان كرد: تفاهم نامه اى با  خراسان رضوى در عرصه هاى بين المللى دانست و خاطرنش
ــتان براى ايجاد همكارى هاى علمى و فناورانه  پارك فناورى هاى نوين آلماتى قزاقس

به امضا رسانديم.
وى با تاكيد بر اين كه قزاقستان داراى 10 منطقه آزاد صنعتى است، خاطر نشان كرد: هر 

كدام از اين مناطق آزاد بر روى يكى از فناورى ها متمركز شده است.
ــور براى تبادالت تجارى در حوزه فناورى،  ــاره به آمادگى اين كش علم الهدايى، با اش
يادآور شد: برخى از كشورها ممكن است خريدار فناورى باشند ولى بسيارى از كشورها 
ــور با توجه به برنامه  ــتند و اين كش ــتان عالقه مند به انتقال فناورى هس مانند قزاقس
توسعه اى كه براى خود ترسيم كرده است بر روى مبادالت فناورانه تاكيد دارد نه بر روى 

خريد محصوالت نهايى دانش بنيان.
وى با اشاره به جزئيات همكارى پارك فناورى خراسان رضوى با قزاقستان، اظهار داشت: 
ــده، مركز مبادالت تجارى فناورى ميان ايران و قزاقستان  بر اساس تفاهم نامه امضا ش

براى ايجاد ظرفيت هاى همكارى راه اندازى شد.
ــتان را در  ــان رضوى زمينه همكارى ايران با قزاقس رييس پارك علم و فناورى خراس
حوزه هاى نفت، گاز، پتروشيمى، معدن و آب ذكر كرد و گفت: بر اساس توافقات انجام 
شده برخى از شركت هاى قزاقى كه در اين حوزه ها فعال هستند، تحت ليسانس ايران 

فعاليت خواهند كرد.
وى از راه اندازى دفتر پارك خراسان رضوى در پارك فناورى هاى نوين آالتاى آلماتى 
ــكارى وزارت علوم و معاونت علمى  ــتان خبر داد و ابراز اميدوارى كرد كه با هم قزاقس

فعاليت هاى اين دفتر گسترش بيشترى يابد.

ــور ــادن و نهمين كش ــا از لحاظ مع ــور دني ــتان را دومين كش ــى قراقس ــم الهداي عل
ــه زمينه فعاليت هاى  ــان كرد: با توجه ب ــت و گاز توصيف و خاطرنش  از نظر معادن نف
ــد تا دفتر پارك علم و فناورى  ــتقر در پارك فناورى خراسان، مقرر ش شركت هاى مس
خراسان در قزاقستان به شركت هاى ايرانى و قزاقى در زمينه هاى مشابه شريك همكار 

معرفى كند.
وى نفت، گاز و پتروشيمى را يكى از زمينه هاى فعاليت پارك فناورى خراسان نام برد و 
گفت: كشور قزاقستان تمايل دارد تا شركت هاى ايرانى در مناطق آزاد اين كشور مستقر 
ــركت هاى ايرانى در حوزه نفت، گاز و  شوند تا اقدام به تبادل فناورى شود؛ از اين رو ش
پتروشيمى اقدام به ارائه مشاوره و طراحى و ساخت  ابزارها و تجهيزات مورد نياز در اين 

حوزه خواهند كرد.
ــكارى در حوزه معدن  ــان رضوى به زمينه هاى هم رييس پارك علم و فناورى خراس
اشاره كرد و گفت: يكى از شركت هاى وابسته به پارك خراسان بر روى پمپ هاى معادن 
فعاليت مى كند و موفق به ساخت دستگاهى شد كه محصوالت معدنى را به بيرون پمپاژ 

مى كند.
وى با تاكيد بر اين كه ويژگى هاى اين پمپ نسبت به نمونه خارجى باالتر است، يادآور 

شد: يكى از زمينه هاى همكارى با پارك فناورى قزاقستان در اين خصوص است.
علم الهدايى با تاكيد بر اين كه بايد به سمت بازارهاى بين المللى حركت كنيم، گفت: 
ــتان مبادالت فناورانه داشته ايم و در اين  در گذشته با كشورهاى افغانستان و تاجيكس
راستا كارگروه مشتركى ايجاد كرديم و درصدد تدوين مدلى از همكارى هستيم تا در 
آينده در صورت همكارى با ساير كشورها مانند كشورهاى همجوار بتوانيم اين الگو را 

اجرايى كنيم.

رييس پارك علم و فناورى خراسان رضوى؛
ايجاد مركز مبادالت تجارى فناورى ايران و قزاقستان



ــظ  ــوراى حف ــازى در ش ــر راه و شهرس ــده وزي نماين
ــتان  ــى از دادس ــع طبيع ــى و مناب ــال در اراض بيت الم
ــا ورود  ــريع تر ب ــت كرد، هرچه س ــور درخواس كل كش
ــات و  ــترش تصرف ــوارى»، از گس ــده «كويرخ ــه پرون ب
تملك هاى غيرقانونى در اراضى ملى و دولتى جلوگيرى 

كند.
ــوارى در كوير  ــراى كويرخ ــنا از ماج ــس از آن كه ايس پ
مركزى ايران و اقدام اداره ثبت شهرستان خور و بيابانك 
ــده به بهانه  ــند براى اين زمين تصرف ش براى صدور س
ــاكى از كويرخوار پرده برداشت، حسين معصوم،  نبود ش
ــده تام االختيار او  ــازى و نماين ــاور وزير راه و شهرس مش
ــى و منابع  ــوق بيت المال در اراض ــوراى حفظ حق در ش
طبيعى نامه اى به حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم 
رئيسى، دادستان كل كشور نوشت و با استناد به گزارش 
خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) از او كه دبير شوراى 
ــى و منابع طبيعى  عالى حفظ حقوق بيت المال در اراض
ــود و از اين واقعه جدا  است، درخواست كرد وارد عمل ش
ــه طرح ها و  ــده بتوان با مطالع ــد تا در آين جلوگيرى كن
پروژه هاى خاص كوير و به ويژه شهرهاى حاشيه كويرى، 

بستر مناسب توسعه براى استفاده عموم فراهم شود.
ــته يكى از اهالى بومى آبادِى  اوايل اسفندماه سال گذش
گردشگرى فرحزاد نسبت به سد معبر و كشيدن ديوارى 
ــى چند صد متر  ــن آبادى اقدام كرد و مدع در محوطه اي
زمين شد. دادستان، فرماندار و مسووالن شهرستان خور 
و بيابانك بعد از پيگيرى هاى زياِد معدود ساكنان بومى، 
ــاكنان  ــادى كوچك آمدند و به اين فرد كه از س به اين آب
فرحزاد است، تذكر شفاهى دادند و محوطه ى بلوك بندى 
ــدون توجه به اين  ــده را نيز پلمب كردند، اما مدعى ب ش
اخطارهاى شفاهى به كويرخوارى خود ادامه داد و ديوار 

را طويل تر كرد.
ــتاى «مصر» در كوير  فرحزاد حدود سه كيلومترِى روس
ــكونى كوير در بخش  مركزى است كه آخرين محل مس
ــمار مى آيد و زمانى تنها دو  خور و بيابانك اصفهان به ش
ــل به آن اضافه  ــاكن بودند و بعد يك هت خانوار در آن س
شد و حاال هم بخشى از زمين هاى آن، مدعى جديد پيدا 

كرده است.
ــيار اهالِى  ــكايت بس ــتان خور و بيابانك پس از ش دادس
ــه بود اين  ــزاد از آن كويرخوار، گفت ــدك فرح هرچند ان
پرونده شاكى خصوصى ندارد و تنها شاكِى آن، اداره برق 
ــت و اگر شخصى  بوده كه ظاهرا آن هم رضايت داده اس
ــكايت دارد بايد مدركى در اثبات مالكيت اين اراضى  ش
بدهد؛ در غير اين صورت شوراى بخش مركزى شهرستان 

بايد پيگير حقوق عمومى روستا باشد.
ــناد خور و  ــدا، اداره ثبت اس ــس از آن مجادله ى  بى ص پ
ــن عمومى را به ــند زمي ــت س بيابانك به ناگاه درخواس

ــكايتى وجود   نفع مدعى، روزنامه و اعالم كرد كه اگر ش
نداشته باشد، سند زمين به نام اين شخص صادر مى شود!

ــوراى عالى حفظ  حال نماينده تام االختيار وزير راه در ش
ــتان  حقوق بيت المال در اراضى و منابع طبيعى از دادس
كل كشور خواسته خيلى جدى وارد اين پرونده شود، چرا 
كه در صورت توسعه اين روند جلوگيرى از زمين خوارى 
ــكل و چالش زا  ــيار مش (كويرخوارى) در آن منطقه بس

خواهد شد.
ــالم والمسلمين  در نامه ى معصوم خطاب به حجت االس
ــوراى  عالى حفظ  ــتان كل كشور و دبير ش رئيسى، دادس
حقوق بيت المال در اراضى و منابع طبيعى كه در اختيار 
خبرگزارى دانشجويان ايران قرار داده شده، آمده است: 
ــه زمين خوارى از  ــتحضار داريد ، مقول «همانگونه كه اس
ــتى و  ــهرها گرفته تا ارتفاعات و پس حرايم و محدوده ش
بلندى ها ، از حرايم رودخانه ها و حوزه هاى آبريز سدها تا 
سواحل دريا ودرياچه ها همگى حكايت از جاذبيت تصرف 
و تملك غيرقانونى اراضى ملى و دولتى داشته تا به امروز 
ــد  كه از زمين خوارى در كوير مركزى ايران خبر مى رس
ــت  ــگرى در كوير كه امر تازه اى نيس كه به دليل گردش
ــور و دنيا وجود  ــمارى در سطح كش و كويرگردان بى ش
ــاد مختلف طبييعت كوير از  دارند و عموما مطالعه در ابع
ــان دارويى ، از دانه بندى  و حوش گرفته تا بوته ها و گياه

بستر كوير گرفته تا باتالق هاى رملى همگى، گردشگراِن 
ــگر  و مراكز آكادميك در ابعاد مختلف را به خود  پژوهش
جلب مى كند تا نقاط زيستى اين مناطق در كشور و جهان 

براى خدمات رسانى معروف شوند.
ــران واقع در بخش  ــتاى فرحزاد در كوير مركزى اي روس
ــت كه،  ــك اصفهان از آن جمله مناطقى اس خور و بيابان
ــتا به دليل فراهم آوردن و  جمعيت دو خانوارى اين روس
ارائه تسهيالت اوليه گردشگرى و گذران اوقات مطالعاتى 
در كوير ، مهاجرت معكوس در آن اتفاق افتاده و حتى هتل 
و مهمانخانه براى اوقات گردشگران داخلى و خارجى در 

آن ايجاد شده است.
ــعه نامعقول و خارج از ضوابط و مقررات زيستى  اما توس
ــه مناطق جمعيتى باعث  و جغرافيايى و اقليمى اين گون
استفاده از اراضى خواهد شد كه بايد براى حفظ و صيانت 
ــرمايه در اين بخش از بستر  از آن به عنوان بزرگترين س
ــل هاى آينده  ــى كوشيد تا براى نس مطالعاتى و پژوهش

كشور مورد استفاده قرار گيرد.
ــووالن ذيربط در حفظ  بنابراين الزم است مقامات و مس
ــاى تهيه كننده  ــند و نهاده ــا باش و نگهدارى از آن كوش
ــكن براى  ــتايى نظير بنياد مس ــعه روس طرح هاى توس

ــا و پروژه هاى خاص  ــعه طرح ه حفِظ آن به تهيه و توس
ــژه در بخش منابع  مبادرت كنند و مديريت زمين به وي
طبيعى محيط زيست و سرجنگل دارى و ... در اين زمينه 

همكارى هاى الزم معمول دارند.
ــاخت و  ــرى نكردن از س ــود، جلوگي ــان مى ش خاطرنش
ــتفاده نامعقول  ــررات و اس ــازهاى خالف ضوابط و مق س
ــت اندازى به  ــع طبيعى به خصوص دس از اراضى و مناب
ــه زمين خوارى ــق آن ، مقول ــيه هاى كوير تا به عم حاش

ــتى افزايش داده   (كوير خوارى) را در اين گونه نقاط زيس
و در يك پروسه زمانى كوتاه و ميان مدت جلوگيرى از آن 

بسيار مشكل و چالش زا خواهد شد.»
ــوراى  ــازى در ادامه از دبير ش ــاور وزير راه و شهرس مش
ــى و منابع طبيعى  عالى حفظ حقوق بيت المال در اراض
ــب فوق و  ــه مرات ــا توجه ب ــت، «ب ــت كرده اس درخواس
ــروع اين گونه  ــتور فرماييد از ش ــابه دس موضوعات مش
ــى و دولتى جدا  ــك غيرقانونى اراضى مل تصرفات و تمل
ــا مطالعه  ــا در آينده بتوان ب ــل آمده ت جلوگيرى به عم
ــهرهاى  طرح ها و پروژه هاى خاص كوير و به خصوص ش
حاشيه كويرى بستر مناسب توسعه براى استفاده عموم 

فراهم شود.»

9 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1700 |شنبه 18 مهر 1394 | 26 ذى الحجه 1436

اخبار كوتاه 

ــهراب سپهرى در سال هاى  يك هنرمند نقاش معتقد است، «برند» شدن نام س
گذشته باعث شده است، اكنون آثارش به عنوان گران قيمت ترين نقاش ايرانى در 
حراجى ها به فروش برسد.على فرامرزى به بهانه سالروز تولد سهراب سپهرى اظهار 
كرد: در يك نگاه كلى، وقتى يك هنرمند از يك حد بيشتر مطرح مى شود، قيمت 
آثارش باال مى رود. اين باال رفتن ربط زيادى به كيفيت آثار هنرى او ندارد. در اين 
حالت كسى نمى تواند قيمت آثار هنرمند را از نظر محتواى هنرى در نظر بگيرد، 
ــت.او ادامه داد: وقتى يك هنرمند  ــده اس چون اين هنرمند به يك برند تبديل ش
ــوا روى تعيين قيمت  ــود، فاكتورهاى ديگرى به جز كيفيت و محت «برند» مى ش
آثارش تاثير مى گذارند و آثار هنرمند صرفا از نظر هنرى قيمت گذارى نمى شود.
اين هنرمند همچنين بيان كرد: اين كه سهراب سپهرى در آثارش نگاه خاص خود 
را پياده كرده و در تكنيك و اجرا، نوع تفكر خاصش را مى توان يافت، غيرقابل انكار 
است. با اين حال، شهرت اين شاعر و هنرمند و تبديل شدنش به يك برند روى قيمت 
آثارش در سال هاى اخير تأثير زيادى گذاشته است. البته اين موضوع فقط مختص 
هنرمندان ايرانى نيست و در همه جاى دنيا وجود دارد.فرامرزى ادامه داد: سهراب 
سپهرى تا قبل از برگزارى حراج هاى هنرى و فروش آثارش در اين رويدادها، بيشتر 
به عنوان يك شاعر مطرح بود. آثار او از نگاه ويژه اى كه اين شاعر در شعرهايش داشت 
نيز بهره برده اند. به نظر من، نگاه عارفانه ى او در تابلوهايش نيز وجود دارد و نگرش 
زمينى اش به هستى شناسى باعث شده، واقعيت هايى عادى مثل تنه درختان را با 
نگاه آرتيستيك خود تصوير كند.او همچنين به تأثير طبيعت محل زندگى و زادگاه 
سهراب در خلق آثارش اشاره و اضافه كرد: همان طور كه طبيعت كاشان و كوير در 
شعرهاى سهراب تأثير گذاشته، او توانسته اين خالصگى را در نقاشى هايش هم به 
تصوير بكشد و نگاه ويژه اى به طبيعت در آثارش داشته باشد.سهراب سپهرى 15 
مهرماه 1307 در شهر كاشان متولد شد. او يكى از معروف ترين شاعران معاصر ايران 
ــان درجه يك هنرى داشت و نمايشگاه هاى  است. او از دانشكده هنرهاى زيبا نش
زيادى از نقاشى هايش برپا كرد. فروش ميلياردى تابلوهاى او در حراجى هاى هنرى 

سپهرى را به گران قيمت ترين هنرمند ايران تبديل كرده است.

آش را با جايش آتش زدند!
ــت بافت، تاريخى و گرانقيمت اش آتش  كاروانسراى قاجارى را با فرش هاى دس
زدند و حاال از آن ها تلى از خاكستر باقى مانده است.«حسين نجفى پور»، مدير 
انجمن دوست داران ميراث فرهنگى شهرستان نجف آباد ، با اشاره به وقوع اين 
آتش سوزى در تيمچه «مجيديه» سراى تاريخى باقى مانده از دوره ى قاجار در 
حدود يك هفته ى گذشته اظهار كرد: هرچند اين بنا در فهرست آثار ملى به ثبت

ــده واجد ارزش شهرستان نجف آباد در   نرسيده بود، اما جزو بناهاى شناخته ش
استان اصفهان بود.او با اشاره به اين نكته كه اين سراى تاريخى تا 50 سال پيش 
ــيده بوده، گفت: از آن زمان تا مدتى  ــافران از راه رس مكانى براى استراحت مس
ــد.وى  ــت باف تبديل ش متروكه بود و پس از آن به انبار فرش هاى قديمى و دس
ــكان جمع آورى  ــان مطهرى قرار دارد، م ــاى تاريخى كه در خياب افزود: اين بن
ــفانه بامداد يكى از روزهاى  فرش هاى دست بافت قديمى و نفيس بود كه متاس
تعطيل هفته ى گذشته با فرش هاى انبار شده ى نفيس و قديمى موجود در آن 
به طور كامل در آتش سوختند.نجفى پور اين تيمچه  تاريخى را در گذشته مكانى 
ــهر و روستاهاى اطراف آن  براى تبادل فرش در سطح شهرستان نجف آباد و ش
دانست و ادامه داد: اين شهرستان داراى چند كاروانسرا، سرا و بناى تاريخى است 
ــت ميراث ملى به ثبت رسيده و تعدادى نيز واجد  كه تعدادى از آن ها در فهرس
ارزش شناخته شده اند، اما چون اكثر آن ها در تملك مالكان شخصى است از نظر 

حفاظتى وضعيت مناسبى ندارند.

وقتى سهراب سپهرى «برند» مى شود

دعوت از دادستان كل كشور به رينگ كويرخوارى

ابالغ راى
ــده:  ــماره پرون ــه: 9409970352800790 ش ــماره دادنام 7/218 ش
ــاكى: آقاى  ــعبه: 940473 ش ــماره بايگانى ش 9409980365700308 ش
ــرزاق كوچه قصر بن  ــانى اصفهان، خ عبدال عليرضا صديقى فرزند بهمن به نش
بست گل سرخ پ24 متهم: آقاى رضا مشتاقى فرزند قديرعلى مجهول المكان 
ــات پرونده ختم  ــكار: دادگاه با توجه به محتوي ــت در امانت گردش اتهام: خيان
رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه در 
ــتاقى فرزند قديرعلى (متوارى) دائر بر خيانت در  خصوص اتهام آقاى رضا مش
امانت نسبت به 320 گرم طال موضوع شكايت آقاى عليرضا صديقى، با عنايت 
به اظهارات شاكى، مدارك ارائه شده توسط شاكى، شهادت شهود و اينكه متهم 
عليرغم ابالغ در هيچ يك از مراحل تحقيقات مقدماتى و رسيدگى نهايى حاضر 
نشده و دفاعى نكرده است مجرميتش محرز است و دادگاه به استناد ماده 674 
قانون تعزيرات وى را به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. اين 
راى غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و 20 
ــتان اصفهان  روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر اس

مى باشد. م الف17259 رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو اصفهان 
ابالغ راى

ــده:  ــماره پرون ــه: 9409970351100793 ش ــماره دادنام 7/220 ش
ــعبه: 930858 خواهان: آقاى  ــماره بايگانى ش 9309980351100756 ش
ــهركرد خ رجايى  ــانى شهرستان ش مجيد غنى زاده فرزند محمدصادق به نش
ــد رجبعلى مجهول  ــاى عليرضا بوجاريان فرزن نبش ورزش پ 76 خوانده: آق
المكان خواسته: مطالبه وجه چك راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مجيد 
غنى زاده فرزند محمدصادق به طرفيت آقاى عليرضا بوجاريان فرزند رجبعلى 
ــك فقره چك به  ــون ريال وجه ي ــت ميلي ــته مطالبه مبلغ نود و هش به خواس
ــماره 912014/561347 مورخ 93/10/7 عهده بانك رفاه كارگران شعبه  ش
ــارات قانونى و  ــاب جارى 76180736 بانضمام كليه خس مسجد سيد از حس
خسارات تاخير تاديه دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و تصوير مصدق چك 
و گواهينامه عدم پرداخت آن و وجود اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت آن 
در يد خواهان كه داللت بر اشتغال  ذمه صادر كننده آن و استحقاق دارنده آن 
ــته و نظر به عدم حضور بالوجه خوانده با وصف ابالغ  در مطالبه وجه سند داش
قانونى و رعايت انتظار كافى و مصون ماندن دعوى خواهان و مستندات وى از 
هر گونه ايراد و اعتراض موجه و موثرى، دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص 
ــتناد مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون استفساريه  داده لذا به اس
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون چك مصوب سال 1377 
ــخيص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئين  مجمع تش
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال1379 حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ نود و هشت ميليون ريال بابت اصل خواسته 
ــه ميليون و نهصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى به  و پرداخت مبلغ س
ــارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان وصول آن بر  انضمام خس
اساس شاخص نرخ تورم كاال كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
اعالم گرديده در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و اجراى احكام مكلف است 
ــارت تاخير تاديه را محاسبه و نسبت به استيفاى  در زمان اجراى دادنامه خس
ــت روز از تاريخ  حقوق خواهان اقدام نمايد. راى صادره غيابى بوده و ظرف بيس
ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه بوده و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 
بيست روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان مى باشد. م 

الف 17271 رئيس شعبه يازدهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

ــده:  ــماره پرون ــه: 9409970351100517 ش ــماره دادنام 7/221 ش
ــعبه: 930123 خواهان: بانك  ــماره بايگانى ش 9309980351100105 ش
مهر اقتصاد با وكالت خانم پريسا عظيمى يانچشمه فرزند محمدرضا به نشانى 

ــف. خواندگان:  ــهر خيابان رازى فرعى يك غربى پالك 20 همك ــاهين ش ش
1- آقاى محمد كرمى 2- خانم عزت كرمى 3- آقاى نصرت محمدى همگى به 
نشانى مجهول المكان خواسته: مطالب طلب گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص 
ــين تقى نتاج ملكشاه با  دعوى بانك مهر اقتصاد تحت مديريت آقاى غالمحس
ــمه به طرفيت 1- آقاى محمدكرمى فرزند  وكالت خانم پريسا عظيمى يانچش
ــنعلى 3- عزت محمدى فرزند حسنعلى  عباس 2- نصرت محمدى فرزند حس
بخواسته محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه و شش ميليون 
ــى ريال بابت صدور چك با احتساب  ــتصد و س و پانصد و چهل و نه هزار و هش
خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد تا زمان اجراى كامل حكم و كليه خسارات 
دادرسى اعم از هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل كه دادگاه باتوجه به محتويات 
پرونده و نظر به اينكه وكيل محترم خواهان تصوير مصدق چك شماره 266426 
مورخ 92/6/14 عهده بانك ملى را ضميمه دادخواست ننموده و اصل آن را نيز 
جهت رويت در وقت مقرر به دادگاه ارائه ننموده و با توجه به اينكه وكيل محترم 
خواهان بر اساس اختيارات تفويضى دادخواست موكل خود را نسبت به خوانده 
رديف دوم مسترد داشته و نسبت به خواندگان رديف اول و سوم نيز كه بر دعوى 
خود نسبت به آنها باقى بوده داليل و مستندات خود را ارائه ننموده لذا به استناد 
ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در  ماده 2 و بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرس
ــال 1379 قرار رد دعوى خواهان را نسبت به خواندگان  امور مدنى مصوب س
ــبت به خوانده رديف دوم نيز به  رديف اول و سوم صادر و اعالم مى نمايد و نس
استناد بند الف ماده 107 قانون مذكور قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر 
ــت روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در  و اعالم مى نمايد راى صادره ظرف بيس
ــتان مى باشد. م الف 17273 رئيس شعبه  محاكم محترم تجديد نظر مركز اس

11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

ــده:  ــماره پرون ــه: 9309970351101224 ش ــماره دادنام 7/222 ش
ــعبه: 921511 خواهان: آقاى  ــماره بايگانى ش 9209980351101463 ش
ــين  ــانى خ امير كبير باربرى وطن خوانده: آقاى امير حس كريم طاهرى به نش
مويد به نشانى ملك شهر خ 17 شهريور خ گلستان سوپر موئد خواسته: مطالبه 
طلب گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى كريم طاهرى فرزند 
اسماعيل به طرفيت آقاى اميرحسين مويد فرزند عبدالرحيم بخواسته مطالبه 
مبلغ يكصد و بيست و چهار ميليون ريال بابت وجه دو فقره چك به شماره هاى 
ــعبه  ــه تاريخ 92/5/12 عهده بانك صادرات ش 234016 و 134800 هر دو ب
گلدشت به انضمام خسارات و هزينه دادرسى نظر به شرح دادخواست تقديمى و 
منضمات از جمله گواهى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و وجود اصول 
ــتغال ذمه خوانده در برابر چكهاى  ــتندات در يد خواهان كه حكايت از اش مس
ــته و عدم ارائه هر گونه دليل و مدركى در اثبات برائت ذمه خويش  صادره داش
دادگاه من حيث المجموع خواسته خواهان را محرز و ثابت تشخيص به استناد 
مواد 198 و 515 و 519 از قانون آيين دادرسى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت يكصد و بيست و چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت دو 
ــى هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و  ميليون و پانصد و س
اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى كه ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در دادگاه صادر كننده راى و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در 
محاكم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف 17274 دادرس شعبه 11 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

ــده:  ــماره پرون ــه: 940997035100119ش ــماره دادنام 7 ش /223
9309980351100804 شماره بايگانى شعبه: 930911 خواهان: بانك مهر 
اقتصاد (شركت سهامى عام) به نمايندگى عليرضا زمانى با وكالت خانم نرگس 

صادقى قهساره فرزند مصطفى به نشانى اصفهان، خيابان شيخ صدوق شمالى 
نبش خيابان نيكبخت شرقى ساختمان وكالى مهر طبقه دوم خواندگان: آقاى 
ــتان اصفهان بلوار كشاورزى خ باغ فردوس  فالمرز بختيار نژاد به نشانى شهرس
ــيد ابراهيم به نشانى شهرستان  ــم پور فرزند س پ 24. آقاى سيد يوسف هاش
اصفهان، شاهين شهر گلديس فاز يك فرعى 22 پ 107 خواسته: مطالبه وجه 
چك. راى دادگاه در خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد با نمايندگى آقاى عليرضا 
ــاره به طرفيت آقايان  ــطه خانم نرگس صادقى و قهس زمانى و وكالت مع الواس
ــم پور فرزند سيد  ــيد يوسف هاش 1- فالمرز بختيار نژاد فرزند حياتقلى 2- س
ابراهيم به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و 
نهصد و شصت و سه ريال بابت بخشى از چك شماره 570346 مورخ 92/9/25 
ــى از جمله هزينه دادرسى، حق  عهده بانك صادرات بانضمام خسارات دادرس
الوكاله و خسارت تاخير تاديه لغايت اجراى حكم كه دادگاه با عنايت به محتويات 
پرونده و تصوير مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت آن و وجود اصل چك و 
گواهينامه عدم پرداخت آن در يد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه صادر كننده 
ــند داشته و با توجه به عدم حضور  آن و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه س
بالوجه خواندگان با وصف ابالغ قانونى و مصونيت دعوى خواهان و مستندات وى 
از هر گونه ايراد و اعتراض موجه و موثرى، دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص 
ــاريه  ــتندا به مواد 309- 310 و 313 قانون تجارت و قانون استفس داده و مس
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون چك مصوب سال 76/2/10 
ــخيص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئين  مجمع تش
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 حكم 
ــت مبلغ يكصد ميليون و هفتصد و  به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخ
هشتاد و پنج هزار و نهصد و شصت و سه ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دو ميليون و نهصد و بيست و سه هزار و پانصد و هفتاد و هشت ريال بابت هزينه 
دادرسى و پرداخت مبلغ سه ميليون و ششصد و هجده هزار و هشتصد و شصت 
و سه ريال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى كامل دادنامه بر اساس شاخص نرخ تورم كاال 
كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران اعالم گرديده در حق خواهان 
ــان اجراى دادنامه  ــت در زم صادر و اعالم مى نمايد و اجراى احكام مكلف اس
خسارت تاخير تاديه را محاسبه و نسبت به استيفاى حقوق خواهان اقدام نمايد. 
راى صادره غيابى بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين 
دادگاه بوده و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل اعتراض در 
محاكم محترم تجديد نظر مركز استان مى باشد. م الف  17275 رئيس شعبه 

يازدهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

7/224 شماره دادنامه: 94/5/31-468 مرجع رسيدگى شعبه 31 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: 1- رضا توشقانيان فرزند ابراهيم 2- بتول بيات فرزند 
ــروش مسجدالغفور ك 37 بن بست كوش  كريم به نشانى هر دو اصفهان، خ س
منزل توشقانيان ورثه مرحوم عبدالرحيم كيانى مجهول المكان خواسته: الزام 
ــكار: خواهان  ــدانگ پالك 18/1237 بخش 14 اصفهان گردش به انتقال شش
دادخواستى/ درخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس 
ــريفات قانونى در وقت  ــورا و ثبت به كالسه فوق و جرى تش از ارجاع به اين ش
ــت و با توجه  ــكيل اس فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدى امضاء كنندگان زير تش
ــور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح  به محتويات پرونده پس از ش
ــوص دعوى خواهان  ــورا در خص ــادرت به صدور راى مى نمايد. راى ش زير مب
1- رضا توشقانيان فرزند ابراهيم 2- بتول بيات فرزند كريم به طرفيت خوانده 
ــته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى  ورثه مرحوم عبدالرحيم كيانى به خواس
انتقال يك قطعه زمين نظر به اينكه مستند دعوى خواهان حكايت از واگذارى 
ــن فيمابين به  ــدانگ پالك ثبتى 18/1237 مورد ترافع و تحقق عقد بي شش

موجب قرارداد را دارد و چون به موجب پاسخ استعالم واصله از مورخ 94/5/21 
حقوق ناشى از آن به نام آقاى عبدالرحيم كيانى ثبت گرديده است و به موجب 
شماره دادنامه 77 مورخ 94/2/7 سمت قانونى خوانده در مورد ترافع باالصاله 
ــد  ــت و چون دليلى كه موجب بطالن دعوى خواهان و داليل آن باش محرز اس
ــت بنابراين قرار فيمابين طرفين محمول بر صحت تلقى و چون  ابراز نشده اس
ــب مقررات مواد 190 و بعد  نتيجه احراز اصالت قرارداد فيمابين طرفين حس
قانون مدنى نفوذ قانونى آن نسبت به طرفين و تحمل آن از ناحيه مشاراليه طبق 
مقررات مادتين 219 و 220 از قانون مدنى خواهد بود و نظر به اينكه از الزامات 
و آثار قرارداد واقعه فيمابين طرفين ثبت آن و تنظيم سند رسمى نسبت به آن 
ــتناد مقررات مواد مرقوم حكم بر الزام خوانده بر  مى باشد بنابراين شورا به اس
تنظيم سند رسمى نسبت به انتقال يك قطعه شماره 18/1237 بخش 14 به 
ــادر و اعالم مى نمايد. راى صادره  نام خواهان با رعايت كليه مقررات جارى ص
غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى 
و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 16748 قاضى شعبه 31 شوراى حل اختالف 

اصفهان 
دادنامه

ــده:  پرون ــماره  ش  ،9409970353100472 ــه:  دادنام ــماره  ش
ــعبه: 930344، شعبه 5 دادگاه  9209980360000416، شماره بايگانى ش
كيفرى دو شهر اصفهان (105 جزايى سابق)  شاكى: آقاى ايروان پيشا (دالورى) 
فرزند سياوش به نشانى خ آتشگاه روبه روى ميدان شهردارى جنب بانك تجارت 
مغازه قصابى آقاى هاشمى، متهمين: 1- آقاى سياوش پشا (دالورى) به نشانى 
ــهرك نگين مجتمع مسكونى شركت تعاونى هسا، 2-  اصفهان – ملك شهر ش
آقاى مصطفى عباسى به نشانى فاقد آدرس، اتهام: ايراد صدمه بدنى غير عمدى 
ــيدگى را اعالم و به شرح زير  ــكار: دادگاه ختم رس ناشى ازحوادث كار، گردش
ــد. راى دادگاه: در خصوص اتهام 1- مدير عامل  مبادرت به صدور راى مى نماي
وقت شركت تعاونى هسا آقاى مصطفى عباسى 2- آقاى سياوش پشا (دالورى) 
دائر بر ايراد صدمه بدنى غير عمدى ناشى از حوادث كار موضوع كيفر خواست 
ــراى عمومى و انقالب اصفهان و شكايت آقاى ايروان پشا  صادره از ناحيه دادس
فرزند سياه بخش دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، شكايت معنونه، گواهى 
ــن را به ترتيب به  ــه تقصير متهمي ــكى قانونى، نظريه بازرس اداره كار ك پزش
ــتاد درصد اعالم نموده است و نظر به اينكه متهمين  ميزان بيست درصد و هش
ــه دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاع موثرى به عمل نياورده و ساير  در جلس
قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارى نامبردگان را محرز و مسلم دانسته 
ليكن با توجه به ماده 533 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 كه مقرر مى دارد 
«هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتى بر ديگرى 
گردند بطورى كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگى مستند باشد، بطور 
مساوى ضامن مى باشند» از لحاظ جنبه خصوصى بزه مستنداً به ماده مارالذكر 
و مواد 559 و 449 از قانون مذكور هر يك از متهمين را به پرداخت پنجاه درصد
 از هفت و نيم درصد ديه كامل بابت ارش سوختگى درجه دو بدو سمت حدود 
ــطح كامل بدن در بازوى چپ، خلف دست چپ، شانه چپ، هفت درصد از س

ــمت چپ گردن و نيز سوختگى درجه  ــمت چپ كمر و س  روى كتف چپ، س
ــت در ــطح كامل بدن در مچ پاى راس ــمت حدود نيم درصد از س دو به دو س

ــواد 176 و 91  ــه م ــتنداً ب ــه عمومى بزه مس ــاظ جنب ــدوم و از لح  حق مص
ــون ريال  ــت ميلي ــه پرداخت بيس ــردگان را ب ــك از نامب ــون كار هر ي از قان
ــادره غيابى  ــى نمايد. راى ص ــدوق دولت محكوم م ــدى در حق صن جزاى نق
ــپس  ــعبه و س ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين ش و ظرف مدت بيس
ــتان  ــى در محاكم تجديد نظر اس ــل تجديد نظر خواه ظرف همين مدت قاب
ــعبه 5 دادگاه كيفرى 2 اصفهان  ــد. م/الف: 15292 رييس ش اصفهان مى باش

(105 جزايى سابق)
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دريچه

خبر

ــنى مايع، خوش طعم و مطبوع نه تنها براى مصارف خوراكى  اين چاش
ــت، بلكه  ــذت بخش اس ــتفاده و ل ــاالد قابل اس ــا س ــژه همراه ب به وي
ــرد آن  ــى و منحصر به ف ــواص طبيع ــوان از خ ــال مى ت ــن ح در عي
به عنوان يك فرآورده مفيد براى حفظ زيبايى و سالمت پوست و موها 

بهره برد.
ــب صابون ها  ــه اغل ــد ك ــد دارن ــواره تاكي ــت هم ــان پوس متخصص
ــتفاده مى كنيم،  ــه از آنها اس ــر ما روزان ــامپوهاى صنعتى كه اكث و ش
ــت و مو  ــاى طبيعى پوس ــن رفتن چربى ه ــث از بي ــس از مدتى باع پ
ــكى  ــاس خش ــود احس ــدن خ ــام ب ــه در تم ــوند و در نتيج مى ش

مى كنيم.
ــن  ــا اي ــه ب ــت آن را دارد ك ــيب قابلي ــيدى سركه س ــت اس خاصي
ــن  ــد بي ن ــع مى توا ــد و در واق ــه كن ــايند مقابل ــد ناخوش فرآين
ــر مى خواهيد  ــد؛ اما اگ ــرار كن ــو تعادل برق ــت و م PH طبيعى پوس
ــت و مو  ــارف زيبايى پوس ــول طبيعى براى مص ــن محص از خواص اي
ــب و طبيعى آن را  ــويد كه نوع مرغوب، مناس بهره بگيريد، مطمئن ش

انتخاب كنيد.
تاثير مفيد سركه سيب بر سالمت موها اين است كه مى تواند آلودگى ها 
را از روى موها پاك كند و اگر به طور روزانه و منظم براى مراقبت طبيعى 
ــندگى  ــود به تدريج موجب نرمى، لطافت و حتى درخش ــتفاده ش اس

تارهاى مو مى شود.
براى اين منظور مى توانيد مقدارى سركه سيب را با حجم يكسانى آب 
ــامپو، سر خود را با اين  مخلوط كرده و پس از شست و شوى موها با ش
محلول مرطوب كنيد. اگر بتوانيد با كمك اسپرى به صورت افشانه اى 
ــيد، نتيجه بهترى  ــيب و آب را روى موهاى خود بپاش محلول سركه س

حاصل خواهد شد. 
ــاژ دهيد و پيش از آب كشى  ــر خود را به آرامى ماس ــت س سپس پوس
ــرتان بماند.  ــول روى س ــه  اين محل ــد چند دقيق ــازه دهي مجدد، اج
ــده نخواهيد  ــت دهن ــتفاده از حال ــه اس ــازى ب ــس از آن، ديگر ني پ
ــرم و لطيف  ــما را ن ــى موهاى ش ــيب به تنهاي ــت چون سركه س داش

مى كند.
ــود  ــز تاكيد مى ش ــت ني ــركه براى پوس ــن س ــت اي ــورد خاصي در م
ــرى  ــود ظاه ــى و بهب ــه زيباي ــى ب ــور كل ــه ط ــيب ب ــه سركه س ك
ــيدى  ــور طبيعى اس ــه ط ــت ب ــون پوس ــك مى كند چ ــت كم پوس
ــت را متعادل  ــى پوس ــد PH طبيع ــيب مى توان ــركه س ــت و س اس
ــادل  ــت تع ــكى پوس ــى و خش ــن چرب ــورت، بي ــن ص ــازد. در اي س

برقرار مى شود.
ــاى قرمز روى  ــا و دانه ه ــيب در عين حال به كاهش لكه ه ــركه س س
ــت  ــراى نرمى كلى پوس ــب ب ــن ترتي ــد. به اي ــت كمك مى كن پوس
ــق چايخورى  ــد چند قاش ــه حمام مى روي ــت دفعه بعد كه ب بهتر اس
ــى در وان  ــد و مدت ــر از آب بريزي ــل وان پ ــركه را داخ ــن س از اي

بمانيد. 
ــازه و از همه مهم تر  ــت را مرطوب، ت ــيب و آب، پوس محلول سركه س

پاك سازى مى كند.

سال هاى تحريم سال هايى براى خودسازى و پيشرفت تكنولوژى بود. 
ــور  ــال هايى كه بنا بر تحريم هاى وارده مخصوصا در حوزه دارو، كش س
ــد.  ــوق داده ش ــوژى س ــى و ورود تكنول ــدات داخل ــمت تولي ــه س ب
ــتن بحران هاى موجود  ــر گذاش ــد در حوزه دارو پس از پشت س هر چن
ــيديم كه درصد بااليى از بازار دارويى كشور دست  امروز به نقطه اى رس
ــدات افزايش يافته و  ــت كه اين تولي ــت، اما نياز اس توليدات داخل اس
ــمت صادرات گرايش پيدا كند. همان طور كه در  نگاه داروسازان به س
ــت كه در حوزه  ــور موفق شديم، نياز اس توليد داروهاى مورد نياز كش

صادرات دارويى نيز حركت هاى بزرگى از خود نشان دهيم.
ــازمان غذا و دارو  ــتا نيز معاون وزير بهداشت و رييس س در همين راس
ــازى با حضور فعاالنه  با تاكيد بر توسعه علمى و فناورى صنعت داروس
ــازى  ــه اى گفت: «نگاه صنايع داروس ــاى بين المللى و منطق در بازاره
كشورمان بايد به بيرون از مرزها باشد كه مطمئنا توسعه سرمايه گذارى 

در اين حوزه صورت خواهد گرفت».
ــت: «انتظار مى رود در دوران پساتحريم،  ــول ديناروند اظهار داش رس
سرمايه گذارى بين المللى و حتى ملى در صنعت داروسازى ما افزايش 
پيدا كند و بسيارى از شركت هاى مهم دارويى در كشور سرمايه گذارى 

داشته باشند كه در اشتغالزايى نيز تاثير به سزايى خواهد داشت».
ــركت هاى بزرگ بين المللى و سرمايه گذاران  وى افزود: «اميدواريم ش
ــرمايه گذارى هاى خود از فرصت هاى پيش آمده  دارويى كشورمان با س
ــوند كه در اين زمينه دولت و وزارت بهداشت حمايت هاى  بهره مند ش

الزم را خواهد داشت».
ــگاه صنايع  ــان كرد: «ن ــذا و دارو در ادامه خاطرنش ــازمان غ رييس س
ــه مطمئنا  ــد ك ــرون از مرزها باش ــه بي ــورمان بايد ب ــازى كش داروس
توسعه سرمايه گذارى در اين حوزه صورت خواهد گرفت و خوشحاليم 
ــورمان در اختيار صنعت داروسازى خودمان  از اينكه بازار دارويى كش

است».

راز سركه سيب در حفظ زيبايى 
پوست و مو

توسعه سرمايه گذارى در حوزه دارو 
صورت مى گيرد

نكته ها

اين اعتقاد بخش بزرگى از مردم است كه پزشكان بعد از خانواده 
ــانى كه حتى در  ــتند. كس نزديك ترين و معتمدترين افراد هس
ــنتى ايران، آنها را محرم براى درمان بيمار  آموزه هاى دينى و س

تشخيص داده اند.
ــكان و قسم معروف شان  از زمان هاى پيش تاكنون شرافت پزش
ــود، مايه مباهات بود و هركسى  كه حاال دستمايه طنز هم مى ش
ــكى، هم به مردم  ــفيد و مقدس پزش ــت در روپوش س آرزو داش
ــت اجتماعى ويژه اى را نزد مردم  خدمت كند و هم جايگاه و منزل

داشته باشد.
ــكى جزء مهم ترين و هيجان انگيزترين  هنوز كه هنوز است پزش
مشاغلى است كه شاگردزرنگ هاى رشته تجربى آرزوى رسيدن 
به آن را دارند. اين روزها هم ديگر كمتر از آمار پزشكان بى كار كه 
به رانندگى تاكسى روى آورده اند، مى شنويم. حاال پزشكان از نظر 
مالى نيز به جايگاهى كه بايد رسيده اند و البته مردم نيز هنوز به آنها 
ــد اين روزها نزد پزشك رفتن  اعتماد دارند. هرچند به نظر مى رس
ــمى هاى خودش را دارد و به مقوله درمان نيز  نيز چشم وهم چش
ــى است كه  ــود و برترى با كس همانند مقوله برند برتر نگاه مى ش
حتى براى يك سرماخوردگى ساده نيز بهترين پزشك حاذق شهر 

را انتخاب مى كند.
ــال هاى اخير  ــكى هم در س در كنار همه اينها، بحث قصور پزش

بيش ازپيش در صدر اخبار قرار گرفته است.
خبرهاى پى درپى درباره سهل انگارى پزشكان، گرفتن زيرميزى، 
ــط  ــلفى با جنازه ها توس ــووليت پذيرى آنها و گرفتن س عدم مس
دانشجويان رشته پزشكى و افشاى فيلم ها و عكس هاى درمانى، 
ــود و برنامه هاى  ــته ش ــد كه از حس اعتماد مردم كاس باعث ش
ــى كه البته  ــردازد. ماجراي ــاله بپ ــز تلويزيونى نيز به اين مس طن
ــازمان نظام پزشكى را درپى داشت و  واكنش جدى پزشكان و س
ــد هم جلوى برنامه طنز به بهانه جلوگيرى از توهين به  باعث ش
ــرايطى مهيا شود كه مردم  ــكى گرفته شود و هم ش قداست پزش
ــال گذشته بود  ــر اعتماد پيدا كنند. س ــبت به اين قش دوباره نس
ــكان نيز به صدر اخبار  كه ماجراى گرفتن زيرميزى توسط پزش
ــتى 300 نفره از پزشكانى  ــاى فهرس ــانه ها راه پيدا كرد. افش رس
ــزى از بيماران كرده  ــه اخذ زيرمي ــانه ها، اقدام ب كه به ادعاى رس
ــووالن كشورى را  بودند، واكنش جدى نمايندگان مجلس و مس
ــتا مسعود پزشكيان عضو كميسيون  به همراه داشت. در اين راس
ــبق بهداشت نيز پيش از اين  بهداشت و درمان مجلس و وزير اس
ــتم سالمت  در يك برنامه تلويزيونى عنوان كرده بود كه در سيس
ــد. ماجرايى كه  ــان درآمد دارن ــك  ميليارد توم يك عده باالى ي
ــازمان  ــط عليرضا زالى، رييس كل س ــتردگى آن توس البته گس

نظام پزشكى، رد شد.
پزشكان حبس زدايى مى شوند

ــازمان نظام پزشكى به فكر  ــد كه س تمامى اين ماجراها باعث ش
ــتا،  ــكان و بيماران بيفتد. در همين راس ترميم روابط ميان پزش
ــزى، هماهنگى و  ــاون برنامه ري ــى مع ــر موهبت ــدس طاه مهن
ــدد اصالح قانون  ــت اعالم كرد كه درص امور حقوقى وزير بهداش
مجازات حبس پزشكان هستند. معاون برنامه ريزى، هماهنگى و 
امور حقوقى وزير بهداشت گفت: براساس ماده 616 بخش تعزيرات 

از قانون مجازات اسالمى، «در صورتى كه قتل غيرعمد به واسطه 
بى احتياطى يا بى مباالتى يا اقدام به امرى كه مرتكب در آن مهارت 
ــبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب  نداشته است يا به س
ــه در صورت  ــه پرداخت دي ــال و نيز ب ــه س به حبس از يك تا س
مطالبه از ناحيه اولياى دم  محكوم خواهد شد؛ مگر اينكه خطاى 
ــالمى،  ــاده از قانون مجازات اس ــه اين م ــد. با توجه ب محض باش
ــگام عمل جراحى يا  ــرگ بيمار در هن احتمال دارد در صورت م
ــكى نيز به حبس محكوم شوند.  ــاغالن به حرفه پزش درمانى، ش
ــكان زيادى  ــازات جديد، پزش ــراى قانون مج در مدت زمان اج
ــى از تقصير و خطاى  در سراسر كشور عالوه بر پرداخت ديه ناش
ــى موضوع نيز  ــس از حيث جنبه عموم ــكى به مجازات حب پزش

محكوم شده اند».
ــابق،  ــالمى س موهبتى تاكيد كرد: «در زمان قانون مجازات اس
ــتند كه در صورت احراز تقصير  قضات اين اجازه و اختيار را داش
پزشك، مجازات وى را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسالمى 
ــالمى  به جزاى نقدى تبديل كنند، اما با وضع قانون مجازات اس
ــزاى نقدى  ــس را به ج ــد مجازات حب ــات نمى توانن جديد، قض
تبديل كنند. همچنين شرايط استفاده از مجازات هاى جايگزين 
ــت؛ چنان كه به موجب ماده 68 قانون  حبس نيز محدود شده اس
ــاكى شده است».  ــت ش مجازات، تبديل حبس، منوط به گذش
موهبتى در ادامه با بيان اينكه از لحاظ مصالح اجتماعى نيز اعمال 
ــكى داراى آثار و پيامدهايى است،  مجازات حبس در حوزه پزش
نبود حاشيه امن در حرفه پزشكى و پرهيز از انجام اعمال جراحى 
ــت. وى همچنين  ــن پيامدهاى منفى دانس پرخطر را ازجمله اي

افزود: «استفاده از مجازات هاى جايگزين حبس درمورد پزشكان 
با بند 12 سياست كلى قضايى ابالغ شده توسط مقام معظم رهبرى 
در تاريخ دوم آذر 88 كه در آن بر «اتخاذ تدابير الزم در استفاده از 
مجازات زندان با رويكرد حبس زدايى» تاكيد شده است و همچنين 
ــوص امنيت قضايى  ــام درخص ــت هاى كلى نظ با بند 14 سياس
ــش عناوين جرايم و  مبنى بر «بازنگرى در قوانين در جهت كاه
كاهش استفاده از مجازات زندان» نيز سازگار است. براى برون رفت 
از اين مشكل اساسى بايد قوانين موجود اصالح و احساس آرامشى 
ــود. از سوى ديگر حقوق  در بين جامعه شريف پزشكان حاكم ش

بيماران متضرر هم تضمين شود».
ــترش استفاده  ــكل را «گس وى بهترين تدبير براى رفع اين مش
ــنبه  ــوان و تصريح كرد: روز دوش ــاى جايگزين» عن از مجازات ه
در كميته تخصصى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس مقرر شد 
ماده 37 قانون مجازات اصالح شود به نحوى كه مجازات حبس نيز 
قابل تبديل به ساير مجازات ها باشد. در اين جلسه همچنين مقرر 
شد ماده 64 قانون فوق كه صدور حكم به مجازات جايگزين حبس 
را مشروط به گذشت شاكى مى كرد، نيز اصالح شود؛ به گونه اى كه 
بدون گذشت شاكى و البته با لحاظ شرايط ديگر از جمله شخصيت 

مجرم بتوان از مجازات هاى جايگزين حبس استفاده كرد».
سوءنيت در مسائل پزشكى احراز نمى شود

سوالى كه درباره اين اصالح قانونى به ذهن مى رسد اين است كه 
چه ضمانت اجرايى وجود دارد كه پزشكان پس از اصالح قانون از 
هرگونه مسووليتى سرباز نزنند و ميزان خطاى پزشكى از گذشته 
ــن خليلى، قائم مقام انتظامى سازمان  نيز باالتر نرود؟ دكتر محس

ــوال مى گويد: «قانون مجازات  ــكى، در پاسخ به اين س نظام پزش
ــيد و تا پيش از آن  حبس پزشكان در سال 1392 به تصويب رس
الزامى به حبس پزشك توسط قاضى وجود نداشت و دست قاضى 
ــال 1392  درباره انتخاب بين حبس و جزاى نقدى آزاد بود. از س
ــته  ــالمى براى همه جرائم كيفرى نوش چون قانون مجازات اس
ــد و از طرفى چون فصل 4  ــته ش ــت، دست قاضى ها بس شده اس
ــده بود  ــالمى و فصل تعزيرات آن بازنگرى نش قانون مجازات اس
مقرر شد كه هرگونه قصور در صورت فوت بيمار، يك تا سه سال 

حبس را براى پزشك خاطى در پى داشته باشد».
خليلى در ادامه مى افزايد: «اين مجازات ماجرا را به جايى رساند كه 
خطر ريسك پذيرى پزشكان پايين بيايد و آنها در پذيرش بيماران 
اورژانسى كه امكان مرگ بااليى دارند، ترديد مى كردند. درحالى كه 
امكان داشت كه اين بيماران با جراحى بهبود پيدا كنند، اما چون 
ــكان ترجيح مى دادند زير بار درمان  امكان مرگ آنها باال بود پزش

آنها نروند».
قائم مقام انتظامى سازمان نظام پزشكى در ادامه با اشاره به اينكه 
ــود، تصريح كرد:  ــوءنيت در مسائل پزشكى احراز نمى ش اصل س
ــدارد،  ــود ن ــى وج ــوء نيت ــت س ــچ وق ــان هي «در كار درم
و اين درست نيست كه پزشكان به دليل خطاى پزشكى به مجازات 
ــخ به اين نگرانى كه ممكن است  حبس محكوم شوند، اما در پاس
ــره اى درباره  ــاال ببرد، تبص ــكى را ب اصالح اين قانون قصور پزش
ــى مى تواند  ــابقه هاى كيفرى وجود دارد كه قاض ــكان با س پزش
مجازات حبس را براى آنها در نظر بگيرد تا دغدغه اين مساله نيز 

حل شود». 

دكتـرها به زندان 
نمى روند!

ــان گروه هاى  ــا همكارى متخصص ــتين بار ب ــكان ايرانى براى نخس گروهى از پزش
ــى موفق به انجام  ــى، مراقبت هاى ويژه و عصب شناس جراحى مغز و اعصاب، بيهوش
عمل جراحى و نقشه بردارى از مغز، بدون نياز به بيهوشى كامل شده اند. اين جراحى 

در بيمارستان سيناى تهران و روى يك بيمار 40 ساله انجام شده است.
 دكتر ميثم عليمحمدى، متخصص جراح مغز و اعصاب و يكى از اعضاى تيم در تشريح 
ــت  ــيار اس اين عمل جراحى ويژه مى گويد: در اين روش، بيمار حين جراحى هوش
و در اين مدت، اندام و همچنين تكلم بيمار به طور مرتب تحت پايش و مراقبت قرار 
ــت بيمار  ــود، در اين روش فقط الزم نيس ــت تصور ش دارد. برخالف آنچه ممكن اس
ــت نواحى كاركردى مغز با استفاده از  ــود، بلكه الزم اس حين انجام جراحى بيدار ش

الكترود تحريك شود تا بتوان از مغز نقشه بردارى كرد.
ــت و كشورهاى پيشرفته  ــطح دنيا انجام شده اس اين روش در مراكز معدودى در س
اروپايى و آسيايى و همچنين كشور ژاپن از كشورهاى پيشرو در اين زمينه هستند. 
البته اين روش جراحى پيش از اين نيز يك بار با حضور متخصصان خارجى در كشور 
انجام شده بود؛ اما اين نخستين بار است كه جراحى مغز حين بيدارى، توسط تيمى 

از متخصصان داخلى انجام مى شود.
ــوال  ــوالى مغز بود. اينس ــى مبتال به تومور گليوم در ناحيه اينس اين بيمار فرد جوان
ــى  ــم و فعاليت هاى اساس ــف تكل ــه مراكز مختل ــت ك ــه اى در عمق مغز اس ناحي
ــاورت اين ناحيه  ــت، يا در مج ــىـ  حركتى مغز درون اين ناحيه قرار گرفته اس حس
هستند. در اين روش براى اين كه بتوان از سالم بودن و سالم ماندن اين مراكز حين 
ــت بيمار هنگام جراحى بيدار باشد و حين  جراحى اطالعاتى به دست آورد، الزم اس

تكلم از نظر عصبى تحت كنترل قرار گيرد.
نقشه بردارى از مغز حين بيدارى

محدوديت هاى بسيارى از نظر پزشكى وجود دارد كه بر اين اساس پزشك متخصص 
به ناچار تصميم مى گيرد از اين روش جراحى پيچيده استفاده كند. براى مثال چنانچه 
تومور ايجاد شده در مغز در مجاورت نواحى اى از مغز قرار داشته باشد كه بينايى، تكلم 
و حركات بدن را كنترل مى كند، جراحى اين تومور، فقط حين بيدارى ممكن است. 
چنانچه از دست دادن عملكرد حسى و حركتى بيمار از پيامدهاى احتمالى جراحى 
ــت از روش جراحى حين بيدارى براى برداشتن  تومور باشد، در اين صورت بهتر اس
ــعه  ــتفاده كرد. عالوه بر اين براى جراحى تومورهاى مغزى كه در مغز توس تومور اس
يافته و مرز مشخصى نداشته باشد نيز جراحان مغز و اعصاب، جراحى حين بيدارى را 
به عنوان روش درمانى مناسب انتخاب مى كنند. پزشكان بر اين باورند جراحى مغز 
ــطح مغز  حين بيدارى، موثرترين روش براى كاهش ابعاد و اندازه اين تومورها در س

است.
جراحى چطور انجام مى شود؟

ــود.  ــار جراحى آغاز مى ش ــر بيم ــته س ــس از بى حس كردن پوس ــن روش پ در اي
در اين مرحله معموال بيمار در حالت خواب يا نيمه بيهوشى است. پس از آن پزشك 
جراح مغز و اعصاب با همكارى متخصص بيهوشى تصميم مى گيرند براى اين بيمار 
ــود. چنانچه براساس شرايط بيمار  خاص بهتر است از چه روش جراحى استفاده ش
بهترين روش، جراحى مغز حين بيدارى باشد، در اين صورت از اين روش براى جراحى 

استفاده مى شود.
ــز حين بيدارى  ــتگى دارد. اهميت جراحى مغ ــل مختلفى بس اين تصميم به عوام
در برداشتن تومور بدون آسيب ديدن بخش هاى حياتى و حساس مغز است. سالمت 
عمومى بيمار از ديگر عواملى است كه در اين تصميم گيرى نقش بسيار مهمى دارد. 
براى مثال جراحى مغز حين بيدارى براى آن دسته از افرادى كه به آپنه خواب مبتال 

هستند يا آن دسته از بيمارانى كه چاق هستند، توصيه نمى شود.
ــبت به آنچه  اين كه بيمار حين جراحى بتواند آرامش خود را حفظ كند و بتواند نس
مورد نظر پزشك جراح مغز و اعصاب است، به موقع پاسخ مناسب بدهد از ديگر عوامل 
مهمى است كه در تصميم گيرى براى انتخاب روش جراحى مغز حين بيدارى نقش 

بسيار مهمى دارد. در ادامه اين جراحى، چنانچه پزشك انجام جراحى حين بيدارى 
را توصيه كند و بيمار نيز با اين جراحى موافق باشد، پزشك متخصص بيهوشى همه 
جزئيات اين روش جراحى را براى بيمار توضيح مى دهد و در ادامه نيز به سواالت وى 
ــناخت كافى  ــار در باره اين روش جراحى ش ــخ خواهد داد، تا بيم در اين زمينه پاس

پيدا كند.
بيهوشى؛ چطور و چگونه؟

ــى  ــك متخصص جراح مغز و اعصاب و متخصص بيهوش پس از آمادگى بيمار، پزش
اعصاب مناسب ترين نوع بيهوشى را براى بيمار در نظر مى گيرند. ممكن است بيمار 
در همه مراحل انجام اين جراحى بيدار باشد. در اين شرايط براى جلوگيرى از احساس 
درد، دارويى به بيمار تزريق مى شود كه مانع از احساس درد ايجاد شده در عصب ها و 
پوسته سر خواهد شد. همچنين ممكن است براساس تشخيص تيم جراحى از روش 
ــود كه در اين صورت براى بى حس كردن پوسته سر  بى حسى موضعى استفاده ش

بخش مورد نظر با استفاده از تزريق دارو به طور موضعى بى حس مى شود.
ــرايط بيمار تصميم بگيرد بيمار  ممكن است پزشك متخصص بيهوشى براساس ش
ــد. در اين روش  در ابتداى جراحى بيهوش و در ديگر مراحل جراحى كامال بيدار باش
پوسته سر بيمار بى حس مى شود و بيمار براى بيهوشى در ابتداى اين فرآيند مقدار 
كمى داروى آرامبخش دريافت مى كند. زمانى كه جراح مغز و اعصاب براى برداشتن 
تومور مغزى بيمار اعالم آمادگى مى كند، متخصص بيهوشى اعصاب دريافت داروى 
ــك بتواند در حين جراحى، تومور را از مغز جدا  آرام بخش را متوقف مى كند تا پزش

كند.
ــت بار ديگر متخصص  در ادامه اين فر آيند كه در حقيقت مرحله پايانى جراحى اس

بيهوشى با تزريق داروى آرامبخش بيمار را در حالت بيهوشى نگه مى دارد.
ــن روش، به خواب  ــار در اي ــى بيم ــاى مورد نظر براى بيهوش يكى از ديگر روش ه
ــتن بيمار در ديگر  ــى و انتهايى جراحى و بيدار نگهداش بردن بيمار در مرحله ابتداي

ــت. در اين روش بيمار در ابتداى جراحى بيهوشى عمومى را  مراحل اين فرآيند اس
ــور موقت  ــى، بيمار به ط ــق داروى بيهوش ــا تزري ــت ب ــد. در حقيق ــه مى كن تجرب
ــتن  ــى و برداش ــام جراح ــراى انج ــراح ب ــه ج ــى ك ــود. زمان ــى ش ــوش م بيه
ــى بيمار  ــص بيهوش ــك متخص ــد، پزش ــى كن ــالم آمادگى م ــزى اع ــور مغ توم
ــاه مدتى را  ــى عمومى كوت ــار ديگر جراح ــان نيز بيمار ب ــى كند و در پاي را بيدار م

تجربه مى كند.
همكارى بيمار و جراح

ــتفاده از  ــراف تومور را با اس ــاب نواحى اط ــز و اعص ــام جراحى، جراح مغ حين انج
ــه از  ــراى اين ك ــراح ب ــه ج ــد، در ادام ــى كن ــك م ــك تحري ــاى كوچ الكتروده
ــاى  ــده عملكرده ــرل كنن ــاى كنت ــش ه ــه بخ ــيب ب ــه آس ــدن هرگون وارد ش
ــام جراحى  ــد حين انج ــار مى خواه ــد، از بيم ــز اجتناب كن ــىـ  حركتى مغ حس
ــاب پيش  ــز و اعص ــراح مغ ــگاه كند. ج ــر ن ــه تصاوي ــمارد يا ب ــد، بش صحبت كن
ــده  ــر رايانه اى ثبت ش ــى از تصاوي ــام جراح ــن انج ــن حي ــى و همچني از جراح
ــى كند،  ــتفاده م ــده در مغز بيمار اس ــاد ش ــش هاى ايج ــز و همچنين واكن از مغ

تا بر اين اساس بتواند از بخش هاى كاركردى مغز نقشه اى تهيه كند.
ــت  ــالش اس ــه در ت ــى ك ــاب در حال ــز و اعص ــراح مغ ــه، ج ــن مرحل ــس از اي پ
ــاب  ــز اجتن ــردى مغ ــاى كارك ــش ه ــه بخ ــيبى ب ــه آس ــر گون ــدن ه از وارد ش
ــى كند.  ــدا م ــز ج ــور را از مغ ــد توم ــته باش ــكان داش ــه ام ــى ك ــا جاي ــود، ت ش
ــى پيچيده  ــام اين جراح ــى در انج ــف متخصص بيهوش ــن وظاي ــى از مهم تري يك
ــاس  ــچ گونه دردى احس ــار هي ــد بيم ــته باش ــد اطمينان داش ــه باي ــت ك اين اس
ــد ضربان قلب، تنفس و  ــى بايد عالئم حياتى بيمار مانن نمى كند. متخصص بيهوش
ــه اين طريق به او  ــار خون وى را كنترل و حين جراحى با بيمار صحبت كند تا ب فش
كمك كند در حين انجام جراحى بتواند آرامش خود را حفظ كرده و دچار اضطراب 

نشود.
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جراحى مغز بدون نياز به بيهوشى



11 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1700  شنبه 18 مهر 1394  26 ذى الحجه 1436

گردشگرى

ــات از مردم  ــار به عنوان مالي ــاه افش اين باغ انگور در زمان حكومت نادر ش
ــوول امور مالى  ــار به تملك مس ــاه قاج ــد و در دوره ناصرالدين ش گرفته ش

حكومت اصفهان، يعنى پدر حاج محمد ابراهيم ملك التجار درآمد. 
ــم  ــتان را به منظور برگزارى مراس ــان، بناى انگورس بعدها حاج ابراهيم خ
ــخ 1341 هـ.ق  ــف  نامه اين بنا داراى تاري ــزادارى و تعزيه احداث كرد. وق ع
ــت. در طول زمان  ــتاد «حسين  چى» بوده اس ــت و معمار سازنده آن اس اس
قسمت هاى مختلفى از انگورستان تخريب شده و بخش هايى از آن در سال 
1333 هـ  . ق طى تعريض خيابان ملك از بين رفته است. باقيمانده بنا در شمال 
يك حياط وسيع واقع شده و شامل يك حياط مركزى و يك سفره  خانه است 
كه مساحتى نزديك به هم دارند. سفره  خانه تمامى جبهه جنوبى اين حياط را 
ــيع به آن مشرف مى  شود. فضاى اين  در بر مى  گيرد و توسط يك ارسى وس
ــى هفت دهنه به حياط جنوبى بنا  سفره  خانه از سوى ديگر توسط يك ارس
ــه دارد و بعدها حياط مركزى  ــود. اين فضا ارتفاعى معادل دو طبق باز مى ش
ــت. بدين ترتيب با باز شدن  ــقفى به همين ارتفاع پوشيده شده اس نيز با س
ــه  و  ــفره  خان ــامل س ــه ش ــى يكپارچ ــه، فضاي ــفره  خان ــاى س ــى  ه ارس
ــت مى آيد. همچنين از پشت بام حياط و فضاهاى  حياط سرپوشيده به دس
سه جبهه ديگر آن براى انجام مراسم تعزيه استفاده مى شده است. يك نورگير 
بزرگ هشت ضلعى در سقف حياط و پنجره هاى سراسرى باالى ديوارهاى آن 

روشنايى  اين فضا را تامين مى  كند. 
ــرار دارد كه بنا بر  ــيده، يك تاالر پنج درى ق ــمالى حياط سرپوش جبهه ش
ــده اند.  ــپرده ش ــرش در آن به خاك س ــان، وى و همس ــت ابراهيم خ وصي
ــرا گرفته كه  ــاط را ف ــن حي ــى اي ــر جبهه غرب ــيع سراس ــاى وس يك فض
ــه درى مجاور يكديگر پديد آمده است.  به نظر مى  رسد از ادغام سه اتاق س
ــيده نيز به همين صورت با  ــرقى حياط سرپوش ــه درى جبهه ش دو اتاق س
ــده اند. مجموعه فضاهاى حياط سرپوشيده، سفره  خانه،  يكديگر تركيب ش
ــات فراوان گچبرى،  ــر اتاق هاى اطراف حياط دارى تزئين اتاق مقبره و د يگ
آينه  كارى و كاشيكارى هستند. ستون هاى ميانه فضاى سفره  خانه و حياط 
داراى روكش هاى چوبى و پايه و سر ستون هاى تزئينى است. زيرزمين بزرگى 
در زير فضاى سفره  خانه وجود دارد كه از طريق نورگيرهايى مشبك از حياط 

جنوبى خانه نور مى گيرد.
بخش شرقى خانه به فضاهاى خدماتى از جمله حمام، آشپزخانه، انبارها و يك 

حياط خلوت اختصاص دارد. 

انگورستان ملك
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دريچه

يكى از مشهورترين دلقكان دوره قاجار كريم شيره اى بود؛ كه در اين بخش 
نگاهى گذرا به زندگى   و ورود او به دربار ناصرالدين شاه داريم.

كريم مردى بلند قد و الغر اندام بود كه لباسى عجيب و رنگارنگ بر تن داشت 
و بر خرى كوچك با دست و پايى كوتاه سوار مى شد. او با اين كه جثه اى حقير 
ــت، فداكار، دلسوز و  ــانى داراى علو طبع، با گذش و شغلى پست داشت، انس
مردم نواز بود. وى با رك گويى و سرعت انتقال حيرت انگيز و سخنان نيشدار و 
ابتكارى خويش در عين حال كه خاطر شاه را خرسند مى كرد گاهى نيز رفع 
ظلم از مظلومى و سبب خجلت ظالمى را فراهم مى ساخت. كريم به قدر كفايت 
باخواندن و نوشتن آشنايى داشت، نماز مى خواند و نيز به پرورش گل نرگس 
عالقه داشت و البته در عيد نوروز با فرستادن گل هاى دست پرورده خود به در 

منازل اشراف و درباريان از آنها عيدى مى گرفت.
كريم قبل از اين كه به تهران بيايد و به دربار راه پيدا كند در اصفهان به دليل 
ــه معروف بود و همه مردم او را  با اين  متلك هاى نيشدار و گزنده به كريم پش
لقب مى شناختند و با شيرين كارى ها و متلك هايش آشنايى داشتند. برخى 
معتقدند وجه تسميه واژه شيره اى در ادامه نام وى به اين علت است كه او قبل 
از ورود به تهران به امر تهيه و فروش شيره انگور اشتغال داشته است؛ و برخى 
نيز بر اين اعتقادند چون او هميشه چرت مى زده و وانمود مى كرده شيره اى 
ــيرين كارى هايش كمال بهره را مى برده است، به او  است و از اين عمل در ش
چسبيده باشد.  اولين شبى كه كريم به تهران وارد شد چون با جايى آشنايى 
نداشت پس از مدتى سرگردانى وارد منزلى شد كه جشن عروسى در آن برپا 
بود و چون محلى براى نشستن نيافت در ميان مطرب ها نشست و در پاسخ 
ــانش خود را دلقكى كه براى پيدا كردن كار به  پرسش صاحبخانه از نام و نش

تهران آمده معرفى كرد.
او سپس توسط سرپرست همان دسته مطرب هايى كه در برخورد اول با آنها 
مواجه شده بود به مجالس جشن راه يافت و با شيرين كارى ها و لطيفه هايش 
موجبات خوشى و سرگرمى مردم را فراهم مى كرد. كريم به اين سان مشهور 
شد و ناصرالدين شاه كه وصفش را شنيد او را به نزد خود خواند و كريم شيره اى 
دلقك مخصوص شاه شد. او مردى باهوش و موقع شناس بود و هر حرفى را 
به جاى خود مى زد، با شوخى در موقعيتى مناسب گره كار گرفتاران را در نزد 
ناصرالدين شاه رفع و رجوع مى كرد و در ازاى اين خدمت مزدى نيز مى گرفت.
وى چندى نيز معاون نقاره خانه تهران بود و از اداره بيوتات حقوق و مقررى 
ــته هايى از عمله طرب و  ــر دس ــغلش نيز ب ــت مى كردو به اقتضاى ش درياف
ــيره اى با اين كه مردى عامى بود  ــت.كريم ش مطرب هاى شهر رياست داش
ــت، به خصوص در  ــى به جز تعزيه نديده بود و هرگز استادى نداش و نمايش
ــد  ــمرده مى ش ــت و به نوعى گناه ش عصرى كه اين قبيل كارها تازگى داش
ــنامه هايى  ــد در ميان نبود، به تنهايى نمايش ــمى از هنر و هنرمن و هنوز اس
ــته اى كوچك و چند نفرى خويش آنها  تهيه و تنظيم مى كرد و گاهى با دس
ــادى روى صحنه  ــان، بزرگان و مردم ع ــاه، درباري را در مقابل ناصرالدين ش

مى آورد.
ــاد ، حقيقت گويى و  ــاره انتق ــت عص ــوان گف ــايد بت ــيره اى كه ش كريم ش
ــت، با توسل به اجراى نمايشنامه  رك گويى بود و همچنين سر نترسى داش
و لطيفه گويى، مطالب خود و مردم ستمديده را با بيانى مضحك و خنده آور 
ــاند و توطئه و فتنه هاى درباريان رياكار را  ــاه مى رس به گوش ناصرالدين ش

برمال مى ساخت.

متلك هاى نيشدار 
دلقك مشهور قاجار

وضعيت زنان نيز در اين دوران با تاثيرپذيرى از وضعيت حاكم 
ــرايط سياسى، اجتماعى،  بر جامعه تعريف مى شود. در اين ش
زندگى زنان تا حدود زيادى محدود شده بود. با وجود اين، آنان 
در برخى فعاليت هاى اجتماعى، مانند تفريحات دسته جمعى 
ــم مذهبى،  (در جمع زنان)، امور خيريه، گردهم آيى ها و مراس
ــتقيم در اداره منزل و تربيت فرزندان و  دخالت و مديريت مس
در موارد معدودى نيز امور اقتصادى مانند اداره امور زمين هاى 

كشاورزى يا توليدات صنايع دستى شركت مى جستند.
ــت حضورى پنهان داشتند.  ضمن آنكه آنان در صحنه  سياس
به اين ترتيب كه به عنوان مادر، خواهر يا همسران شاه، با نفوذ 
ــتقيم و به صورت واسطه قدرت بر برخى  بر وى به طور غيرمس
ــاهانه اعمال نفوذ مى كردند؛ به اين ترتيب، زنان  تصميمات ش
ــوه و پنهانى بودند؛ كه مهارت هاى  در جامعه ايرانى نيروى بالق
ــت آوردند،  ــطحى محدود به دس اجتماعى و فرهنگى را در س
ــب  ــى مناس ــرايط اجتماعى و سياس ــودن ش ــه دليل نب اما ب
نمى توانستند جايگاه مناسب خود را در اجتماع به دست آورند.

ــد قاجار و  ــبى تحصيالت ابتدايى در جامعه عه ــترش نس گس
ــطح آگاهى اجتماعى را نسبت به گذشته  انتشار روزنامه ها، س
ــى و فرهنگى  ــائل سياس ــيارى از مس ارتقاء داد و مردم به بس
ــيت هايى  ــورد اتفاقات مختلف، حساس ــى يافتند و در م آگاه
ــوى ديگر، عموم مردم با طبقه روحانيان  ــان دادند؛ از س را نش
پيوند عميقى داشتند و روحانيان، بسيارى از مشكالت اجتماعى 
را حل مى كردند. آنان در خطابه هاى مذهبى، اخبار و اطالعات 
ــاى جمعى،  ــاندند و در حركت ه ــى را به مردم مى رس سياس
رهبرى اعتراضات سياسى مردم را برعهده مى گرفتند. زنان نيز 
ــن ارتباطات  ــات، تحت تاثير اي ــور در اين جلس به دليل حض
ــته ترين اين حركت ها، جنبش تنباكو  قرار مى گرفتند. برجس
بود كه در مقابل امتياز واگذارى دخانيات به شخصى انگليسى 
در دوره ناصرالدين شاه صورت گرفت؛ در پى مخالفت روحانيون 
ــيرازى مبنى بر منع استعمال توتون و  و فتواى ميرزا حسن ش
تنباكو، اعتراضات به حدى گسترده شد كه به زنان حرم شاه نيز 
سرايت كرد. آنان نيز در اعتراض به شاه و قرارداد تنباكو، تمامى 

قليان ها را در حرم شاهى شكستند.
ــاه و آغاز نغمه هاى مخالفت  در دوران سلطنت مظفرالدين ش
ــاه و  ــت هاى ش ــتبداد، علما به عنوان اعتراض به سياس با اس
ــتند؛ كه زنان نيز حمايت  ــاه بست نشس درباريان در مسجدش

گسترده اى را از اين حركت به عمل آوردند.
ــاه  ــه ناصرالدين ش ــد ك ــبب ش ــا س ــترش مخالفت ه گس
به ميرزا حسن آشتيانى دستور دهد كه يا در انظار مردم قليان 
بكشد و يا از تهران خارج شود؛ بنابراين، ميرزا تصميم به ترك 
تهران گرفت. اين خبر موج عظيمى از جمعيت را به خيابان ها 
ــكيل مى دادند.  ــى از آن را زنان تش ــاند كه بخش عظيم كش
ــه درگيرى مردم  ــت كه منجر ب ــا آنجا ادامه ياف اين حركت ت
ــد.  ــيرازى ش ــاهى و لغو حكم تبعيد ميرزاى ش و نيروهاى ش
ــهرهاى ايران نيز مخالفت هاى گسترده اى از سوى  در ديگر ش
مردم صورت گرفت. برجسته ترين آنها قيام زينب پاشا در تبريز 
ــانيد.  ــرى گروهى از زنان، بازار را به تعطيلى كش بود كه با رهب

ــرارداد تنباكو از  ــاى مردم، ق ــال تظاهرات و درگيرى ه به دنب
طرف دولت ايران لغو شد و براى اولين بار، نظر مردم  در مقابل 
ــد.  ــط دولتيان اجرا ش ــيد و توس نظر حكومت به پيروزى رس
ــورش مزبور، زنان در بحران هاى كمبود نان كه در  عالوه بر ش
عهد قاجار وجود داشت، به تظاهرات و اعتراض دست مى زدند. 
ــان  ــه نان حكايت از حضور ايش ــان تبريز در غائل تظاهرات زن

در صحنه هاى مختلف دارد.
ــاه و آغاز نغمه هاى مخالفت  در دوران سلطنت مظفرالدين ش
ــاه و  ــت هاى ش ــتبداد، علما به عنوان اعتراض به سياس با اس
ــتند كه زنان نيز حمايت  ــاه بست نشس درباريان در مسجدش
ــا مقاومت  ــل آوردند. ب ــت به عم ــترده اى را از اين حرك گس
ــه زيارتگاه  ــينان ب ــن اعتراض، بست نش ــت در برابر اي حكوم
ــه محافظت  ــد. در آنجا زنان وظيف ــرت عبدالعظيم رفتن حض
ــده  ــى برعه ــاى دولت ــل نيروه ــينان را در مقاب از بست نش
ــتگير و زندانى  ــان دس ــى زن ــرا، برخ ــن ماج ــتند. در اي داش

شدند.
ــز ادامه يافت.  ــان در مهاجرت عظمى ني حركت و حمايت زن
ــان جمعيت  ــم، در مي ــون به ق ــرت روحاني ــگام مهاج در هن
ــوب كرده،  ــر چ ــود را بر س ــه مقنعه خ ــد ك زنى ديده مى ش
ــلمان را  ــه بعد، عقد دختران مس ــيد كه از اين ب فرياد مى كش
ــيو نوز بلژيكى ببندد. پس از صدور فرمان مشروطيت  بايد مس
ــتين دغدغه مردم و انقالبيون،  از سوى مظفرالدين شاه، نخس

ــى بود. زنان نيز در اين بحبوحه به مجلس  تدوين قانون اساس
ــى از نمايندگان خود  ــون اساس ــتار تكميل قان رفتند و خواس
شدند؛ به سلطنت رسيدن محمدعلى شاه و آغاز مخالفت هاى 
وى با مشروطه خواهى، بار ديگر مبارزات مردمى را گسترده تر 
ــار جان خود  ــارزات، حتى از نث ــاخت. زنان در طول اين مب س
ــاس مردانه  ــيدن لب ــيدند. برخى از آنان با پوش نيز نمى هراس
در صحنه هاى جنگ حضور مى يافتند و تنها پس از كشته شدن 

آنها مشخص مى شد كه زن بوده اند. 
ــدگان مجلس براى  ــوراى ملى، نماين در دوره اول مجلس ش
ــد كه از يك دولت  ــاى مالى دولت تصميم گرفتن رفع بحران ه
ــبت به اين مساله  ــود. زنان نس ــتقراض ش خارجى مبالغى اس
ــخصى خود،  ــد و با اهداى طال و جواهرات ش بى تفاوت نماندن
ــود.  ــرمايه اى تهيه كردند تا از قرض خارجى جلوگيرى ش س
ــراض به حضور  ــيه در اعت ــر اين، زمانى كه دولت روس عالوه ب
ــار  ــمت مستش ــى در ايران در س ــتر امريكاي ــورگان شوس م
ــران داد تا  ــاعته را به دولت اي ــه، اولتيماتومى 48 س امور مالي
ــتر را از ايران اخراج كنند، زنان به مجلس رفتند و ضمن  شوس
ــليم  ــود، تهديد كردند كه در صورت تس دريدن نقاب هاى خ
ــان را  ــوهران و خودش ــدان و ش ــيه، فرزن ــل روس در مقاب
خواهند كشت. اين امر در نمايندگان مجلس موثر افتاد و آنان 

را مجبور به ايستادگى در مقابل روسيه كرد.
ــه زن و  ــروطه، آن بود ك ــارز انقالب مش ــن ويژگى ب مهم تري

ــتبداد و اختناق همراه يكديگر  ــال ها اس مرد ايرانى پس از س
ــان،  ــه زن ــدند. اگرچ ــى ش ــات سياس ــه تصميم وارد صحن
تصميم گيرنده نبودند، ولى در تصميمات سياسى گردانندگان 

اصلى، سهم چشمگيرى داشتند.
ــر پيكر  ــم مضاعف ب ــه ظل ــتبداد، اگرچ ــول دوران اس در ط
تمام اجتماع وارد مى شد، ولى زنان در محيط بسيار محدودترى 
ــروطه، مفاهيم عدالت خواهى را  ــتند؛ اما جنبش مش مى زيس
ــور زنان نيز  ــيت خاص مطرح نكرد. حض در حيطه يك جنس
ــتبداد در  ــرايط ظلم و اس ــالب به دليل ش ــاى انق در صحنه ه
ــخ ربيع الثانى  ــود. در اطالعيه اى به تاري ــطح تمام جامعه ب س
ــاه، زن و مرد  ــه محمدعلى ش ــاب ب ـــ . ق خط ــال 1327ه س
ــده بودند؛ اما با  ايرانى به عنوان ملت مشروطه خواه معرفى ش
ــان در نظامنامه   ــراوان زنان، آن ــش ها و مبارزات ف وجود كوش
ــال 1324هـ . ق تدوين شد، از حق انتخاب  انتخابات كه در س

محروم شدند. 
بى ترديد، همين حضور زنان در صحنه هاى انقالب، سبب شد 
كه نخستين رويكردهاى آنان به فعاليت هاى اجتماعى هدفدار 
ــكل بگيرد. هرچند كه اين فعاليت ها  ــده، ش و سازماندهى ش
ــى، اجتماعى  ــت زمان و تداخل عوامل مختلف سياس با گذش
از اساس انديشه هاى خود دور شدند، ولى در آغاز شكل گيرى 
ــه و موثرى  ــاى نهفت ــداوم آن، نيروه ــروطه و ت ــالب مش انق

بودند.

  برگى از تاريخ

تنفيذ حكم اولين دوره رياست جمهوري 
حضرت آيت  اهللا خامنـه  اي

(1360 ش)

اشغال منطقه موسيان 
توسط ارتش رژيم بعث عراق 

(1359 ش)

پذيرش خالفت توسط امام علي(ع) 
پس از قتل عثمان در مدينه

(35 ق)
ــد  ــزار ش ــرايطي برگ ــز در ش ــوري ني ــت جمه ــات رياس ــومين دوره انتخاب س
ــي و  ــگ تحميل ــداوم جن ــت . ت ــرار داش ــي ق ــران سياس ــور در اوج بح ــه كش ك
ــديد  ــاني و همچنين تش ــتيكي، انس ــت هاي لجس ــه به حماي ــاز نيروهاي جبه ني
ــور  ــازار دو بحران عمده كش ــادي كوچه و ب ــه مردم ع ــور منافقين علي ترورهاي ك

بود. 
ــيد  ــيد علي خامنه اي ، س نامزدهاي اين دوره از انتخابات عبارت بودند از:  آيت اهللا س
ــيد رضا زواره اي. آيت اهللا خامنه  اي در اين  علي اكبر پرورش ، حسن غفوري فرد و س
ــد، در شرايطي به پيروزي رسيدند كه سه ماه  انتخابات كه دهم مهر 1360 برگزار ش
پيش از آن خود در مسجد ابوذر تهران مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدين خلق 
ــد.  ــده بون ــروح ش ــدت مج ــه ش ــينه ب ــت و س ــه دس ــه و از ناحي ــرار گرفت ق
وي در اين انتخابات توانست از مجموع 16/8 ميليون راي ماخوذه، بيش از 16 ميليون 
ــه مرحله انتخابات  ــازد و باالترين درصد آرا مردم را در جريان ن راي را از آن خود س
رياست جمهوري به خود اختصاص دهد؛ و در 17 مهرماه مراسم تنفيذ انجام پذيرفت. 

آيت اهللا خامنه اي دو دوره چهار ساله در سمت رياست جمهوري خدمت كردند.

ــش كيلومترى مرز ايران و عراق در استان خوزستان و  ــيان در ش شهر موس
ــس از آغاز  ــت روز پ ــه كمتر از بيس ــت ك ــهرهاى عرب زبان ايران اس از ش
ــراق  ــش ع ــرف ارت ــه تص ــراف آن ب ــتاهاى اط ــراه روس ــه هم ــگ، ب جن

درآمد. 
كل جمعيت اين شهر كه در زمان حمله نيروهاى عراقى شامل پانصد و هشتاد 

خانواده بودند به اسارت قواى متجاوز درآمدند. 
ــق روش  ــث طب بع ــكار  ــش جنايت ارت ــه،  ــغال منطق اش از  ــس  پ
ــراف آن را  ــتاى اط ــه روس ــى و س ــهر و س ــن ش ــود، اي ــگى خ هميش
ــى از خاك  ــه تل ــرد و ب ــران ك ــدوزر وي ــره و بل ــواد منفج ــيله م ــه وس ب

تبديل كرد. 
ــرزمين ايران،  ــرى از س ــاى ديگ ــيان به همراه بخش ه ــهر مرزى موس ش
ــن، در فروردين  ــح المبي ــن فت ــرور آفري ــات غ ــاى عملي ــن روزه در اولي
ــالمى  ــوش ميهن اس ــد و به آغ ــى آزاد ش ــواى بعث ــت ق 1361ش از دس

بازگشت.

ــردم از امام علي(ع)  ــوم، م ــورش مردم و قتل عثمان بن عفان خليفه ي س پس از ش
خواستند تا خالفت را بپذيرد. با وجود امتناع ايشان، پافشاري و اصرار مردم باعث شد 
ــترده ي امام براي اجراي عدالت و  تا آن حضرت، خالفت را قبول كنند. اما تالش گس
ــد كه عده اي از صاحبان قدرت  حقيقت خواهي ايشان در دوره ي حكومت، باعث ش
ــل، صفين و نهروان را به  ــه جنگ جم و ثروت به مخالفت با آن حضرت بپردازند و س

امام، تحميل كنند.
ــاب بود؛  ــوع انتخ ــت، مردمى ترين ن ــراى خالف ــالم ب ــام على عليه الس ــاب ام انتخ
ــت بيش تر  ــتيابى ابوبكر به خالف ــين. دس ــاى پيش ــه با نمونه ه ــژه در مقايس به وي
ــاس وصيت ابوبكر و بدون توجه  ــت؛ عمر براس ــباهت داش به يك كودتا و توطئه ش
ــدود و انتصابى،  ــورايى مح ــوى ش ــيد، و عثمان از س به آراى عمومى به خالفت رس

انتخاب شد.
ــار، جز تعدادى  ــه مهاجرين و انص ــالم، افزون بر هم ــام على عليه الس در انتخاب ام
ــتند و همگان با اصرار  ــراق نيز حضور داش ــمار، نمايندگان مردم مصر و ع انگشت ش

فراوان، امام را به پذيرش حكومت وادار ساختند.

نزول سوره  ي دهـر
ــان در حق  ــوره انس ــود دارد كه هجده آيه يا مجموع س اين اتفاق نظر وج
اهل بيت عصمت، على و فاطمه و حسن و حسين(عليهم السالم) نازل شده 
ــن آيات را به عنوان  ــير يا حديث، روايت مربوط به اي و همگى در كتب تفس

يكى از افتخارات و فضايل اهل بيت مى شمارند.
ــين(ع) در كودكى بيمار شدند و پيامبر  ــن مجتبى(ع) و امام حس امام حس
ــد و آن گاه پيامبر  ــه از آنان عيادت كردن ــه همراه برخى صحاب اكرم(ص) ب
ــان نذرى نمايى،  ــان حضرت على(ع) فرمود: اگر براى بهبودى آن به پدرش

اميد است خداوند سبحان زودتر شفا عنايت كند.
ــول خدا(ص) براى شفاى آن دو نذر مى كنم  حضرت على(ع) گفت: اى رس
كه سه روز روزه شكر به جاى آورم. حضرت فاطمه زهرا(س) و خدمتكارش 

فضه نيز به مانند حضرت على(ع) نذر كردند .
ــفا يافتند و حضرت  ــت كه دو ريحانه رسول خدا(ص) ش چند روزى نگذش
ــان وفا و  ــد كردند كه به نذرش ــرش فاطمه زهرا(س) قص على(ع) و همس

سه روز روزه شكر بگيرند .
ــلمانان، به ويژه خانواده حضرت على(ع)  در آن زمان وضع مادى بيشتر مس

بسيار پايين بود و به سختى مى گذشت.
ــمعون بن حارياى يهودى مقدارى  بدين لحاظ آن حضرت مجبور شد از ش
ــياب كردن، براى پخت نان استفاده كند و  جو قرض كند و آن را پس از آس
ــيد و اجرت آن را،  ــم ريس ــمعون يهودى مقدارى پش يا به روايتى براى ش

سه من جو دريافت كرد.
فاطمه زهرا(س) آن جو را آسياب و به سه بخش تقسيم و هر بخش را براى 

افطارى يك روز جدا كرد و سپس آن ها را در سه روز متوالى نان پخت.
ــروع كردند به روزه گرفتن و ادا كردن  آنان از روز بيست و پنجم ذيحجه ش
ــا پيامبر (ص)  ــاز مغرب را ب ــى(ع) در روز اول، نم نذر خويش. حضرت عل
ــر  ــپس براى صرف افطار به خانه رفت. ولى همين كه در س به جا آورد و س

سفره نشست، مستمند و بيچاره اى از راه رسيد و از آنان غذا طلبيد. حضرت 
على فرمود كه سهميه وى را به آن فقير دهند. فاطمه زهرا(س)، فضه و امام 
حسن(ع) و امام حسين(ع) نيز به پيروى از آن حضرت سهميه اندك خودرا 

به فقير داده و خودشان با آب افطار كردند.
ــت غذا كرد.  ــيد و در خواس در روز دوم نيز به هنگام افطار يتيمى از راه رس

جملگى سهميه خود را به يتيم داده و خود با آب افطاركردند .
روز سوم نيز محتاج ديگرى مراجعه كرد. وى اسير بى بضاعت و گرسنه اى 
ــنگى و در بدرى، به خانه امام على(ع) پناه آورد. در اين  بود كه از فرط گرس
شب نيز اهل خانه، غذاى خود را به اسير بخشيدند و تنها با آب افطار كردند.

ــالم) را گرفت و  ــن و حسين(عليهما الس روز چهارم، حضرت على(ع) حس
ــنگى  ــدت گرس ــت، در حالى كه فرزندانش از ش ــول خدا(ص) رف نزد رس

مى لرزيدند.
پيامبر(ص) از وضعيت آنان پرسيد و حضرت على ماجرا را براى آن حضرت 

تعريف كرد.
پيامبر آن دو را در آغوش گرفت و نزد دختر خود، فاطمه(س) آمد و ديد وى 
در محراب عبادتش نشسته و به عبادت مشغول است، ولى چهره مباركش از 

گرسنگى زرد و چشمانش گود شده است و كال بى حال است.
پيامبر(ص) از ديدن آنان بسيار متاثر و غمگين شد و دست بندگى به سوى 
پروردگارش بلند كرد و گفت: اى داد،ا ى خدا! اهل بيت محمد از گرسنگى 

مى ميرند.
ــول خدا(ص)  در همين هنگام جبرئيل امين فرود آمد و عرض كرد: اى رس

آنچه خداوند متعال در باره اهل بيت توعنايت كرده است، بنگر.
فرمود:چه چيزى را بنگرم!

جبرئيل امين اين سوره را كه در شان فداكارى على(ع) و همسرش فاطمه 
زهرا(س)و فرزندانش حسن و حسين(عليهما السالم) نازل شد،بر آن حضرت 
َّما نُطِعُمُكم لَِوجِه اهللاِ ال  هِر...اِن ــاِن حيٌن ِمَن الدَّ قرائت كرد:َهل اَتى َعلَى االِنس
ــكوراً... بنا به روايتى در آن روز براى اهل بيت فداكار  نُريُد ِمنُكم َجزائاً َوال َش

پيامبر(ص) غذايى از آسمان فرود آمد و آن را تا هفت روز تناول كردند.

زنان در مشروطه چه كردند؟



خبر خبر 
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ــهروندان الغر مطلوب  ــهردار اصفهان گفت: شهردارى چاق و ش ش
ــه اى جايگاه شهردارى را از  نيست و مى خواهيم با شهردارى شيش

اپراتورى به جايگاه تصميم سازى تغيير بدهيم.
ــم رونمايى از خدمات نوين شهردارى  مهدى جمالى نژاد در مراس
ــالمى بايد از تونل  ــيدن به شهر پايدار و اس اصفهان گفت: براى رس
ــتفاده كرده و آينده نگرى  ــت و از تجارب گذشتگان اس زمان گذش
ــور از بحران  ــه براى عب ــا بيان اينك ــرار داد. وى ب ــورد توجه ق را م
ــاخص تأثير گذار در شهرسازى هويت در شهر بايد از چهره هاى ش

 استفاده شود افزود: فارابى يكى از چهره هاى شاخص در برنامه ريزى 
ــهرهاى غير آرمان گرا به عنوان شهرهاى نادان  شهرى است و از ش
ــهرهاى دانايى محورى كه اين  ياد مى كند كه اين واژه در مقابل ش
روزها غربى ها بر آن تأكيد دارند، قرار دارد.شهردار اصفهان با بيان 
ــهر را فارابى سال ها قبل بيان كرده  اينكه تمام واژه هاى مدرن از ش
ــالم داشته باشيم،  است، خاطر نشان كرد: اگر مى خواهيم شهر س
ــالم نيز برخوردار باشيم.اين  بايد از شهردارى سالم و شهروندان س
ــهر ضرورى، شهر  ــوول در ادامه به تشريح خصوصيات ش مقام مس
ــهر گنه كار و در نهايت آرمان شهر  بدل گزين، شهر ارجمندى و ش
پرداخت و خصوصيات شهروندان هر كدام از اين شهرها را بيان كرد.

ــازى و درآمد  ــوالت در حوزه شهرس ــا بيان اينكه تح جمالى نژاد ب
ــت: اين تالش ها براى بسترسازى ايجاد  ضرورى است، اظهار داش
ــهردارى اين است توسعه پايدار  شهر سالم انجام شده و دغدغه ش
ــد  ــوره زار رش ــم نهال در كوير و زمين ش ــد زيرا معتقدي تحقق ياب
ــان اينكه هدف ما  ــد.وى با بي ــتر آن فراهم باش نمى كند و بايد بس
ــت كه از طريق برون  ــهردارى اس كوچك سازى و چابك سازى ش
ــهروندان بايد در  ــهم ش ــود، تأكيد كرد: س ــپارى محقق مى ش س
ــهر افزايش يابد.جمالى نژاد تصريح كرد: شهردارى چاق و  اداره ش
شهروندان الغر نمى خواهيم و در نظر داريم با شهردارى شيشه اى 
ــازى تغيير  ــورى به جايگاه تصميم س ــهردارى را از اپرات جايگاه ش

بدهيم.

جانشين نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: امروز دنيا 
اعتراف كرده است كه بسيجيان با پيروى از رهنمودهاى امام خمينى (ره) 
سنگرهاى جهان را فتح كرده است و بسيج ديگر محدود به ايران نمى شود.

 حاجى صادقى در همايش اقتدار ميثاق با واليت در اصفهان، اظهار داشت: ما 
بايد به خاطر داشتن دو نعمت به درگاه الهى شاكر باشيم، يكى وجود واليت 
ــت، زيرا همه موفقيت هاى ملت ايران مديون وجود رهبرى شجاع  فقيه اس
است. وى افزود: واليت فقيه يك هديه بزرگ الهى است و شخص مقام معظم 
رهبرى نيز يك هديه از سوى خداوند است كه به بسيجيان حيات مى بخشد.
جانشين نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى تصريح كرد: 
نعمت دوم ما امتى واليت مدار است كه هرگز از دفاع از انقالب كوتاه نيامده 
است، چند سال قبل حضرت امام خمينى (ره) مژده دادند كه ما سنگرهاى 
جهان را فتح مى كنيم اما برخى باور نكردند.حاجى صادقى گفت: امروز دنيا 
اعتراف كرده است كه تفكر بسيج با پيروى از رهنمودهاى امام خمينى (ره) 
سنگرهاى جهان را فتح كرده است و بسيج ديگر محدود به ايران نمى شود. 
وى نعمت بسيج را يك نعمت االلهى دانست و افزود: خداوند متعال راه را به 
امام راحل و ملت ايران نشان داد و بسيج و روحيه بسيجى در ايران اسالمى 
شكل گرفت.وى گفت: فرهنگ بسيجى فقط يك سازمان نيست بلكه يك 
تفكر و مكتبى است كه با درس گرفتن از فرهنگ عاشورا  براى حفظ اسالم 
ــنگرى را براى  ــيجيان هيچ گونه محدوديت و س جان فشانى مى كند و بس
احياى اسالم ناب نمى شناسند و با پيروى از رهبر انقالب به دنبال بقاى دين 
خدا هستند.وى گفت: امروز دشمنان مجبور به پذيرش شكست هستند و 
ــنگرهاى داخلى و منطقه اى را فتح خواهد كرد و  جبهه انقالب اسالمى س
امروز بسيجيان استان اصفهان با تأسى از فرهنگ علوى، فاطمى و عاشورائى 
آمريكا را شيطان بزرگ مى دانند و استكبار ستيزى و تبرى را يك حقيقت 
ــوب مى كنند.وى با بيان اينكه ما در برابر استكبار منفعل عمل  دينى محس
نمى كنيم، گفت: ما اجازه نمى دهيم ماجراى صفين و تحليل راى بر واليت 
ــمنان ملت ايران بيان كرد: شما ملت  دوبارا اتفاق بيافتد.وى خطاب به دش
ايران را به درستى نشناخته ايد، ملت ايران با پيروى از واليت در مسير اجراى 
فرامين رهبرى حركت مى كنند.وى  تصريح كرد: مردم انقالبى ايران، دست 
ــكنند و اجازه نمى دهند برخى به راحتى از چهره استكبار  استكبار را مى ش
ــالمى بر اين باور هستند كه انقالب  قبح زدائى كنند و دشمنان انقالب اس
اسالمى مرگ تدريجى آنان را رقم زده است بنابراين به دنبال زدن رگ هاى 
حياتى انقالب اسالمى هستند.وى با بيان اينكه دشمن از گسترش فرهنگ 
و روحيه استكبار ستيزى توسط بسيجيان مى ترسد، گفت: نگرانى دشمن 
اين است كه زمانى تفكر بسيج تنها در ايران حاكم بود اما امروز اين تفكر به 

كشورهايى همچون سوريه، عراق، يمن گسترش يافته است.

شهردار اصفهان:
شهردارى چاق و شهروندان الغر 

نمى خواهيم

تفكر بسيج ، قله هاى  مبارزه
 با استكبار را فتح كرده است

ــرده يكى از  ــكارى جوانان تحصيل ك ــالمى گفت: بي ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
رنج هايى است كشور تحمل  مى كند.

على جنتى در آيين رونمايى از پيشرفته ترين تجهيزات صنعت چاپ  در اصفهان 
اظهار داشت: شاهد افتتاح واحد صنعتى هستيم كه با مسائل فرهنگى كشور نيز 
ــاله مسووالن واحد صنعتى در اصفهان  ارتباط دارد كه حاصل تالش چندين س
ــته به دليل تحريم هاى كه عليه كشور  است. وى افزود: درطول يك دهه گذش
ــيارى بر بانك ها، واحدهاى صنعتى و كارخانه هاى ما داشت  وضع شد، تاثير بس

كه مجبور شدند بسيارى از ظرفيت هاى توليد خود را كاهش دهند.
ــالمى با بيان اينكه بيكارى جوانان تحصيلكرده يكى از  وزير فرهنگ و ارشاد اس
رنج هايى است كه كشور تحمل مى كند تصريح كرد: خوشبختانه صبر ملت ايران 
بر تحريم هه مفيد به فايده بوده و پس از 12 سال تالش بالخره دنيا پذيرفت كه 

ايران حق مسلم خود يعنى انرژى هسته اى را بايد داشته باشد.
ــيارى از  ــدن برجام بس ــالمى با بيان اينكه با اجرا ش ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
مشكالت در آينده اى نزديك حل مى شود، خاطرنشان كرد: بخشى از دارايى هاى 
ــطح بين الملل فعال  ــور باز مى گردد و سيستم بانكى در س مسدود شده به كش
مى شود؛  البته تاكنون 12 بانك ما فعاليت خود را در سطح بين الملل تا حدودى 
آغاز كرده اند و به طور قطع پس از برقرارى ارتباط بانكى تأثيرات آن را در اقتصاد 

كشور مى بينيم.
جنتى تصريح كرد: دردو سال اخير نخستين هدف اين بود كه زنجيرهايى كه به 
پاى كشور بسته شده بود را رفع كنيم و در مرحله دوم به رونق بخشيدن اقتصاد 
ــات هيات دولت به تصويب اليحه اى بود كه  كشور بپردازيم و بخش مهم جلس
موانع توليد و صادرات كاهش يابد كه اين مساله در مجلس نيز به تصويب رسيد 

و آيين نامه آن از سوى دولت به فعاالن اقتصادى توزيع شده است.
وى با بيان اينكه اقتصاد كشور از وابستگى به نفت در حال دور شدن است گفت: 
ــى همه كارآفرينان و صنعتگران  ــته و در اثر تالش و سخت كوش در سال گذش

صادرات كشور به 50 ميليارد دالر رسيد كه اين مساله در تاريخ كشور بى سابقه 
ــور به صادرات نفت در حال كاهش و دور شدن  بود و اين نشان مى دهد اتكا كش
است. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى افزود: آنچه به عنوان اقتصاد مقاومتى مطرح 
ــادى بومى و تكيه به توانايى هاى  مى كنيم اقتصادى رياضتى نبوده؛  بلكه اقتص
ــت كه با توجه به تأكيد رهبر معظم انقالب دولت نيز در اين زمينه در  كشور اس

حال فعاليت است.
ــاپ عمدتاً از  ــژه صنعت چ ــوالت صنعتى ما به وي ــه محص جنتى با بيان اينك
محصوالت خارجى بوده است  اظهار داشت: امروز با افتتاح اين واحدهاى صنعتى 
ــيارى از نيازهاى داخلى كشور را نيز  كه يكى از نيازهاى مهم كشور است و بس
مى توانيم از اين طريق تأمين كنيم،  آينده اى نويدبخش را براى كشور مى بينيم 
ــور در همه حوزه هاى  ــيار خوبى در انتظار كش و به طور قطع با تدبير آينده بس
وجود دارد. وى با اشاره به موفقيت هاى سياست خارجه كشور، خاطرنشان كرد: 
همانگونه كه در سياست خارجه توانستيم عملكرد بسيار خوبى را نشان دهيم در 
اقتصاد نيز مى توانيم از اين مسير موفقيت آميز عبور كنيم تا به كشورى توسعه  

يافته تبديل شويم.
ــعه پايدار و همه جانبه كشورها به سه  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى افزود: توس
مساله اقتصادى، سياست و فرهنگ بستگى دارد و كشورها تنها با وجود هرسه 
ــت مى يابند پس همه بايد تالش كنند تا در سه  ــعه كامل دس ــاله به توس مس
ــاهد توسعه كشور ــت و فرهنگ با پيشرفتى چشمگير ش حوزه اقتصاد، سياس

 باشيم.
جنتى با اشاره به سال همدلى و همزبانى گفت: در سال همدلى و همزبانى بايد 
همه با هم با يكدلى در جهت توسعه كشور تالش كنند تا آينده اى درخشان براى 
ــور ما در منطقه حرف نخست را مى زند  فرزندان اين كشور رقم زنند، البته كش
ولى ما نبايد به اين اكتفا كنيم و در همه جهات به ويژه مسائل فرهنگى با در نظر 

گرفتن فضائل اخالقى و ارزش هاى دينى به فكر توسعه كشور باشيم.

جلسه كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش اليه هاى زمين، 
ــتان با حضور اعضاء و  ابنيه، ساختمان و شهرسازى اس
اساتيد دانشگاه در محل سالن اجتماعات اداره كل راه و 

شهرسازى برگزار شد.
ــل ازروابط عمومى اداره كل  به گزارش  زاينده رود به نق
ــتان اصفهان، سيدحسين خادم زاده  راه و شهرسازى اس
سرپرست اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل و دبير 
جلسه، ارتقاء سطح ايمنى ساختمان ها و زيرساخت ها 
ــهرى  ــه، بهبود انعطاف پذيرى فضاهاى ش در برابر زلزل
ــم انداز را از اهداف  ــتايى، تحقق اهداف سند چش و روس

برگزارى اين جلسه برشمرد.
خادم زاده از ديگر اهداف برگزارى جلسه را توسعه و بهبود 
روش هاى اجراى مربوط به كاهش آسيب هاى ناشى از 
ــاى ارتقاء ايمن در برابر  زلزله و زمين لغزش، ارائه الگوه
زلزله و راهكارهاى مناسب براى بكارگيرى اجبارى آنها 

برشمرد.
ــز تحقيقات راه،  ــين حجتى، مدير منطقه اى مرك حس
مسكن و شهرسازى نيز با اشاره به حوادثى كه در استان 
ــنوات گذشته از  ناشى از برداشت بى رويه آبى كه در س
ــت حادث مى شود  آب هاى زيرزمينى صورت گرفته اس
ــت هايى در دشت  ــده نشس گفت: اين موضوع باعث ش
ــتان، برخوار و اصفهان و ساير  مهيار، دامنه مهباد اردس

نقاط رخ دهد كه بايد زنگ خطر را براى استان اصفهان 
به صدا در بياوريم. 

مدير منطقه اى مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى 
ــاختمانهاى شهر  افزود: اين اتفاقات را نيز در برخى از س
ــازى در آنها  ــتيم كه بايد مقاوم  س ــاهد هس اصفهان ش
صورت گيرد و يا در جاده هائى كه رانش اتفاق افتاده كار 

كارشناسى صورت گيرد.
ــاره به مطالعاتى كه دستگاههاى اجرايى و  حجتى با اش
سازمان هاى مختلف در مورد يك منطقه و موازى انجام 
ــتار هماهنگى، همكارى و رفع مشكل به  ميدهند خواس

صورت علمى شد كه به يك نقطه نظر مشترك برسند. 
ــى مطابق با  ــك دوره آموزش ــتار برگزارى ي وى خواس
ــات راه،  ــز تحقيق ــوى مرك ــروه از س ــداف كارگ اه
ــد و  ــروه ش ــه كارگ ــازى و دبيرخان ــكن وشهرس مس
ــتفاده از  ــتان جهت اس ــگاه هاى اس تصريح كرد: دانش
ــجويى را  ــروژه هاى دانش ــگاه، پ ــت علمى دانش ظرفي
متناسب با موضوعات مورد نياز استان از طريق دبيرخانه 
كارگروه و مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى استان

 انجام دهند.
مدير منطقه اى مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى 
ــتان نيز گفت: مركز  ــتاب نگار اس در خصوص پايگاه ش
ــازى، در كل استان ها  ــكن و شهرس تحقيقات راه، مس

ــتان اصفهان  ــتاب نگار نصب كرده كه در اس دستگاه ش
ــده و پنج  ــتاب نگار و لرزه نگار نصب ش ــتگاه ش پنج دس
ــال اضافه مى شود كه در  ــتگاه ديگر نيز تا پايان س دس
ــميرم ــان، گلپايگان، نايين و س فرودگاه اصفهان، كاش

ــواج را دريافت  ــان منطقه ام ــوند و در هم  نصب مى ش
ــازمان نظام مهندسى ساختمان  خواهند كرد. رييس س
ــه گفت: يكى از مصاديق اصلى  ــتان نيز در اين جلس اس
پيشگيرى آنست كه تفكر و عقالنيتى حاكم بشود براى 

جلوگيرى از اتفاقات بدون بازگشت.
ــت در حوزه ــكى افزود: اتفاقات بدون بازگش على پزش

آب هاى زيرزمينى و تاثير آن در شرايط تكنوتيكى سطح 
ــن رفتن آب هاى  ــت آبها و  پايي ــن، تاثير فرو نشس زمي
ــى مثل ريزلرزه ها باعث  زيرزمينى و اتفاقات ديگر جانب

تشديد اين موضوع خواهد شد.
ــى بيفتند بايد  ــاختمان اگر اتفاق وى افزود: در حوزه س
ــاختمان چنين چيزى پيش بينى شود  قبل از اجراى س
ــاختمان به  ــيون س ــوان در حين اجراى فونداس و مى ت
ــاختمان اجرا بشود و اين  ــود. ولى اگر س آن پرداخته ش
ــيار پيچيده  موضوع اتفاق بيفتد اصالح موضوع، كار بس

و سختى است.
ــى ساختمان استان با بيان  رييس سازمان نظام مهندس
اينكه زنگ خطر را براى شهر اصفهان به صدا دربياوريم 
ــته  تصريح كرد: ما فكر مى كنيم وقتى آب رودخانه بس
ــت و  ــود فقط بحث روحى، روانى و اجتماعى اس مى ش
ــيه رودخانه مى گذارد  ــبز حاش تأثيرى كه در فضاى س
ــهر اصفهان تاثير  ــطح ش ــازه هاى س اما براى تمامى س

عميقى دارد.
ــت از سطح آبهاى  ــكى افزود: اگر حفرچاه و برداش پزش
ــود حدوداً هر 1/7 متر سطح آبهاى  زيرزمينى انجام بش
ــاختمان  زيرزمين پايين برود معادل وزن يك طبقه س

ــت. اگر فرض كنيم در مكانى حدودآ 35  روى زمين اس
متر سطح آبهاى زيرزمينى پايين برود يعنى معادل وزن 
ــاختمان 20 طبقه به بافت خاك اضافه مى شود  يك س
ــى بافت خاك را  ــرايط تحكيم و تراكم و بهم ريختگ و ش
به وجود مى آورد كه اگر در زيرسازه هاى موجود چنين 
ــود به اقتصاد جامعه، كه  اتفاقى پيش بيايد ضرب مى ش
سنگين ترين گردش مالى در اقتصاد ساختمان است و به 
ــود كه به هيچ وجه قابل  اين اقتصاد ضربه اى وارد مى ش

جبران نيست.
ــى و با كمترين  ــروزه دانش فن ــاره به اينكه ام وى با اش
ــت گفت:  ــاوم سازى هاس ــًال جوابگوى مق ــه كام هزين
ــازى مدارس به خوبى انجام شده و  ــازى و مقاوم س نوس
اين الگو بايد براى ادارات اصفهان اتفاق بيفتد. خصوصاً 
ــاختمان هايى كه در قبل و بعد از زلزله امدادرسانى  س
مى كنند مثل بيمارستان ها، مراكز امدادرسانى، پليس، 
ــروكار دارد، بنابراين  آب آشاميدنى و بهداشت مردم س
اگر قراراست معين تهران باشيم بايد اين پتانسيل در اين 

بخش ها وجود داشته باشد.
ــى زلزله يعنى  ــكى با بيان اينكه علم مهندس على پزش
ــه پايه اى ترين آن،  تعيين خطر و احتمال خطر زلزله ك
ــراى تمامى  ــه بايد ب ــت ك مطالعات ريزپهنه بندى اس
ــاس مطالعات  ــود و براس ــه ش ــهرهاى اصفهان تهي ش
ــت كه در نقاط خاصى تعيين مى كند  ريزپهنه بندى اس
ــورت اتوماتيك  ــرد و بص ــتاب نگار قرار گي ــتگاه ش دس
ــدادى آماده باش ــاى ام ــتگاه ه ــان خطر به دس در زم

 مى دهد.
ــه اعضاء ديدگاه ها،  ــان مى گردد: در اين جلس خاطرنش
ــه ارائه  ــرد خود را در مورد موضوع جلس نظرات و عملك
ــث و تبادل نظر ــورد برنامه هاى آتى كارگروه بح و در م

شد.

Society,Cultural  Newspaper No.1700 October 10 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

12

اقتصـاد مقاومتى، اقتصادى بومـى
و با تكيـه به تـوانايى هـاى كشـور است

ــام تقليد و  ــرى از مراجع عظ ــين مظاه آيت اهللا حس
رييس حوزه علميه اصفهان در ديدار با على الريجانى

 رييس مجلس شوراى اسالمى با تقدير از تعامل سازنده 
ــور در ابعاد  ــرايط كش مجلس و دولت گفت: اكنون ش
ــاس و با اهميت  ــى و بين المللى، حس گوناگون داخل
ــالم و انقالب، با  ــدان به اس ــت و بايد همه عالقمن اس
درايت و همدلى و عزم جدى براى حل مشكالت، از اين 
شرايط عبوركنند.در ابتداى اين ديدار رييس مجلس 
شوراى اسالمى با تشكر از توجهات هميشگى حضرت

ــى و  ــاع داخل ــل اوض ــا تحلي ــرى ب ــت اهللا مظاه  آي
ــور را  ــاله كنونى كش ــن مس ــم تري ــه اى، مه منطق
ــنجيده  ــيدگى س ــرورت رس ــاد و ض ــوع اقتص موض
ــق  ــاد رون ــراى ايج ــام ب ــزاء نظ ــه اج ــت هم و هم
ــادى  ــود اقتص ــت از رك ــرون رف ــادى و ب اقتص
ــتا مجلس  ــت. على الريجانى افزود: در اين راس دانس
ــتن موانع  ــب و كار و برداش ــهيل فضاى كس براى تس

ــانيد؛ ولى به  رونق اقتصادى، قانونى را به تصويب رس
هر صورت، تحقق رونق اقتصادى به همت و عزم همه 

جانبه و آرامش فضاى كشور نياز دارد تا در نتيجه اين
ــاس  ــا، توليدكنند گان و صنعت گران، احس  تالش ه

ريسك بااليى براى سرمايه گذارى در اين عرصه نداشته
ــالمى موضوع ــوراى اس ــس ش ــند.رييس مجل  باش
ــرارداد و  ــاره ق ــورد اش ــام را نيز م ــته اى و برج هس
خاطرنشان كرد: بحث هاى مربوط به برجام، مسير خود 
را در مجلس شوراى اسالمى طى مى كند و بناى ما بر 
ــتاوردهاى مثبت مذاكرات حفظ  اين است كه هم دس
شود و هم با توجه به معادالت بين المللى، از حقوق ملت 
ــود.وى  و مصالح عاليه نظام، بصورت دقيق، صيانت ش
ــاس بدنبال آن هستيم تا با حفظ  اظهار كرد: بر اين اس
فضاى وفاق و همدلى و رعايت نكات كارشناسى، موضوع 
هسته اى به يك چالش براى كشور تبديل نشود. رييس 
ــاره به رفتارهاى تندرو  ــالمى با اش مجلس شوراى اس
برخى كشورهاى منطقه تاكيد كرد: جمهورى اسالمى 
ايران مسير ثابت و روشنى را براى ايجاد ثبات در منطقه 
پيگيرى كرده است تا جايى كه غربى ها نيز به اين مطلب 

اعتراف مى كنند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: هيچ موردى از كرونا 
در اصفهان و بين حجاج گزارش نشده؛  اما الزم است ديدار با حجاج تا 14 
روز انجام نگيرد چراكه هشدار اين بيمارى همچنان وجود دارد.غالمحسين 
صدرى اظهار داشت: با توجه به اينكه قبل از ورود حجاج به اصفهان تدابير 
الزم براى غربالگرى كرونا انجام گرفت، تاكنون موردى از بيمارى كرونا در 

بين حجاج مشاهده نشده است.
وى بيان داشت: با توجه به اينكه بيمارى كرونا از راه تنفس و نيز تماس بدنى 
مثل دست دادن انتقال مى يابد؛  بنابراين ضمن اينكه تمام توصيه هاى الزم 
ــت فردى به حجاج از سوى كارشناس بهداشت و محيط  در رابطه با بهداش
ــتقبال از حجاج  ــام افرادى كه به منظور اس ــد اما به تم در فرودگاه ارائه ش
مى روند هشدار مى دهيم كه بهتر است در فاصله يك مترى از حجاج قرار

 گيرند.
ــكى اصفهان تاكيد كرد: همچنين  ــگاه علوم پزش ــتى دانش معاون بهداش
ــور ــه كش ــا ب ــد از ورود آنه ــا 14 روز بع ــاج ت ــدار از حج ــت دي الزم اس
 انجام نگيرد.وى با اشاره  به اينكه بيمارى كرونا سريع به فرد مقابل انتقال 
داده مى شود و به همين دليل رعايت تمام جوانب احتياط الزم است، تصريح 
كرد: در فرودگاه شهيد بهشتى به محض ورود هر كاروانى از حجاج ماسك و 
ديگر وسايل بهداشتى مورد نياز داده مى شود كه درصورت مشكوك شدن 

به اتاق ايزوله شده جداگانه با وسايل شخصى متمايز راهنمايى مى شوند.
صدرى با اذعان به اينكه تمام حجاج اعم از سالم و مشكوك به كرونا تحت 
ــكل از  ــكى 8 نفره متش غربالگرى قرار مى گيرند، اضافه كرد: يك تيم پزش
ــت محيط  تا پايان ورود كاروان هاى حجاج در   پزشك، كارشناسان بهداش
ــت ندادن، روبوسى  ــتى مستقر هستند.وى افزود: دس فرودگاه شهيد بهش
ــتمال جلوى دهان خود را گرفتن به خصوص هنگام عطسه  نكردن، با دس
ــت ها و حتى المقدور رفت و آمد نداشتن با  ــوى مكرر دس و سرفه، شستش
ــت كه در اين مدت هم  حاجيان (2 تا 14 روز دوره نهفتگى اين بيمارى اس
امكان انتقال دارد) و در صورت ديدار آنها با رعايت يك متر فاصله، مى توان 

از انتقال اين بيمارى پيشگيرى كرد.
ــكى اصفهان گفت: ابتال به كرونا در 26  معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزش
كشور دنيا گزارش شده كه بيشترين موارد ابتال به اين ويروس يعنى بيش 
ــت. وى گفت: هنوز واكسن و دارويى براى  از 85 درصد آن در عربستان اس

ويروس كرونا ساخته نشده است.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان:
كرونا، در اصفهان نيست

معاون برنامه ريزى واقتصادحمل ونقل وزارت 
راه وشهرسازى:

اصفهان با بهترين عملكرد
 رتبه نخست را دريافت كرد

ــه پيگيرى  ــان با توجه ب ــتان اصفه ــازى اس اداره كل راه وشهرس
ــتان ها  ــل در اس ــى حمل ونق ــت ايمن ــى مديري ــرد وپوياي عملك
ــر را دريافت ــته تقدي ــان شايس ــده نش ــام ش ــه انج ــا مقايس و ب

كرد.
ــى اداره كل راه  ــط عموم ــه نقل از رواب ــده رود و ب به گزارش زاين
ــتان اصفهان، معاون برنامه ريزى واقتصاد حمل  ــازى اس وشهرس
ــتان اصفهان را با بهترين عملكرد  ونقل وزارت راه وشهرسازى، اس
داراى رتبه نخست بر مبناى ثبت تصادفات در سامانه سوانح حمل 
ــه وقوع تصادفات رانندگى ونحوه  ونقل ، ارائه گزارش هاى مربوط ب

پاسخگويى به مكاتبات و... معرفى كرد.
ــل وزارت راه  ــاد حمل ونق ــاون برنامه ريزى واقتص اميرامينى مع
ــرد وپويايى مديريت ايمنى  ــازى با توجه به پيگيرى عملك وشهرس
ــه عملكرد ، استان اصفهان را در  حمل ونقل در استان ها و با مقايس

رتبه نخست با بهترين عملكرد معرفى و شايسته تقدير دانست .

جلسه كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش اليه هاى 
زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازى برگزار شد

آيت اهللا مظاهـرى
 از تعامـل سازنده 
مجلـس و دولـت  

قـدردانى كرد



ــم فوتبال ذوب آهن را  ــتان هافبك جوان تي روزنامه گاردين انگلس
جزو 50 بازيكن آينده دار فوتبل جهان دانست.

ــكارى، از جوانان آينده دارى است كه يحيى گل محمدى او را در  ش
ليگ امسال به ميدان فرستاده است. او در تيم  ملى جوانان كشورمان 
ــت و 17 سال و  ــكارى متولد 10 خرداد 77 اس هم حاضر است.ش
ــت كه در ليگ امسال  129 روز دارد. او جزو 10 بازيكن جوانى اس
توسط مربيان خود به ميدان آمده اند. تمام 50 بازيكن مورد اشاره 
ــتند.آنها از روز 11 دى 76 تا 11 دى 77  ــال 1998 هس متولد س
ــم  ملى فوتبال جوانان  ــدان آمده اند، او در بازى هاى اخير تي به مي
كشورمان، 5 گل به ثمر رسانده است. از آسيا كشورهاى كره شمالى 

و كره جنوبى در اين فهرست نماينده دارند.
ــكارى  ش ــاره  درب ــن  گاردي ــه  روزنام ــگار  خبرن دردن  ــان  ج
نوشته است: اين هافبك تهاجمى ايرانى به تازگى اولين تجربه خود را 
ــبيه  ــبكى ش ــت. او كه به نظر س با پيراهن ذوب آهن انجام داده اس
ــران دارد، تهاجمى تر از او  ــابق تيم ملى اي جواد نكونام كاپيتان س
بازى مى كند و بعضى ها اعتقاد دارند او حتى مى تواند در آينده سطحى 
ــال در الليگا  ــش س باالتر از جواد نكونام را به نمايش بگذارد كه ش
ــه در ــكارى ك ــى دارد.ش ــازى مل ــش از 150 ب ــرده و بي ــازى ك ب

ــده يكى از خيل  ــال ايران دعوت ش ــالگى به تيم زير 23 س  17 س
استعدادهاى ايرانى است كه اصوال به جايگاه واقعى خود نمى رسد. 

اكبر ميثاقيان بار ديگر به بازيكن تيمش شوك وارد كرد؛ اما بدون برخورد 
فيزيكى.اكبر ميثاقيان اصال  نياز به معرفي ندارد. اكبر اوتي كه متخصص 
ــوك را  ــت و گاهي اوقات اين ش ــه بازيكنانش اس ــوك ب ــردن ش وارد ك
ــا پهن كردن  ــد و گاهي ب ــن وارد مي كن ــر بازيك ــا كوبيدن به فرق س ب
ــار در خونه به خونه بابل،  ــن، اين ب ــت خوري در زمين چم ــفره آبگوش س
ــان بازي اخير  ــف كرد.در جري ــوك كش راه جديدي براي وارد كردن ش
ــالد جهاني بازيكن  ــوم هرمزگان، مي ــل مقابل آلوميني ــه باب خونه به خون
ــاد، در خلق موقعيت گل  ــه با وجود تكاپوي زي ــگ برتري خونه به خون لي
ــه همكارانش مي گويد  ــه دوم ب ــط نيم ــاكام مانده بود. ميثاقيان اواس ن
ــن كه تابلوي  ــند؛ اما همي ــي را در برگه تعويض بنويس ــام ميالد جهان ن
ــالد جهاني براي  ــي رود و مي ــماره 7 باال م ــانه خروج ش ــض به نش تعوي
ــاد مي كند:  ــر اوتي داد و فري ــط مي آيد، اكب ــن به لب خ ــروج از زمي خ
«چه كسي گفت ميالد تعويض شود؟ او بهترين بازيكن من است! چرا اشتباه 
تعويض مي كنيد؟!» و بعد خطاب به اين بازيكن مي گويد: «تو بمون توي 
زمين»... اين شوك جواب مي دهد و ميالد جهاني با انگيزه اي دوچندان به زمين 
ــه را مي زند تا  ــروزي خونه به خون ــد دقيقه بعد گل پي ــردد و چن برمي گ
ــوك  ــان او را با خودش به كنفرانس خبري ببرد و ماجراي اين ش ميثاقي
ــوك درماني، برخورد فيزيكي  ــد... اكبر اوتي اين بار براي ش را تعريف كن

نكرد.
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سيرى در دنياى ورزش

هافبك ذوب آهن در بين
 50 فوتباليست آينده دار دنيا

شوك جديد اكبر اوتى به بازيكن تيمش

ــار عكسى به  مهدى طارمى، كه در اردوى تيم ملى حضور دارد، با انتش
ــردار آزمون در صفحه اجتماعى اش نوشت: «سالم ... به اميد  همراه س
برد با عمان، انشااهللا كه بتونم بازي كنم و گل بزنم ... تا آخر فصل هم 

هر گلي بزنم تقديم به داداش هادي انشااهللا كه روحش شاد بشه.»

لنز دوربين

تا آخر فصل، گل هايم را
 به هادى تقديم مى كنم

مربى پيشين تيم ملى واليبال ايران با اشاره به نشست 
كارگروه بررسى عملكرد تيم ملى گفت: استنباط من 
اين است كه رييس فدراسيون واليبال مى خواهد كواچ 
را نگه دارد؛ اما نظر شخصى من تغيير سرمربى است.

ــهنازى در خصوص نشست اعضاى كارگروه  ناصر ش
ــوان كرد: براى  ــى عملكرد تيم ملى واليبال عن بررس
ــيار خوب بود و نقطه نظرات همه  ــه بس اولين جلس
ــت حول  ــد. در اين نشس ــى ش ــان بررس كارشناس
چهار محور فدراسيون، كادر فنى تيم ملى، بازيكنان و 
كادر سرپرستى و كاركنان بحث و بررسى شد و همه 

حاضرين نظرات خود را عنوان كردند.
وى اضافه كرد: البته بايد زمان بيشترى براى بررسى 
اين كار در نظر گرفته شود. آنچه مشخص است همه 
ــرايط كادر فنى ــان حاضر، متفق القول ش كارشناس

 تيم ملى را مناسب ندانستند و تاكيد كردند اين كادر 
كارايى الزم را ندارد و شرايط نگران كننده شده است.

ــخ به اين سوال كه به نظر شما اين  شهنازى در پاس
ــد يا حفظ  ــت به تغيير كواچ منجر خواهد ش نشس
وى، گفت: نگرش ها متفاوت بود. تعدادى از دوستان 
ــى را  ــت كادر فن ــر اس ــه بهت ــد ك ــوان كردن عن
ــه نياز به  ــرم اين بود ك ــا من نظ ــت كنيم؛ ام تقوي
ــى در كادر فنى داريم. به نظرم كواچ  دگرگونى اساس

چه در تمرينات، چه در كوچينگ و نيز در بازيخوانى 
بسيار ضعيف است و شخصيت مربى بزرگ را ندارد. 
ــزرگ دارد. ــوك ب ــك ش ــه ي ــاز ب ــى ني ــم مل تي

ــى  داورزن ــه  ك ــور  آنط ــزود:  اف ــناس  كارش ــن  اي
صحبت كرد استنباط من اين است كه مى خواهد كواچ را 
ــان ديگرى قرار دهد  ــظ كند و در كنار وى مربي حف

كه بر اساس شناختى كه از شخصيت كواچ دارم وى 
ــد در تيم ايران  ــن را مى پذيرد چون كه مى خواه اي
ــد در صورتى كه ما واقعا نياز به يك مربى بزرگ  بمان

داريم.
ــت زيادى  ــد فرص ــى جدي ــه مرب ــاره اينك وى درب
ــت،  ــازى تيم نخواهد داش ــناخت و آماده س براى ش
ــه مربى  ــن بگيريم ك ــرض بر اي ــد: ما ف ــادآور ش ي
ــر مقبول  ــى ديگ ــت اين مرب ــود آن وق ــوض نش ع

بازيكنان نيست. 
ــند بلكه بازيكن  نه اينكه بازيكنان تعيين كننده باش
ــه مى كند  ــه وى ديكت ــت آنچه مربى ب ــف اس موظ
ــت كه مربى، ــكل ما اين اس ــاده كند ولى مش را پي

 سطح پايينى دارد.
ــكو  ــن دنيا را از والس ــا ،واليبال نوي ــن بازيكن ه  اي
ياد گرفته اند و پتانسيل بااليى هم دارند. آنها فقط مربى 
بزرگى مى خواهند كه آن نكات را يادآورى و مرور كند.

ــيچلو  ــهنازى همچنين گفت: اگر مربى مانند س ش
ــزرگ بياورند  ــد بنابراين يك مربى ب ــول ندارن را قب
ــرار دهند چون  ــارش ق ــيچلو را كن ــت كم س و دس
ــم اينكه در  ــد و ه ــم تيم ايران را خوب مى شناس ه
ــطح بااليى قرار دارد و كمك خوبى براى سرمربى س

 خواهد بود.

تيم ملى نياز مربى بزرگ دارد؛
فدراسيون مى خواهد كواچ را حفظ كند

ــر روز را  ــود ه ــابقه ها برگزار مى ش ــت روزى كه مس ــابقه هاى جهانى وزنه بردارى طى هش ــايت مس س
ــابقه ها ــدن در روز ريو  بر روى تخته مس ــت و قهرمان المپيك لن نام گذارى كرده اس

 حاضر خواهد شد.
تنها 43 روز تا آغاز مسابقه هاى جهانى وزنه بردارى 2015 باقى مانده تا 249 وزنه بردار 
ــتون آمريكا براى رسيدن به مدال جهانى و  در مركز همايش هاى جورج براون هيوس
ــت روزى كه وزنه برداران به رقابت  ــهميه المپيك رقابت خود را آغاز كنند.در هش س
مى پردازند، سايت مسابقه ها به هر كدام از اين هشت روز يك نام اختصاص داده است 
و كميته برگزارى مسابقه ها بر اساس نامى كه به آن روز تعلق گرفته برنامه هايى را نيز 
در نظر دارد.كيانوش رستمى و بهداد سليمى كه اعزام شان به مسابقات جهانى آمريكا 
ــب مدال نيز نگاه ها به اين دو وزنه بردار دوخته شده است در  حتمى است و براى كس
ــر در روز خيريه ــتمى 25 نوامب ــاى 25 و 28 نوامبر وزنه مى زنند. كيانوش رس روزه

ــوند؛اما  ــراى كمك هايى كه انجام مى دهند، تجليل مى ش ــازمان خيريه ب  وزنه مى زند كه در آن روز، س
بهداد سليمى در روزى وزنه مى زند كه روز ريو نام گذارى شده است.

ــابقات ليگ براى جبران عقب ماندگى بدنى  قاسم حدادى فر، از وقفه 20روزه به وجود آمده در مس
خود استفاده كرد.

ــابقات ليگ آن هم پس از پيگيرى تنها دو هفته از اين رقابت ها  وقفه دوباره در مس
هرچند كه اتفاق خوبى نبود؛ اما دست كم براى قاسم حدادى فر چندان بد نشد.

هافبك ذوب آهن كه از ابتداى فصل با مصدوميت دست و پنجه نرم مى كرده و هنوز 
نتوانسته درست و درمان در تركيب اين تيم به ميدان برود از اين فرصت به بهترين نحو 
استفاده كرد.مصدوميت حدادى فر البته پيش از تعطيالت ليگ برتر بهبود يافته و او 
حتى دقايقى كوتاه در بازى جام حذفى مقابل گسترش فوالد و ديدار هفته هفتم برابر 
نفت هم به ميدان رفته بود. با اين حال، دورى چند هفته اى اين بازيكن از تمرينات 

او را از آمادگى دور كرد.
ــازى و جبران  ــراى بدن س ــن از اين وقفه ب ــان دوم ذوب آه ــن ترتيب، كاپيت  به اي
ــاره ليگ ــروع دوب ــا در ش ــتفاده را برد ت ــت اس ــود نهاي ــى خ ــى بدن عقب ماندگ

 با آمادگى بيشترى در تركيب اين تيم به ميدان برود.

ريو 2016، روز بهداد سليمى حدادى فر، آماده مسابقه مى شود

ــردم ايران ــه م ــى گفت: ب ــتى فرنگ ــى كش ــم مل ــرمربى تي س
ــه كار ببنديم تا مزه  ــالش مان را ب ــى دهيم كه تمام ت ــول م  ق
ــك لندن در  ــال 2012 المپي ــحالى مردم در س ــيرين خوش ش

ــود. المپيك ريو تكرار ش
ــراى ــت: ب ــم گف ــازى تي ــاده س ــوص آم ــا در خص ــد بن محم

 آماده سازى تيم كشتى فرنگى، 17 مرحله اردو را تا روز مسابقات 
ــتى فرنگى المپيك ( 24 مرداد 95 ) پيش بينى كرديم. كش

بنا با بيان اين مطلب كه براى تيمى كه هدف دارد و كار بزرگى 
ــتى است  را مى خواهد انجام دهد بهترين جاى تمرين خانه كش
ــال 2012 براى ريكاورى ذهنى،  ــت، اما همان طور كه در س گف
ــير جديد هم  ــم در اين مس ــه اردوى كيش بردي ــا را ب ــه ه بچ
سعى مى كنيم برخى از اردوها را در صورت مهيا شدن امكانات 

ــم. ــزار كني خارج از تهران در اصفهان، كيش و يا مازندران برگ
ــرمربى تيم ملى كشتى فرنگى در خصوص چگونگى آمادگى   س
ــى داريم ولى از  ــتى فرنگى گفت: تيم خيلى خوب ــم ملى كش تي
ــيم.  ــا به وضعيت مطلوب برس ــى كار داريم ت ــاظ بدنى خيل لح
ــرايطى را فراهم كنيم تا هم از لحاظ جسمى و هم  اميدواريم ش
ــير مسابقات  ــد و در مس از لحاظ ذهنى تيم به فرم ايده آل برس
ــهميه المپيك  ــه س ــب س مختلف پيش رو كه مهمترين آن كس

ــيم. ــت،  موفق باش اس

محمد بنا:
كشتى فرنگى، مرد روزهاى سخت است

تالش اصفهان براى حضور در ليگ بسكتبال
ــت  ــتان اصفهان گفت: چند ماه اس ــكتبال اس ــس هيات بس ريي
ــگ برتر ــده در لي ــك نماين ــتيم اصفهان ي ــالش هس ــه در ت ك

ــركت خصوصى  ــا يك ش ــاى اوليه ب ــى ه ــد. رايزن ــته باش  داش
ــت. ــزى قطعى نيس ــچ چي ــوز هي ــا هن ــم؛ ام ــام داده اي را انج

ــتيم  ــوان پيگير هس ــرد: با تمام ت ــادق زاده اظهارك ــن ص محس
ــكتبال اصفهان  ــر بس ــگ برت ــن فصل لي ــاى اي ــه در رقابت ه ك
ــه ك ــت  اس ــاه  م ــد  چن ــد.  باش ــته  داش ــده  نماين ــك  ي

 در تالش هستيم اين مهم را محقق كنيم و رايزنى هاى اوليه با يك 
ــال اطالعات  ــم.وى افزود: فع ــى را انجام داده اي ــركت خصوص ش
بيش ترى در اين خصوص نمى توانم بدهم؛ چرا كه هنوز هيچ چيزى

ــتيم كه اين موضوع نهايى شود  ــت و منتظر آن هس  قطعى نيس
ــپس خبر آن را به طور كامل در اختيار رسانه ها قرار دهيم. و س
ــرد: ك ــح  تصري ــان،  اصفه ــتان  اس ــكتبال  بس ــات  هي ــس  ريي
ــت فرصت داريم ــابقات ليگ برتر اس ــروع مس ــا 7 آبان كه ش  ت
را ــير  مس ــا  تقريب ــم.  كني ــى  معرف را  ــان  اصفه ــده  نماين ــا  ت

ــد گفت كه در اين فصل،  ــى كرده ايم، اما نمى توان صد درص  ط
ــت.صادق زاده در پاسخ به  ــتان اصفهان نماينده خواهد داش اس
ــت،  ــكتبال اصفهان به اين روز افتاده اس ــوال كه چرا بس اين س
ــت بايد  ــرايط اش اين اس ــكتبال اصفهان ش گفت: اينكه چرا بس
ــا  نقصان ه ــا  ت ــرد  گي ــورت  ــى ص علم ــى  ــيب شناس آس ــك  ي

ــود. ــن ش به خوبى روش

از آواز نخواندن 
زير دوش تا نخوردن 

كيك ميوه اى؛
مربيـان 

خرافاتى و 
خواسته هـاى 
عجيـب آنهـا

شركت مديريت توليد برق اصفهان در نظر دارد نسبت به انجام عايقكارى جهت 
تاسيسـات و واحدهـاى توليد برق نيروگاه اصفهان طبق شـرح اسـناد مناقصه 
اقـدام نمايد. لذا از كليه شـركتها و پيمانكاران واجد شـرايط دعـوت مى گردد 
ضمـن هماهنگـى با اداره تداركات اين شـركت جهت دريافت اسـناد مناقصه از 
تاريـخ چاپ آگهى به مدت 7 روز به نشـانى اصفهان، ابتـداى اتوبان ذوب آهن، 
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عقايد عجيبى در ميان سرمربيان دنيا وجود دارد، 
ــيت زيادى بر تغذيه  ــهورى كه حساس مربيان مش
ــات عقايد آنان  ــد و گاهى اوق ــان دارن بازيكنان ش

رو به خرافات مى رود.
ــر روش هاى  ــالوه ب ــزرگ دنيا ع ــرمربى هاى ب س
و  ــتورات  دس ــرى،  مربيگ در  ــود  خ ــاص  خ
ــان خود را مجبور  ــد عجيبى دارند كه بازيكن عقاي
ــه انجام آن مى كنند. اين موضوع در ميان مربيان  ب

ليگ برتر انگليس بيشتر ديده مى شود.
ــين  پيش ــرمربى  س ــن،  فرگوس ــس  الك ــر  س
ــان اين  ــال 2010 بازيكن ــتريونايتد در س منچس
ــيدن كفش هاى مشكى كرد.  تيم را مجبور به پوش
ــدن تيم  ــت ش ــن دليل اين كار را يك دس فرگوس

عنوان كرد.
ــتر يونايتد  ــرمربى منچس ــس ديگر س ديويد موي
ــن تيم  ــر نيمكت اي ــى را ب ــاه مدت ــه دوره كوت ك
ــى در ميان  ــنتى قديم ــت، مانع از انجام س نشس
ــاگرادنش را از خوردن  ــد. او ش ــان خود ش بازيكن
ــب قبل از بازى ها  ــيب زمينى سرخ كرده در ش س
ــم مويس را ــد تصمي ــو فردينان ــرد. ري ــروم ك مح

بحث برانگيز و غيرحرفه اى خواند.
ــنال،  ــرمربى آرس يكى از موفقيت هاى دهه 90 س
ــود در مصرف  ــان خ ــع بازيكن ــر، من ــن ونگ آرس
ــروبات الكلى پيش از ديدارها بود. او همچنين  مش

ــيگار كشيدن و خوردن شكالت قبل بازى  اجازه س
را به شاگردانش نداد.

ــا،  دني ــرمربى هاى  س ــن  ازخرافاتى تري ــى  يك  
ــراى  ب او  ــت.  اس ــوى  فرانس ــك  دومن ــد  ريمون
ــم ملى، از  ــوت آنها به تي ــان و دع ــاب بازيكن انتخ
ــين  ــرمربى پيش ــتفاده مى كرد. س ــى اس طالع بين
ــت بازيكنانى كه  ــه بر اين باور اس ــم ملى فرانس تي
نشان ماه تولدشان شير است، براى قرار گرفتن در 
ــد. همچنين او  ــى مى آورن ــد شانس ــط دفاع، ب خ
ــاه عقرب  ــت هايى كه در م ــود فوتباليس ــد ب معتق
ــدى روى تيم مى گذارند.  ــا آمده اند، تاثير ب به دني
ــرس از تيم ملى  ــرت پي ــد روب ــد او باعث ش عقاي

كنار گذاشته شود!
ــس از تمرين  ــتند پ ــان تاتنهام عادت داش بازيكن
ــراى صرف كيك ميوه اى، به مك دونالد بروند اما  ب
خوانده راموس، سرمربى اسپانيايى اين تيم به اين 

عادت پايان داد.
ــه ك ــى  زمان ــون  بولت ــرمربى  س ــون،  لن ــل  ناي

ــات از كاله  ــش در تمرين ــداد بازيكنان ــازه ن  اج
استفاده كنند. او در اين زمينه مى گفت: نمى خواهم 
ــون در بازى ها  ــاگردانم با كاله تمرين كنند چ ش
ــرخود بگذارند؛ اما در تمرين  نمى توانند آن را بر س

بعدى تيم، با كاله ظاهر شد.
ــس  عك ــا  ب ــه  ك ــى  تراپاتون ــى  جيوان  

ــن  زمي ــار  كن در  ــش  خاص ــاى  العمل ه
ــان  بازيكن ــه  ب ــود،  مى ش ــناخته  ش

ــورت  در ص داد  ــدار  ــد هش ايرلن ــى  مل ــم  تي
ــا  بازى ه از  ــل  قب ــارچ  ق ــوردن  خ

ــازى  ب ــان  جري در  درد  دل  ــال  احتم
وجود خواهد داشت.

ــز  ــهور ني ــو مش ــو دى كاني  پائول
ــت  اس ــى  مربيان ــت  دس آن  از 
ــادى  ــه زي ــوارد ممنوع ــه م ك
ــرى اش  مربيگ دوران  در  را 
ــل  تحمي ــان  بازيكن ــه  ب
ــه  ب ــه  ك او  ــت.  اس ــرده  ك
ــتى ــد فاشيس ــتن عقاي داش

ــتى به  ــت، ليس ــهره اس  ش
ــى  ــه كم ــش داد ك بازيكنان
ــد.  مضحك هم به نظر مى رس

ــاندرلند بازيكنان  ــرمربى س س
ــاپ،  كچ ــوردن  خ از  را  ــود  خ

ــس مايونز، نوشيدنى هاى  قهوه، س
ــن  تلف از  ــتفاده  اس ــخ،  ي دار،  گاز 

ــايع پراكنى و  همراه، تعريف جوك، ش
ــع  من دوش  ــر  زي ــدن  خوان آواز 

ــا  محروميت ه ــن  اي ــاه  م ــج  پن ــا  ت و  ــرد  ك
ادامه داشت تا او اخراج شود.
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به من بگو چرا!سبك زندگى

من به جست و جوى سرنوشت
ــت. همه را كه رد كرديد ممكن است بيفتيد در دام مالل.  غول مرحله آخر مالل اس
افسرده نيستيد، خشمگين نيستيد، حتى منتظر هم نيستيد. فقط انگيزه اى براى 
ــد، ديگر هيچ وقت نمى توانيد عاشق  ادامه نداريد. فكر مى كنيد يكى بود و تمام ش
ــر جنگ دارد و همه چيز را از شما دريغ مى  شويد. گمان مى كنيد زندگى با شما س
كند. اما عشق هم مثل زندگى در مسير كمال است. به خودتان يادآورشويد كه زندگى 
اتفاقات عجيبى در چنته دارد و بهتر است شما در قلبتان را روى عالم و آدم نبنديد و 
دائم خاطرات و تجربيات تخلتان را سدى براى خوشبختى و موفقيت هاى بعدى قرار 

ندهيد. مراقب باشيد كه در دام بى رحم منفى بافى نيفتيد.
چه كسانى بيشتر مستعد شكست عاطفى اند؟

شكست خوردگان بالفطره
وقتى كه آمار ارتباط عاطفى به هر دليلى باال رود، معلوم است كه آمار شكست عاطفى 
هم باال مى رود، اما اين دليل آمارى براى اينكه بگوييم چرا يك نفر شكست عاطفى 
ــت. اگر اين گونه بود، همه رابطه ها بى سرانجام مى شدند، اما  مى خورد، كافى نيس
ــتعد اين هستند كه رابطه عاطفى را رو به  نيستند. چند گوره هستند كه بيشتر مس

شكست ببرند.
1- خود تنها پندارها

البته خودتنها پندارى يك عبارت جعلى است، اما شايد عبارت خوبى براى توصيف 
كسانى باشد كه اگر هزاران نفر هم صبح تا شب به آنها محبت كنند، باز هم فكر مى 
كنند كه از لطف ديگران محرومند. معموال اين افراد در كودكى از پدر و مادر خود به 
هر دليلى به اندازه كافى محبت نديده اند يا برعكس، چنان در محبت غرق بوده اند كه 
حاال مهربانى هاى طرف مقابل توقعشان را برآورده نمى كند. طرف مقابل بيچاره هم 

باالخره يك روز خسته مى شود و رابطه را قطع مى كند.
2- بى اعتمادها

بى اعتمادها معموال وارد رابطه نمى شوند، اما وقتى هم با ترديدهاى بسيار وارد رابطه 
مى شدند، آنقدر احساس ناامنى مى كنند كه مى خواهند مرتب طرف مقابل را چك 

كنند. معموال اين افراد در كودكى به وجود محبت دايمى مطمئن نبودند.
ــده اند كه مرتب دعوا برقرار بوده يا يكى از  آنها يا در خانواده هاى پرتنشى بزرگ ش
والدين به هر دليلى، مثال اعتياد،رفتار باثباتى نداشته يا خود پدر و مادر الگوى تمام و 
كمال بى اعتمادى بوده اند. بى اعتمادها هم باالخره طرف مقابل را به جايى مى رسانند 

كه نداشتن رابطه را به هميشه مظنون بودن ترجيح دهند.
3- وابسته ها

وابسته ها يا از ترس ترك شدن وارد رابطه نمى شوند يا اگر شدند، چنان به طرف مقابل 
مى چسبند كه نمى گذارند بنده خدا به راحتى نفس بكشد. آنها تمام معناى زندگى 
ــت خواندن و شغل و مهارت  شان را به طرف مقابل وابسته مى كنند. تفريح و درس
ــد. باالخره يك روز طرف  آموزى و همه و همه چيزها بايد با حضور طرف مقابل باش
مقابل از نداشتن فضاى شخصى خسته مى شود و پيشنهاد مى دهد رابطه قطع شود. 

وابسته ها هم معموال در كودكى با نياز به محبت مشكل داشته اند.
4- ناماهرها

ــت عاطفى مى خورند در هيچ كدام از سه دسته باال  ــت افرادى كه شكس ممكن اس
ــه دسته باال افتاده  ــند. در اين صورت يا آدم هايى هستند كه گير افرادى از س نباش
ــد. آدم هايى كه نمى توانند نه بگويند، نمى  اند يا مهارت هاى ارتباطى ضعيفى دارن
توانند خودشان را جاى طرف مقابل بگذارند يا به اصطالح همدلى كنند، نمى دانند 
چه حرفى را بايد در چه جايى و با چه لحنى و به چه وسيله اى بگويند از نظر ارتباطى 
ناماهرند. آنها هم نمى توانند رابطه را پيش ببرند و هدفمند كنند و هم در مقابل زنگ 
هشدارهايى مثل توهين، بى خبرى، پرخاشگرى فيزيكى و چك شدن بيش از حد 

حساس نيستند.   

ــاره گرانش  ــتر به كاوش و تحقيق درب ــين زمان بيش ــگران ماش پژوهش
ــود مى آيد كه ماده، زمان  مي پردازند و عقيده دارند گرانش زمانى به وج
ــاس خم  ــفر در زمان بر اس و فضا را خم مى كند. پژوهش در خصوص س
ــت تا حدى كه خطوط زمان به سوى خود برگردند  شدن فضا-زمان اس
ــكيل دهند. به عقيده فيزيكدانان خم شدن پديده اى  و يك حلقه را تش
است كه همواره اتفاق مى افتد اما قصد آنها اين است كه اين خم شدگى 
ــكيل  ــاد كند تا خطوط زمان تش ــكل خاصى ايج ــد و ش آنقدر قوى باش
حلقه هاى بسته را بدهند. سوال اينجاست كه آيا امكان تغيير فضا-زمان 
براى به وجود آوردن اين حلقه ها وجود دارد يا نه. بسيارى از دانشمندان 
ــت كه  ــافرت در زمان ترديد دارند. تصور بر اين اس در مورد احتمال مس
ماشين زمان به شكلي غير عادى از ماده كه خواص غير معمول و عجيبى 
نشان مي دهد ، نياز دارد؛ براي مثال وقتي هل داده شود در جهت مخالف 
ماده معمولى حركت مى كند. از لحاظ نظرى يك چنين ماده اى مى تواند 
ــد مقدار آن به قدري كم است كه براى  وجود داشته باشد اما اگر هم باش
ــت. تحقيقات ديگري پيشنهاد مى كند  ساخت ماشين زمان كافى نيس
ــت. اين پژوهش با  ــين زمان بدون ماده غير عادى نيز ممكن اس كه ماش
ــوى از ماده عادى  ــود كه در ميان يك گ چاله اى حلقه مانند آغاز مى ش
ــت. درون اين خال حلقه مانند، مى توان با  ــده اس ــانده ش پيچيده و پوش
ــى متمركز فضا-زمان را روى خودشان خم  استفاده از ميدان هاى گرانش
كرد تا يك منحنى بسته مشابه با زمان ايجاد شود. براى برگشت در زمان، 
مسافر بايد با سرعت، درون اين حلقه چرخانده شود تا با هر دور چرخش 

به زمان دورترى برگردد.

ــود و يك ماده  ــلولزي تهيه مي ش ــذ از چوب و مواد س مي دانيم كه كاغ
سوختني به حساب مي آيد.

 بهتر است اول با ماهيت آتش بيشتر آشنا شويم. آتش نتيجه يك واكنش 
شيميايي است كه بين اكسيژن اتمسفر و يك نوع سوخت اتفاق مي افتد؛ 
البته تنها احاطه يك ماده سوختني به وسيله اكسيژن سبب آتش گرفتن 
ــد بايد ماده  ــراق اتفاق بيفت ــود بلكه براي اينكه واكنش احت آن نمي ش
ــود كه به دماي احتراق خود برسد. اصطكاك،  سوختني به حدي گرم ش
نوري كه به وسيله اي متمركز شود يا چيزي كه قبال سوخته باشد مي تواند 

علتي براي گرم شدن ماده سوختني باشد.
ــازنده آن تجزيه  ــد مواد سلولزي س ــتعال برس  وقتي كاغذ به دماي اش
مي شوند. مواد تجزيه شده به صورت گازهاي فراري كه بيشتر تركيبي از 

هيدروژن، كربن و اكسيژن هستند، آزاد مي شوند. 
ــش مي كنند.  ــد زبانه آت ــده اند، تولي ــوا متصاعد ش ــه ه گازهايي كه ب
ــتعالش باقي  ــود كه كاغذ در دماي اش ــبب مي ش حرارت زبانه آتش س
ــوختنش ــد به س ــيژن باقي باش ــوختني و اكس بماند و تا وقتي ماده س

 ادامه دهد.

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

داستان كوتاه

داستان هاى شيوانا

 (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 چك)زنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
( سرى هجدهم )

Leg   «پا » 
Be al l  leg 

Show a leg !
 بيشتر سعى كن!

سپيده 
بارانى

ــوددارى كنيد يا در  ــناس خ حتى االمكان از پذيرفتن چك افراد ناش
صورت دريافت چك، وضعيت حساب شخص را از بانك مربوط استعالم 

كنيد. 
 از انجام معامله هاى بزرگ در ساعات غير ادارى با چك هاى بانكى 
و حتى چك هاى رمزدار خوددارى كنيد، چون امكان استعالم از بانك 

وجود ندارد. 
 در معامالت خود از پذيرفتن چك هاى دراز مدت از افراد ناشناس 

تا حد امكان خوددارى كنيد. 
ــتعالم  ــه در مورد اعتبار آن از بانك اس هيچ گاه تضمينى اى را ك
ــود برنگردانيد تا فرصت بيابد آن را با چك  كرده ايد، به طرف معامله خ

جعلى تعويض كند.
ــودن آن اطمينان ــى نب ــول از جعل ــك پ ــگام دريافت چ ــه هن ب

 حاصل كنيد. 
چك خود را به افراد ناشناس و غير مطمئن نسپاريد. 

ــى به  در صورتى كه در بانك يا هر مركز مالى ديگرى، فرد ناشناس
شما پيشنهاد داد تا چك موجود در نزد شما را با هر بهانه اى، مثال اينكه 
ــتيد، نقد كند، به هيچ وجه اين  ــته باشيد در صف بايس ديگر نياز نداش
پيشنهاد را نپذيريد؛ چرا كه ممكن است چك شما را سرقت نمايد يا با 

افزايش رقم چك، مبلغ بيشترى را از حساب مربوط برداشت كند. 
ــنا،   در صورت وجود ضرورت براى صدور چك در وجه افراد ناآش
ــد كني ــت  رعاي ــك  چ ــتن  نوش ــگام  هن را  ــن  ايم ــوارد  م

 (مبحث «جعل» را ببينيد).
 فريب وعده هاى شركت هاى مدعى رفع سو اثر چك را نخوريد. 

 هيچ شركتى براى سو اثر چك داراى مجوز قانونى نيست. 
 اگر امكان رفع سو اثر چك به صورت قانونى براى شما وجودندارد، 
ــركت ديگرى نيز قادر به اين كار از طريق قانونى نخواهد  هيچ فرد يا ش
بود، هر گونه ادعا در اين زمينه حتماً با دستكارى در اوراق هويتى شما 
ــام و عواقب آن  ــنامه يا نام پدر ) انج ــماره شناس (مثًال عوض كردن ش

دامنگير شما خواهد شد. 

Show a

ــاهى پس از اينكه بيمار شد  پادش
گفت:

ــاهى ام را به  ــرو پادش «نصف قلم
ــد مرا  ــه بتوان ــى مى دهم ك كس

معالجه كند».
ــم  ــا دور ه ــاى دان ــام آدم ه تم
ــور مى  ــدند.تا ببيند چط ــع ش جم

شود شاه را معالجه كرد،اما هيچ يك 
دانست.

تنها يكى از مردان 

دانا گفت :كه فكر مى كند مى تواند شاه را معالجه كند.
ــبخت را پيدا كنيد،پيراهنش را برداريد و تن شاه كنيد،شاه  اگر يك آدم خوش

معالجه مى شود.
شاه پيك هايش را براى پيدا كردن يك آدم خوشبخت فرستاد.آن ها در سرتاسر 
مملكت سفر كردند ولى نتوانستند آدم خوشبختى پيدا كنند.

حتى يك نفر پيدا نشد كه كامال راضى باشد.آن كه ثروت 
ــالم بود در فقر دست و پا  ــت، بيمار بود.آن كه س داش
مى زد،يا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگى بدى 

داشت.يا اگر فرزندى داشت، فرزندانش بد بودند.
ــه از آن گله  ــت ك ــزى داش ــى چي ــه هر آدم خالص
ــاه  ــر ش ــب، پس ــاى يك ش ــكايت كند.آخره و ش
ــد كه  ــر و فقيرانه رد مى ش ــه اى محق از كنار كلب
ــد. ــى گوي ــى م ــر دارد چيزهاي ــك نف ــنيد ي ش

«شكر خدا كه كارم را تمام كرده ام.»
سير و پر غذا خورده ام و مى توانم دراز بكشم.و 
ــى توانم  ــز ديگرى م ــم! از خداچه چي بخواب
بخواهم؟»پسر شاه خوشحال شد و دستور داد 
كه پيراهن مرد را بگيرند و پيش شاه بياورند و 

به مرد هم هر چقدر بخواهد بدهند.
ــرون آوردن پيراهن مرد توى  ــراى بي پيك ها ب
كلبه رفتند،اما مرد خوشبخت آن قدر فقير بود 

كه پيراهن نداشت!!!

روزى پدرى نزد شيوانا آمد و ازاو در خصوص رفتار 
ــر نوجوانش راهنمايى خواست. شيوانا  ناهنجار پس
پرسيد: مگر پسرت چه مى كند!؟مرد گفت: « او به 
طرز متفاوتى نسبت به بقيه جوانان لباس مى پوشد 
ــكلى زننده آرايش مى كند و  و موهاى خود را به ش
ــه او مى گوئيم  ــر با بقيه دارد. هر چه ب رفتارى مغاي
ــود به  كه اين كار باعث بى حيثيتى خانواده مى ش

گوشش نمى رود.»
ــت اين رفتارش  ــيوانا گفت: « فرزند تو جايى باب ش
ــى به اين  ــرد. ببين چه كس ــى تاييد مى گي از كس
ــدد و در عمل ــى خن ــب او م ــكل عجيب و غري ش

ــكل خاص  ــار) او را به خاطر اين ش ــه در گفت  ( و ن
ــد انجام  ــان هاى بد كار ب ــين مى كند!؟ انس تحس
ــا را به اين  ــدارى آنه ــى يا پن ــى دهند چون كس م
ــت!  ــدان هم بد نيس ــه كار بد چن ــانده ك باور رس

ــرت را كسى يا  ــت بودن كارهاى پس بد بودن و زش
ــكل ديگرى معنا مى كنند! اين افراد  ــانى به ش كس
ــرت مقابل  را پيدا كن و از آنها بخواه كه هر وقت پس
آنها ظاهر شد حالت انزجار به خود بگيرند و با نفرت 
ــكل ظاهرى  او طردش كنند. پسرت بالفاصله  از ش
رفتارى را پيشه مى كند! تا از ديگران تاييد بگيرد!» 

تاييد كننده باور را پيدا كن!
ــتاد!؟ در  مرد با عصبانيت گفت:«چه مى گوييد اس
خانواده ما همه اينكار را زشت مى دانند و هيچكس 

رفتار او را تاييد نمى كند. 
دوستان اين پسر هم همگى از خانواده هاى محترم 
ــت او تاييد اين مسخره  ــتند. چگونه ممكن اس هس

بازى را از كسى بگيرد!»
مرد ناراحت و عصبانى از نزد شيوانا بيرون آمد و به 
سوى خانه اش به راه افتاد. او آنقدر عصبانى بود كه 

ــرزده  ــاى آن روزش را نيمه كاره رها كرد و س كاره
وارد خانه شد. 

ــت در كمال  وقتى قدم به درون حياط منزل گذاش
ــر جوان  ــر و فرزندانش پس ــه همس حيرت ديد ك
ــى كنند واو  ــويق م ــيده تش را كه لباس زنان پوش
ــش در جامه زنان  ــيرين كارى هاي ــر ش را به خاط

تحسين مى كنند. 
ــواده در عمل  ــيوانا بود. تمام اعضاى خان حق با ش
ــر او را به اين باور  ــار ناهنجار پس با خنديدن به رفت
رسانده بودند كه رفتارش چندان هم زشت نيست! 
ــرش را پايين انداخت و بدون  مرد با شرمندگى س
ــد غمگين و ناراحت از  اينكه با هيچكس حرفى بزن
ــه درون اتاقش  ــواده عبور كرد و ب البالى جمع خان
رفت و با خودش خلوت كرد. مى گويند از آن روز به 

بعد ديگر آن پسر ناهنجارى نكرد!

كاريكاتور(مصائب بعد از ازدواج)

ديالق بودن،درازوالغربودن

Shake a leg !
بجنب! ياال!

ماشين زمان چگونه كار خواهد كرد و 
چه كساني قصد ساختنش رادارند؟

چرا كاغذ آتش مي گيرد؟

جواب سودوكو  شماره 1699سودوكو  شماره 1700

جواب معما 1698معما 1700
ــك ذرع  ــه ي ــت، چ ــر گذش ــه از س «آب ك
ــد نى ــى چه ص ــه يك ن ــد ذرعـ  چ ــه ص چ

ــر گذشت چه يك وجب چه  « يا «آب كه از س
صد وجب»

ــود  ــت كه كار خراب مى ش كنايه از زمانى اس
ــود شد ديگر زياد و كمش  و آنچه كه نبايد بش

فرقي نمي كند.
ــرماى  ــته در جيحون س ــاى گذش در زمانه
ــن ايام ،  ــختى بود ، گاوچرانى هم در همي س
ــون  ــود را از رود جيح ــاى خ ــش ه گاومي
مى گذراند كه به دليل طغيان آب در روزهاى 
ــده بود ، گاوچران  قبل به عمق رود افزوده ش

ــود از آب  ــش هاى خ ــك گاومي چون يك ي
ــيد چون  ــاالر گاوميش خود رس گذراند به س
ــد به داخل  ــون بگذران ــت او را ز جيح خواس
ــد  ــتر ش ــرش بيش آب رفت و چون آب از س
ــه داد . ــق پاينتر رود ادام ــود در عم به راه خ

ــر  ــت:  اى مرد آب كه از س ــخصى به او گف ش
گذشت چرا به راهت ادامه دادى؟

ــرما ، اب كه از  ــل س ــت:در فص گاوچران گف
ــرى چه به  ــت در جيحون چه به س سر گذش
وجبى چه به نيزه اى چو به زرعى و امروز شد: 
ــك وجب چه ــت چه ي ــر گذش «آب كه از س

 صد وجب»

ــود مى گويد در  ــربازان خ يك فرمانده ى نظامى به س
يكى از روزهاى هفته ى آينده، راس ساعت 13 حمله اى 
ــت. ولى تا قبل از روز  ــمن خواهيم داش نظامى به دش

حمله، زمان آن را اعالم نخواهم كرد. 
يكى از سربازان خوش فكر روز حمله را مى فهمد!

چطور چنين چيزى ممكن است؟

مادر: الهه | فرزند: مهناز : يك ساله
مادر: باران | فرزند: رضا : دو ساله

مادر: يلدا | فرزند: دانيال : سه ساله
مادر: يگانه | فرزند: يكتا : چهار ساله

معما ايستگاه ضرب المثل

البته خودتنها پندارى يك عبارت جعلى است، اما شايد عبارت خوبى براى توصيف 
كسانى باشد كه اگر هزاران نفر هم صبح تا شب به آنها محبت كنند، باز هم فكر مى 
كنند كه از لطف ديگران محرومند. معموال اين افراد در كودكى از پدر و مادر خود به 
هر دليلى به اندازه كافى محبت نديده اند يا برعكس، چنان در محبت غرق بوده اند كه 
حاال مهربانى هاى طرف مقابل توقعشان را برآورده نمى كند. طرف مقابل بيچاره هم 

داستان هاى شيوانا
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آب كه از سرگذشت، چه يك وجب چه صد وجب

ــاهى پس از اينكه بيمار شد  پادش

ــاهى ام را به  ــرو پادش «نصف قلم
ــد مرا  ــه بتوان ــى مى دهم ك كس

معالجه كند».
ــم  ــا دور ه ــاى دان ــام آدم ه تم
ــور مى  ــدند.تا ببيند چط ــع ش جم

شود شاه را معالجه كرد،اما هيچ يك 
دانست.

تنها يكى از مردان 

دانا گفت :كه فكر مى كند مى تواند شاه را معالجه كند.
ــبخت را پيدا كنيد،پيراهنش را برداريد و تن شاه كنيد،شاه  اگر يك آدم خوش

معالجه مى شود.
شاه پيك هايش را براى پيدا كردن يك آدم خوشبخت فرستاد.آن ها در سرتاسر 
مملكت سفر كردند ولى نتوانستند آدم خوشبختى پيدا كنند.

حتى يك نفر پيدا نشد كه كامال راضى باشد.آن كه ثروت 
ــالم بود در فقر دست و پا  ــت، بيمار بود.آن كه س داش
مى زد،يا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگى بدى 

داشت.يا اگر فرزندى داشت، فرزندانش بد بودند.
ــه از آن گله  ــت ك ــزى داش ــى چي ــه هر آدم خالص
ــاه  ــر ش ــب، پس ــاى يك ش ــكايت كند.آخره و ش
ــد كه  ــر و فقيرانه رد مى ش ــه اى محق از كنار كلب
ــد. ــى گوي ــى م ــر دارد چيزهاي ــك نف ــنيد ي ش

«شكر خدا كه كارم را تمام كرده ام.»
سير و پر غذا خورده ام و مى توانم دراز بكشم.و 
ــى توانم  ــز ديگرى م ــم! از خداچه چي بخواب
بخواهم؟»پسر شاه خوشحال شد و دستور داد 
كه پيراهن مرد را بگيرند و پيش شاه بياورند و 

به مرد هم هر چقدر بخواهد بدهند.
ــرون آوردن پيراهن مرد توى  ــراى بي پيك ها ب
كلبه رفتند،اما مرد خوشبخت آن قدر فقير بود 

كه پيراهن نداشت!!!

مرد خوشبخت

تاييد كننده باور را پيدا كن!
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ابالغ راى
7/216 كالسه پرونده: 94-307 شماره دادنامه: 94/5/31-364 مرجع 
رسيدگى كننده: شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجيد 
زارعى سودانى به نشــانى خ زينبيه، شهرك سرو، ميدان صدف نبش 
كوچه هميشه بهار  وكيل منصور برشان به نشانى اصفهان، خ شريعتى 
غربى، نبش كوچه 11 (آفاق) مجتمع تجارى ادارى رامتين3 طبقه اول 
واحد 1 خوانده: عادل دادخواه مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ 
6/000/000 ريال طبــق فاكتور عادى. با عنايت بــه 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 با وكالت منصور برشان به طرفيت 
عادل دادخواه به خواســته مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال طبق فاكتور 
عادى مــورخ 93/3/13-5776 به انضمام مطلق خســارات قانونى با 
توجه به محتويــات پرونده و بقاى اصول مســتندات 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-  519- 522 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته و 160/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله ى 
وكيل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد 
دادخواست 94/4/10  لغايت تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت ظرف 20 روز 
قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
مى باشد. م الف 17257 قاضى شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ راى
7/212 كالسه پرونده: 540/94 شماره دادنامه: 928-94/5/31 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن 
كريمى به نشــانى: اصفهان، خ فيض كوى باغ نگار بن بســت اول پ 1 
. خواندگان: 1- عليرضا كفرودى 2- حســين زين الدين 3- سيد على 
محمدى همگى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن 
اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا: در خصوص دعواى آقاى 
محسن كريمى به طرفيت عليرضا كفرودى، حســين زين الدين، سيد 
على محمدى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال بخشى از ريال 
وجه سفته/ سفته هاى به شماره خزانه دارى 315086 سرى /ح مورخه 
88/12/1 به انضمام مطلق خســارات قانونى با عنايت به بقاى اصول 
مســتندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضــور خواندگان در 
جلسه رسيدگى و مضون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب 
شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد مواد 
307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت 
(تضامنى) خواندگان به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 280/000 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/4/10 لغايت تاريخ وصول 
كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز 
پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظرخواهى در دادگاههاى 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف17248 قاضى شعبه ششم 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

7/211 شماره دادنامه: 491-94/5/31 شماره پرونده: 131-94 مرجع 
رسيدگى: شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: سعيد 
فاضل نجف آبادى فرزند مرتضى به نشــانى باغبادران خ بهشتى، خ 
قاضى دفتر ازدواج 24 منزل شخصى مسلم مهديان خوانده: 1- ابراهيم 
صدوقى فرزند ناصر 2- حسن فتح اله فرزند ابراهيم هر دو به نشانى 
مجهول المكان خواسته: الزام خواندگان به انتقال سند رسمى يكدستگاه 
خودرو پژو 405 مدل 1384 به شماره انتظامى 752 ط 85 ايران 66 به 
انضمام خسارات دادرسى گردشكار: شورا با بررسى جميع اوراق و 
محتويات پرونده و با توجه به نظريه مشورتى اعضاء ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح ذيل اعالم به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست آقاى سعيد فاضل نجف آبادى فرزند مرتضى 
به طرفيت آقايان 1- ابراهيم صدوقى فرزند ناصر 2- حســن فتح اله 
فرزند ابراهيم تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند رسمى يكدستگاه 
خودروى پژو 405 مدل 1384 به شــماره انتظامــى 752 ط 85 ايران 
66  به انضمام خسارات دادرسى به شــرح تقديمى با اين توضيح كه 
خواهان مدعى است به موجب قرارداد عادى مورخ 1390/5/20 خواهان 
موصوف را از خوانده رديف اول خريدارى نموده و سند خودرو نيز به 
نام خوانده رديف دوم مى باشد لكن با وصف انجام تعهدات خوانده من 
جمله پرداخت بخشى از ثمن خودرو، خواندگان از انتقال سند رسمى 
خودرو خوددارى مى نمايند، شــورا با عنايت بــه محتويات پرونده 
تصوير مصدق سند عادى، حكايت از خريد خودرو توسط خواهان از 
خوانده رديف اول و احراز روابــط معامالتى ( بيع صحيحى و قانونى 
صاحب سند رســمى خودرو به خريدار نهايى و با عنايت به استعالم 
به عمل آمــده از راهور به شــماره 1320218-94/3/7 مبنى بر مالك 
خوانده رديف دوم و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلســه 
شورا حاضر نگرديده و دفاع موجهى به عمل نياورده اند نتيجتًا خوانده/ 
خواهان ثابت تشــخيص و به لحاظ آنكه انتقال سند رسمى خودرو از 
بايع به مشترى جزء توابع بيع مى باشد، مســتنداً به مواد 219 و 220  
قانون مدنى، خوانده رديف دوم را به انتقال سند رسمى خودرو به نام 
خواهان با حضور در يكى از دفاتر رســمى ثبت اســناد  پس از واريز 
مبلغ 25/000/000 ريال توسط خواهان به حساب سپرده دادگسترى 
بابت مابقى ثمن معامله و ارائه قبض سپرده به اجرا بابت اصل خواسته 
و مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. و خواسته خواهان به طرفيت خوانده رديف 
اول به دليل عدم توجه دعوى به نامبرده مستندا به بند 4 ماده 84 قانون 
آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا 
و ســپس ظرف همين مهلت قابل تجديد نظرخواهى در محاكم حقوقى 
دادگاه لنجان مى باشد. قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان 
ابالغ راى

7/213 كالسه پرونده: 1578/93 شماره دادنامه: 847-94/5/26 مرجع 

رسيدگى: شــعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان رمضان 
فاتحى به نشانى جرقويه روستاى پيكان، جنب مسجد موسى ابن جعفر، 
پ 359. خوانده: اكبــر داورى دولت آبادى مجهول المكان خواســته: 
مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال بابت اجاره بهاى معوقه از تاريخ 93/6/1 
لغايت اجراى حكم و فســح قرارداد حكم تخليه و تسويه حساب كامل 
قبوض و خسارات احتمالى 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 مــى نمايد: راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى 
رمضان فاتحى به طرفيت اكبر داورى دولت آبادى به خواسته مطالبه 
مبلغ 6/000/000 ريال بابت اجاره بهاى معوقه از تاريخ 93/6/1 لغايت 
اجراى حكم و فســخ قرارداد حكم تخليه و تسويه حساب كامل قبوض 
و خسارات احتمالى با عنايت به محتويات پرونده حضور خواهان در 
جلسه و اظهارات ايشان و عدم حضور خوانده به جهت اخذ توضيح و 
دفاع از خويش و با عنايت به ارائه قبض پرداختى در تاريخ 93/12/10 
به شعبه (اخطار قاطع) لذا شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت 
دانســته و با اســتناد به مواد 198 و 519 و 515 و 522 آ. د. م حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت اجور معوقه 
از تاريخ 93/6/1 لغايت اجراى حكم و پرداخت هزينه  235/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقويم دادخواست 
9/12/ 93 لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد 
و نســبت به پرداخت كامل قبوض بــه دليل عدم پرداخــت قبوض كه 
ختم پرونده بباشد و نســبت به فســخ قرارداد به دليل اينكه نسبت به 
فســخ هيچگونه مطلبى در قرارداد ذكر نگرديده اســت و با استناد به
 مــواد 197 آ. د. م و 1257 قانــون مدنــى قــرار رد دعــوى صادر و 
اعالم مى گردد. راى صــادره غيابى و ظرف مهلــت 20 روز از تاريخ
 ابــالغ قابــل واخواهــى در ايــن شــعبه 20 روز پــس از آن
 قابــل تجديــد نظرخواهــى در محاكــم عمومــى حقوقــى اصفهان 
مى باشــد. م الف 17249 قاضى شــوراى حل اختالف ش 32 حوزه 

قضايى اصفهان 
ابالغ راى

7/217  شــماره دادنامــه: 9409970361500976 شــماره پرونده: 
9409980361500160 شماره بايگانى شعبه: 940172 خواهان: آقاى 
عليرضا پورنايب فرزند على اصغر به نشــانى اصفهان، خيابان ركن 
الدوله، كوچه قاسمى، كوچه اسفند، بن بست دانش، پالك 33. خوانده: 
آقاى على اصغر پورنايب مجهول المكان خواسته: درخواست صدور 
حكم رشد گردشــكار: دادگاه ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص درخواست 
آقاى عليرضا پور نايب فرزند على اصغر به طرفيت آقاى على اصغر پور 
نايب به خواسته صدور حكم رشد دادگاه با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه دادرسى و با مالحظه وضع جسمانى و ظاهرى نامبرده و نظر 
به نحوه كيفيت پاسخ نامبرده به سواالت دادگاه در خصوص اداره امور 
زندگى فرهنگى، مالى و اجتماعى و نظر به اينكه خوانده به رغم ابالغ از 
طريق نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نگرديده و دفاع موثرى جهت 
رد ادعاى خواهان ارائه ننموده لهذا به نظر دادگاه خواهان رشيد بوده 
و با اســتناد به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنى حكم به رشيد بودن 
خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره ظرف بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم تجديد نظر استان اصفهان مى 
باشــد صادر و اعالم مى گردد. م الف17258 رئيس شعبه 27 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى

7/219  شــماره دادنامــه: 9409970351300901 شــماره پرونده: 
9409980351300244 شــماره بايگانى شــعبه: 940257 خواهان: 
موسسه مالى و اعتبارى عسگريه به مديريت عاملى سيد امين جوادى 
با وكالت آقاى ياسر شيروانى زاده آرانى فرزند على محمد به نشانى 
اصفهان، خ شيخ صدوق شمالى روبروى سه راه مفيد ساختمان مالى 
و اعتبارى عســكريه ط 4. خواندگان: 1- آقاى حســين پور ميرزايى 
فرزند رضا 2- شــعله متقيان فرزند محمد جواد 3- آقاى مهرداد پور 
ميرزايى فرزند رضا 4- خانم فاطمه حاجى نظر فرزند كاظم 5- آقاى 
امير عباس پور ميرزايى فرزند رضا همگى مجهول المكان خواسته ها: 
1- مطالبعه وجــه بابت. 2- مطالبه خســارت دادرســى ...3- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه 4- مطالبه خسارت گردشكار: دادگاه از توجه به 
محتويات پرونده ختم دادرسى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به انشاء 
راى مى نمايد. راى دادگاه در خصوص دعوى موسسه مالى و اعتبارى 
عسگريه با وكالت ياسر شيروانى زاده آرانى به طرفيت شعله متقيان و 
حسن پور ميرزايى و مهرداد پورميرزايى و امير عباس پور ميرزايى و 
فاطمه حاجى نظر به خواسته مطالبه مبلغ سيصد و چهل ميليون ريال 
بابت مانده اصل بدهى و مطالبه خسارات قراردادى از تاريخ سررسيد 
93/7/9 تا زمان تقديم دادخواست و از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان 
تاديه آن به صورت روز شــمار به مبلغ روزانه سيصد و پنجاه و سه 
هزار و نهصد و هفتاد ريال به انضمام هزينه دادرســى و حق الوكاله 
وكيل، با توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازى خواهان و اينكه 
خوانده شــعله متقيان طى قرارداد شــماره 1230359 مورخ 92/8/9 
مشاركت مدنى اقدام به اخذ تسهيالت نموده است و خواندگان ديگر به 
عنوان ضامن قرارداد را امضاء نموده اند و مستندات ابرازى خواهان 
اشتغال ذمه خواندگان را ايجاب مى نمايد و خواندگان على رغم ابالغ 
وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى در دادگاه حاضر نشده اند لذا دادگاه 
دعوى خواهان را وارد تشــخيص عليهذا دادگاه به استناد مواد 198 و 
519 قانون آئين دادرسى مدنى و مواد 10 و 219 قانون مدنى حكم به 
محكوميت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ سيصد و چهل ميليون 
ريال بابت مانده اصل بدهى و پرداخت مبلغ ســيصد و پنجاه و ســه 
هزار و نهصد و هفتاد ريــال روزانه از تاريــخ 93/7/9 تا زمان تقديم 
دادخواست 94/3/20 و پرداخت روزانه ســيصد و پنجاه و سه هزار 
و نهصد و هفتاد ريال از تاريخ 94/3/20 تا زمان تاديه بدهى مذكور و 
پرداخت مبلغ ده ميليون و نهصد و نود هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و حق الوكالــه وكيل در حق خواهــان صادر  و اعالم مــى نمايد و در 
خصوص دعوى خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه خسارت 
تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و اينكه به شرح فوق خسارات 
قراردادى محاسبه گرديده است لذا مطالبه خسارات تاخير تاديه در ما 
نحن فيه وجاهت قانونى ندارد و قابل استماع نمى باشد عليهذا دادگاه به 
استناد ماده 2 قانون آئين دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى صادر 
و اعالم مى نمايد. راى صادره در مورد خواندگان غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در هميــن دادگاه و پس از آن ظرف

 بيســت روز قابل تجديــد نظرخواهــى در دادگاه تجديدنظر اســتان 
اصفهان مى باشد. و در مورد قرار عدم اســتماع دعوى ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه تجديد نظر اســتان 
اصفهان مى باشد. م الف 17268 رئيس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان 

خبر كوتاه

اختالف دو نامزد سبب كشته شدن دختر و متوارى شدن پسر شد.
ــجد جامع زيراب مادر و دختر در حال عبور از خيابان   روبه روى مس

بودند كه با حمله يك فرد با سالح سرد روبه رو شدند.
تعدادى از دانش آموزان كه در حال عبور از محل حادثه براى حضور در 

مدرسه بودند با مشاهده آن دچار شوك شدند.
ــتان  دختر خانواده كه نامزد فرد حمله كننده بود با انتقال به بيمارس
ــم گزارش ــادر دختر نيز وخي ــرد و حال م ــهداى زيراب، فوت ك ش

 شده است. جسد دختر براى اقدامات نهايى به پزشكى قانونى انتقال 
يافت و تالش براى دستگيرى ضارب آغاز شد.

ساعاتى بعد، جوان ضارب در تماس با پدرش از تصميم خودكشى خود 
خبر داد؛ ولى هنوز گزارشى از يافتن جسد وى توسط نيروى انتظامى 
ــوادكوه نيز  ــيده است. دادستان س ــت خبرگزارى فارس نرس به دس
كشته شدن دختر و زخمى شدن مادر دختر و متوارى بودن ضارب را

 تاييد كرده است.

ــزرگ گفت: در اثر  ــس راهور تهران ب ــانى پلي رييس مركز اطالع رس
ــيكلت حامل سه راكب در  ــتگاه موتورس برخورد كاميون با يك دس

خيابان قزوين، دو نفر كشته شدند.
ــتگاه كاميون در مسير شرق به  ــرهنگ مراد مرادى افزود: يك دس س
غرب خيابان قزوين به سمت سه راه بوتان در منطقه 9 شهردارى تهران 
ــتگاه موتورسيكلت حامل سه راكب درحال حركت بود كه با يك دس

( يك نفر مرد راننده و دو نفر زن) برخورد مى كند.
ــر زن راكب  ــى از دو نف ــر يك ــه در حال حاض ــه اينك ــاره ب وى با اش
ــت  گفت: در اثر وقوع اين  ــترى اس موتورسيكلت در بيمارستان بس
ــيكلت در جا در محل وقوع تصادف كشته  سانحه راننده مرد موتورس

شد و يكى از خانم ها نيز پس از انتقال به بيمارستان فوت مى كند.
رييس مركز اطالع رسانى پليس راهور تهران بزرگ تصريح كرد: علت 
وقوع تصادف با استفاده از دوربين هاى نظارت تصويرى نصب شده در 

صحنه تصادف در حال بررسى است.

دختر سوادكوهى به دست نامزدش 
كشته شد 

برخورد كاميون با موتورسيكلت
 دو نفر را به كام مرگ برد

ــتگاه كارتخوان 700 ميليون تومان از دارندگان  ــتكارى دس ــه مرد كه با دس س
كارت هاى اعتبارى سرقت كرده بودند، دستگير شدند. سرهنگ محمدى كاكوان، 
ــال 11 فقره  ــران بزرگ در اين باره گفت: پانزدهم تير امس رييس پليس فتاى ته
پرونده كه درآن از حساب شهروندان برداشت شده بود، به پليس فتا ارسال شد. در 
تحقيقات ماموران مشخص شدكارت بانكى اين افراد نزد خودشان بوده و برخى از 
آنان رمز دوم نيز نداشته اند؛ اما نمى دانند چه طور و چه كسى توانسته به حساب 
آنها نفوذ و موجودى حساب شان را خالى كند. در ادامه مشخص شد برداشت از اين 

حساب ها در شهرهاى مشهد، زاهدان، تهران و سارى انجام شده است.
دستگيرى سه هكر

وى اضافه كرد: جستجو ها ادامه داشت تا اينكه ماموران فتا ردپاى سه مردرا كه با 
نفوذ به حساب بانكى شاكيان، از آنها سرقت كرده بودند، به دست آوردند. متهمان 

تحت تعقيب پليس قرار گرفتند و سه ماه پس از وقوع سرقت ها، دستگير شدند.
ــت از  ــا در بازجويى اعتراف كردند 11 فقره برداش ــا انتقال به پليس فت متهمان ب
ــته اند و از اين طريق 320 ميليون تومان سرقت كرده اند.  حساب شهروندان داش
ــابقه دار بوده اند و حتى يكى از آنها پيش از اين  تحقيقات نشان مى داد متهمان س

سه بار توسط پليس فتا دستگير شده است.
رييس پليس فتاى تهران بزرگ تصريح كرد:كارآگاهان فتا در بررسى سيستم هاى 
رايانه اى و تجهيزات اين افراد به اطالعات 30 حساب بانكى ديگر نيز دست يافتند 

كه در ادامه مشخص شد اين افراد در مجموع 41 فقره سرقت از حساب شهروندان 
و برداشت مبلغ 700 ميليون تومان از حساب اين افراد اقدام كرده اند.

كاكوان با بيان اين كه برخى از مالباختگان متوجه برداشت از حساب خود نشده 
ــرده بودند، اضافه كرد: پليس فتا  و برخى ديگر نيز موضوع را به پليس گزارش نك
اكثر مالباختگان را شناسايى كرده و پرونده اى در اين خصوص تشكيل شده است.

شگرد مجرمان
وى درباره شيوه سرقت متهمان گفت: سارقان در فروشگاهى دستگاهى كارتخوان 
ــتم كارتخوان، كارى كرده بودند  ــتكارى در سيس نصب و با اعمال تغييرات و دس
ــال به كارتى ديگر  ــتگاه ذخيره و قابل انتق تا اطالعات روى كارت در حافظه دس
ــك مالباخته  ــابه عابر بان ــات كارت، كارتى مش ــد. پس از كپى كردن اطالع باش
ــه بهانه كوتاه بودن  ــتيابى به رمز كارت اين افراد، ب طراحى مى كردند و براى دس
ــتگاه كارتخوان يا به بهانه هاى ديگر از مشترى مى خواستند رمزكارتش  سيم دس
را اعالم كند تا خودشان نسبت به وارد كردن آن اقدام كنند. پس از آن با به دست 
ــهروندان برداشت  ــاب ش ــب از حس آوردن رمز كارت اين افراد در فرصتى مناس

مى كردند.
ــد از طريق  ــت چنانچه قصد خري ــهروندان از آنها خواس ــدار به ش كاكوان با هش
ــان وارد و از اعالم آن به فروشنده  ــتگاه هاى كارتخوان را دارند، رمز را خودش دس

خوددارى كنند.

تيراندازى هوايى در مجلس عروسى در يكى از روستاهاى شهرستان دزفول به مرگ 
يك جوان 19 ساله منجر شد.

جشن عروسى كه در روستاى اميرالمومنين(ع) بخش مركزى دزفول در جريان بود 
با تيراندازى هوايى به عزا تبديل شد.

يكى از شاهدان حادثه گفت: در اين حادثه فردى با اسلحه جنگى اقدام به تيراندازى 
هوايى كرد و تير شليك شده پس از كمانه كردن به يكى از جوانان حاضر در عروسى 
اصابت كرد. وى افزود:اين جوان كه از اقوام شركت كننده در عروسى بود در دم جان 

باخت و جسد وى ساعتى پيش به سردخانه منتقل شده است.
گفته مى شود در پى اين حادثه نيروى انتظامى در محل حاضر شده و چهار نفر را 
ــت.نيروى انتظامى تاكنون در خصوص اين حادثه  در اين رابطه بازداشت كرده اس

اظهار نظر نكرده است.
روستاى اميرالمومنين(ع)با حدود 270 خانوار جمعيت در بخش مركزى دزفول و 

در اطراف شهر ميانرود واقع است. 
رسم نادرست تيراندازى در محافل عروسى و عزا در برخى شهرهاى خوزستان اين 

آيين ها را به مصيبتى براى شركت كنندگان در مراسم تبديل كرده است.
به منظور جلوگيرى از رسم نادرست تيراندازى در مجالس تاكنون چندين نشست با 
بزرگان طوايف از سوى نيروى انتظامى شهرستان دزفول برگزار شده و هشدارهاى 

الزم نيز در اين رابطه از سوى دستگاه قضايى ارائه شده است.

مرد جوان به خاطر سوختگى در بيمارستان بسترى شده است. مردى با مركز 
فوريت هاى پليسى 110 شهرستان نهاوند تماس گرفت و از اسيدپاشى در 

خانه همسايه شان خبر داد.
ــهر، مشاهده كردند  ماموران با اعزام به محل حادثه در محله گل زرد اين ش
ــت  ــى قرارگرفته اند و درخواس ــورد اسيدپاش ــه مامور م پدر خانواده و س
كمك مى كنند. دقايقى بعد با حضور امدادگران در محل حادثه چهار مصدوم 

به بيمارستان منتقل شدند.
در تحقيق از اين افراد مشخص شد عامل اين اسيدپاشى پسر معتاد خانواده 
است كه به دليل اعتياد، اعضاى خانواده اش را اذيت كرده بود. اين اواخر نيز 
مرد معتاد با برادرش درگيرى شديدى داشته و با شكايت پدر و برادرش تحت 
تعقيب بود؛  اما زمانى كه متوجه شد خانواده اش از او شكايت كرده اند، تصميم 
به اسيدپاشى گرفت و روز حادثه پس از ورود سه مامور انتظامى همراه پدرش 
به درون ساختمان به سمت پشت بام فرار كرد و سطل پر از اسيد را روى آنها 
ريخت. ماموران احتمال دادند متهم دوباره به خانه پدرى خود بازگردد. به 
ــوس زير نظر گرفتند تا اينكه با گذشت  همين خاطر آنجا را به طور نامحس
12 روز از وقوع اسيدپاشى ساعت يك بامداد دوشنبه ماموران متوجه شدند 

اسيدپاش فرارى وارد خانه پدرى شده است.
عمليات روانكاوانه پليس

ــى را محاصره كردند.  ــدند و خانه ويالي در اين مرحله ماموران وارد عمل ش
ــود اما متهم  ــتند تسليم ش ــيدپاش از او خواس ماموران با اخطار به فرد اس
ــت از محاصره  ــر پليس دس ــود و تهديد مى كرد اگ ــليم ش حاضر نبود تس
ــايل خانه را به طرف ماموران  ــوزاند. او همچنين وس برندارد، خود را مى س

پرت مى كرد.
ــيدپاش كه همه راه هاى فرار را روى خود بسته مى ديد، بنزينى كه  مرد اس

ــيد و تهديدهايش را  ــن در خانه پنهان كرده بود را روى خود پاش پيش از اي
ــايد او را  ــه گفت وگو با متهم پرداختند تا ش تكرار كرد. ماموران همچنان ب

مجبور كنند تسليم شود اما اين عمليات روانكاوانه نيز بى نتيجه بود.
ماموران از بيم اينكه متهم خود و خانه را آتش بزند، موضوع را به سامانه 125 
آتش نشانى و 115 اورژانس اطالع دادند تا پيشگيرى هاى الزم انجام گيرد. 
ــدند.  ــانى وارد محل ش دقايقى بعد آمبوالنس اورژانس و خودروى آتش نش
ــدن وى بودند تا  ماموران همچنان در حال گفت وگو با متهم براى تسليم ش
اينكه با گذشت 45 دقيقه، متهم خود را به آتش كشيد. آتش نشانان سريع 

وارد عمل شدند و با ورود به ساختمان توانستند آتش را خاموش كنند.
هشدار پليس

ــن اقباليان فرمانده انتظامى نهاوند در اين باره گفت: مرد  ــرهنگ محس س
ــده بود به بيمارستان منتقل  اسيدپاش كه دچار سوختگى 40 درصدى ش
ــود حالش و انتقال به  ــد. او همچنان تحت درمان قرار دارد تا پس از بهب ش
پليس آگاهى بازجويى شود. حال دو مامور انتظامى و پدر متهم رضايت بخش 
است؛  اما سومين مامور انتظامى دچار صدمات بيشترى شده و تاكنون تحت 
ــه عمل جراحى قرار گرفته و در مركز درمانى بسترى است كه اميدواريم  س

سالمت خود را به دست آورد.
ــفانه بحث و نزاع هاى خانوادگى بيشتر  وى با هشدار به جوانان گفت: متاس
ــم، اعتياد و پايين بودن آستانه تحرك روانى افراد  ناشى از عدم كنترل خش
ــت كه خانواده ها بايد دقت الزم را روى رفتار فرزندان خود داشته باشند  اس
ــاهد چنين حوادثى كه جان  و براى كاهش مشكالت آنها تالش كنند تا ش
ــيم.وى خاطرنشان كرد: اين فرد پيش تر  افراد را به مخاطره مى اندازد، نباش
ــته و اكنون دچار 40 درصد دچار سوختگى ــوزى داش ــابقه خودس نيز س

 شده است.

تيراندازى، عروسى را به عزا تبديل كردسرقت 700 ميليونى هكرهاى عابر بانك

خودسوزى مرد اسيدپاش 
در محاصره پليس
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