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ــوراى  ــيون برنامه و بودجه مجلس ش رييس كميس
اسالمى معتقد است با تعيين 22 ميليارد دالر درآمد 

نفت خام در بودجه 94، يك ميليون بشكه ...

سرمربى پرسپوليس پس از اينكه خالكوبى جديد 
ــت هر چه  ــش را ديد از آنهاخواس ــان تيم بازيكن

زودتر آن را محو كنند.برانكو ايوانكوويچ ...

پيش بينى كسرى
35 هزار ميليارد تومانى بودجه 

مخالفت شديد برانكو با حركت 
غيراخالقى بازيكنان پرسپوليس

9
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ــلين چهارده معصوم (ع) و هم  به همت هيات متوس
زمان با شروع ماه محرم براى چهارمين سال متوالى 

بزرگ ترين و بلندترين بيرق ...

وجود كوه نمك و سرازير شدن چشمه هاى آب شور 
از محل اين كوه، جاذبه خارق العاده گردشگرى در 
شهرستان كوهرنگ چهارمحال و بختيارى پديد...

نصب بزرگ ترين بيرق 
حسينى كشور در خمينى شهر

 توليد نمك در قطب 
آب هاى شيرين كشور

جـزييات 
برجـام هم تصـويب شـد

ــهداى  ــده رود در اولين يادواره ش به گزارش خبرنگار زاين
مخابرات و بى سيم چى لشكر8زرهى نجف اشرف با حضور 
جمع كثرى از خانواده هاى معزز شهدا، از خانواده شهداى 
ــكر زرهى در نجف آباد ، تجليل شد. ــيم چى اين لش بى س

ــه روز  ــن ك ــان اي ــا بي ــره، ب ــن كنگ ــانه اى اي ــر رس مدي
ــينيه  ــهدا در حس ــن ش ــادواره اي ــاه ي ــه 17 مهرم جمع
ــهيد ــردار ش ــرا(س) مجموعه س ــه الزه ــرت فاطم حض

ــد، گفت: در برنامه هاى   احمد كاظمى نجف آباد، برگزار ش
ــزات عملياتى ــگاهى از تجهي ــادواره، نمايش جانبى اين ي

 يگان هاى مخابراتى لشكر زرهى 8 نجف اشرف و آشنايى با 
تهديدات فضاى مجازى برگزار گرديد.

ــراى  ــه اجـ ــه اينكـ ـــاره ب ــا اش ــور ب ــين اميرپــ حس
ــى  ــره گوي ــى و خاط ــى و رزم ــده حماس ــيقى زن موس
ــاى ــه ه از ديگربرنام ــدس  ــاع مق ــان دف فرمانده

ــادواره از 200 خانواده  ــزود: در اين ي ــش، بود، اف  اين هماي
شهداى مخابرات و بى سيم چى اين لشكر با اهداى يادبودى 

تقديربه عمل آمد.
ــرف  ــكر زرهى 8 نجف اش ــده لش ــادواره، فرمان ــن ي در اي
ــى در دفاع مقدس گفت: درباره حضور يگان هاى مخابرات

ــخت ترين  ــا در دوران دفاع مقدس در س ــيم چى ه بى س

ــرايط بايد در كنار فرماندهان يگان هاى عملياتى حضور  ش
ــرايط بايد اينقدر تمركز داشتند  ــتند و در بدترين ش داش
ــتورات و هماهنگى ها،  ــردان را با توجه به دس كه بتوانند گ
ــاره به اينكه  ــردار محمدتقى امينى، با اش هدايت كنندس
ــرف، رزمندگانى از ــى 8 نجف اش ــكر زره در نيروهاى لش

ــتند،  ــتانهاى اصفهان، يزد، قزوين و زنجان حضور داش  اس
ــرف در يك محور، دست به  گفت: يك بار لشكر 8 نجف اش
عمليات زد. يكى از فرماندهان بزرگ صدام كه فرمانده لشكر 
ويژه زرهى عراق بود در خاطراتش مى نويسد وقتى ما هر جا 
مى خواستيم عمليات كنيم رصد مى كرديم لشكر 8 نجف

ــن اتفاق مى افتاد،  ــرار نگيرد. چون هر گاه اي  در مقابل ما ق
ــخنانش با  ــداو در ادامه س ــروع مى ش ــر براى ما ش دردس
ــردار احمد كاظمى، فرمانده زمان  اشاره به اينكه شهيد س
ــكر، يك فرمانده بى نظير و فرامنطقه  دفاع مقدس اين لش
ــليمانى كه هم اكنون نقشى بسيار  اى بود، گفت: سردار س
حساس و فرامنطقه اى ايفا مى كند، از همرزمان و دوستان 
ــردار كاظمى امروز  ــردار كاظمى بود. قطعا اگر س شهيد س
ــان كارها را انجام مى داد،لذا ما و  در جمع ما بود مانند ايش
ــرف افتخار مى كنيم در  ــكر 8 نجف اش همه رزمندگان لش
ــجاع را داشت . ــتيم كه اين فرمانده ش لشكرى حضور داش

ــتون فقرات لشكر زرهى ــردار امينى با اشاره به اينكه س س
 نجف اشرف را رزمندگان اعزامى از نجف آباد اصفهان تشكيل 
ــت كه در  ــن مجاهدت ها اين اس ــد گفت: ثمره اي مى دادن
شهرستان ما امروز 65 هزار نفر اعضاى خانواده شهيد حضور 
دارند. اين شهرستان 245 خانواده دارد كه دو شهيد تقديم 

انقالب كرده است. 
همچنين 17 خانواده با سه شهيد در اين شهر حضور دارند 
ــهيد تقديم انقالب كرده است.  و هشت خانواده نيز چهار ش
ــتان 60 خانواده حضور دارند كه تنها فرزند  در اين شهرس
ــرده و 75 خانواده نيز داريم كه تنها  خود را تقديم انقالب ك
فرزند ذكور خود را در راه اسالم تقديم كرده انداو با اشاره به 
اينكه 4000 جانباز در شهرستان نجف آباد حضور دارند از 
ــالم ــالم براى جانبازى در راه اس آمادگى جوانان ايران و اس

ياد كرد و گفت: تا زمانى كه دشمنان اسالم و انقالب هستند 
ــيم. امروز در عراق، فلسطين و سوريه  ما بايد آماده رزم باش
ــده اند و با تمام امكانات بر عليه اسالم  ــت ش دارند همدس
ــن مردم و  ــراى همين بچه هاى همي ــى كنند. ب فعاليت م
يادگاران شهدا اعالم كرده اند پشت سر واليت با تمام وجود 

هستند و از اسالم دفاع مى كنند
سردار امينى با اشاره به اينكه هر جايى كه فتنه اى وجود دارد، 
آمريكا دخالت دارد، گفت: نزديك به پنج سال است جنگ 
را به سوريه تحميل كرده اند، تمام منابع مالى را بسيج كرده 
اند و بدترين جنايات را بر سر مردم آن كشور مى آورند. اگر 
جمهورى اسالمى و رزمندگان حمايت نمى كردند، سرنوشت 
عراق و سوريه چيز ديگرى بود. با مجاهدت و ايثار فرزندان 

شما، دشمن شكست خورده است
ــت: برخى  ــاره كرد و گف ــه منا اش ــن به فاجع وى همچني
ــعى ــورهاى منطقه با جناياتى كه انجام مى دهند، س كش

 مى كنند حواس ملت ها را از اتفاقاتى كه در سوريه و عراق 
مى افتد، پرت مى كنند. دولت عربستان اين جنايت را انجام 
داد و مطمئن باشد گور خود را با اين كار كند و بايد شكست 
خود را بپذيرد. حضرت آقا نهيب زدند كه جمهورى اسالمى 
در صورت ادامه اين روند، خشن و سخت جواب مى دهداين 
ــور از همه لحاظ  ــكر با اشاره به اينكه امروز كش فرمانده لش
نسبت به دوران دفاع مقدس آماده تر است، گفت: ولى برخى 
مى گويند اين نسل، آن نسل رزمنده نيست، ما اين را قبول 
ــبكه 1 و 2 بود كه براى جوانان  نداريم. آن زمان فقط يك ش
برنامه داشت. كجا اينترنت و موبايل داشتيم؟ امروز بچه هايى 
كه آماده جهاد هستند، دائم زير هجمه هاى فرهنگى غرب 
و شرق قرار دارند. موبايل را كه روشن مى كنيد چه بخواهيد 
ــد. برخى مى گويند اين  چه نخواهيد هزاران پيامك مى آي
ــل قبل فرق  ــهادت با نس بچه هاى انقالبى، پاك و آماده ش
ــت. حضرت آقا فرمودند كار را به  دارد. اين حرف دشمن اس

جوانان بسپاريد، زيرا ما جوانان را قبول داريم .سردار امينى 
در ادامه گفت: ما زمان جنگ رزمندگان را مى ديديم و هم 
امروز جوانان اين كشور را مى بينيم. خدا شاهد است امروز 
ــاس  ــهدا مى گذارند. احس بچه هاى ملت جا پاى جاى ش
مى كنيم خون آنها در رگ اينهاست. انشاهللا ما بتوانيم اين 
راه را ادامه دهيم. اين نسل، همان نسل است. مادران و پدران 
ــهدا در رگ هاى رزمندگان  ــهدا مطمئن باشند خون ش ش
خروش دارد و هر روز بر عظمت مسلمانان اضافه مى شود و 

اسالم گسترش مى يابد
حجت االسالم مصطفى حسناتى، نماينده ولى فقيه و امام 
جمعه نجف آباد در يادواره شهداى مخابرات و بى سيم چى 
لشكر 8 نجف اشرف كه در حسينيه فاطمه الزهرا نجف آباد 
ــهدا را داراى ريشه اى قرآنى  برگزار شد، برگزارى يادواره ش
ــوره يس، از شهادت مدافع  بيان كرد و گفت: خداوند در س
ــت و ياد كردن  ــار را مطرح كرده اس دين، يعنى حبيب نج
چنين بزرگانى بايد پيوسته وجود داشته باشدوى شهادت 
را به معناى حيات بيان كرد و افزود: بشريت از هر چيزى به 
حيات محتاج تر است و ما براى حيات آفريده شديم و براى 
رسيدن به مقام خليفه اللهى بايد قدم در راه انبيا و اوليا الهى 
ــت كه تمام زيبايى ها از  بگذاريم و اين وعده قطعى الهى اس
علم، حكمت،معرفت، استقالل، صالبت و حريت انسان در 

عالم حاكم شود.
حجت االسالم حسناتى با اشاره به مقام شهادت بيان داشت: 
ــهادت  ــريت به ش ــت بى لياقتى بش اگر اوصيا الهى به دس
ــهيد نخواهد شد و ياد  ــيدند، ولى هيچ گاه پيامشان ش رس
شهيدان توجه به مقصد الهى است كه بسيار تإكيد شده است

ــمرد و گفت: اين شهيدان  ــيله الى اهللا برش وى شهدا را وس
تنها متعلق به يك خانواده و يك شهر نيستند، و ياد شهيد، 

همان ياد انسانيت و اسالم و قرآن است و اگر بخواهيم زنده 
واقعى باشيم، راهى جز اين نداريم كه قدم در صراط مستقيم 
شهدا بگذاريم «ِمَن الُْمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَهللاَّ َعلَْيِه 
َفِمْنُهم َمّن َقَضى نَْحَبُه َو ِمْنُهم َمّن يَنَتِظُر» و راهى جز صراط 

مستقيم، مرگ و نابودى و هالكت است
ــات و روايات  ــاره به آي نماينده ولى فقيه در نجف آباد با اش
ــهادت تنها  ــهادت گفت: ش ــاره اهميت ش معصومين درب
ــب و  ــانى كه ش ــت، و تمام كس حضور در ميدان نبرد نيس
ــر واليت  ــتند، و ب ــير دين هس ــن و در مس ــه فكر دي روز ب
ــدم بمانند،  ــان ثابت ق ــت امام زم ــت در زمان غيب اهل بي
ــد را دارند. ــدر و اح ــهداى ب ــهيد همانند ش ــزار ش اجر ه

ــمنان با  ــهدا را در اين زمانه كه دش ــه دادن راه ش وى ادام
ــالم يورش آورده اند، را قيمتى  سخت ترين هجمه ها به اس
ــهادت در ميدان نبرد بيان كرد چنان كه مسلمانان  تر از ش
ــالم آرزو مى كردند اى كاش در آخرالزمان به دنيا  صدر اس
مى آمدند و در چنين ميدانى حاضر مى شدندحجت االسالم 
حسناتى در اهميت حضور در اين گونه يادواره ها گفت: بايد 
اين مجالس را قدر بدانيم كه تماما نور و ياد و بهترين عبادت 
است و در اين محافل، صراط مستقيم تفسير مى شود و به 
بركت خون همين شهدا است كه امروز در كل عالم و بشريت 
ــارتى از اين باالتر  صراط مستقيم نشان داده شده و چه بش
است.وى در ادامه تصريح كرد: شهداى انقالب و دفاع مقدس، 
گرد و غبار غريبى را از شهداى كربال زدودند و در دوره اى كه 
شهيدان كربال غريب شده بودند و خيمه عزاى اباعبداهللا برپا 
مى شد ولى در كنار آن يزيديان زمان تعريف مى شدند، ولى 
به بركت خون همين شهيدان، يزيديان امروز وحشت زده از 
قدرت و صالبت نظامى شده اند كه خواب را از چشمانشان 

ربوده است.

رييس مجلس سناي لهستان در ديدار با استاندار اصفهان:

نبود صنايع دستى چيني در نقش جهان ،نشانگر تالش هاي 
مديريتى است

اولين يادواره شهداى مخابرات و بى سيم چى لشكر8
نجف اشرف نجف آباد



رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص گفت: 
بيش از 80كشور در منطقه، تروريست دارند و تعداد زيادى 
ــورهاى  ــتى از كش به عنوان گروه هاى افراطى و تروريس
ــه در حال جنگ  ــاى قانونى منطق ــا دولت ه ــف ب مختل

هستند.
ــازمان  س كل  ــر  دبي ــام  مق ــم  قائ ــون،   الياس ــان  ي
ــز تحقيقات  ــس مرك ــى ريي ــر واليت ــا على اكب ــل ب مل
ــام ديدار و  ــخيص مصلحت نظ ــتراتژيك مجمع تش اس

گفت وگو كرد.
ــون ضمن ابراز خرسندى از سفر  در اين ديدار يان  الياس
ــفر  ــت: تاكنون 25 بار به ايران س ــران اظهار داش به اي
كرده ام و روابط دوستانه ما براساس اعتماد شكل گرفته 
است و اين سفر با هفتادمين سال تشكيل سازمان ملل 

مصادف شده است. 
ــريك بسيار مهمى است و بعد از  وى ادامه داد: ايران ش
توافق هسته اى زمينه هاى بسيار خوبى براى همكارى ها 

به وجود آمده است.
ــازمان ملل با اشاره به بحران هاى  قائم مقام دبير كل س
منطقه گفت: در حال حاضر منطقه با بحران هاى زيادى 
ــح، امنيت تالش  ــد براى ايجاد صل ــت كه باي مواجه اس
بيشترى شكل بگيرد و ما تمام سعى خود را براى ايجاد 

صلح انجام مى دهيم.
ــس مركز  ــر واليتى ريي ــدار على اكب ــن دي ــه اي در ادام
ــخيص  مصلحت نظام  تحقيقات استراتژيك مجمع تش
ــازمان ملل متحد صميمانه و  با بيان اينكه روابط ما با س
موفقيت آميز بوده است، اظهار داشت: متاسفانه تنش ها 
ــوريه، يمن و حتى عراق، برخى كشورهاى منطقه  در س

را ناامن كرده است. 
ــت  ــور جهان تروريس ــه داد: از بيش از 80 كش وى ادام
ــه عنوان  ــداد زيادى ب ــته و تع ــه حضور داش در منطق

ــورهاى  كش از  ــتى  تروريس و  ــى  افراط ــاى  گروه ه
ــه در حال جنگ ــاى قانونى منطق ــا دولت ه ــف ب مختل

 هستند. 
واليتى افزود: به خصوص در سوريه و عراق تروريست ها 
ــدن، فرهنگ و بناهاى تاريخى باعث  با از بين بردن تم
ــتان اتفاق  صدمات جبران ناپذيرى مانند آنچه در افغانس
افتاد، شده اند و در يمن نيز سعودى ها با بمباران مناطق 
ــى  ــاخت هاى اساس ــى و بناهاى تاريخى زيرس غيرنظام

كشور را از بين مى برند. 
ــخيص با  ــتراتژيك مجمع تش رييس مركز تحقيقات اس
بيان اينكه به آينده همكارى ها با سازمان ملل خوشبين 
ــان كرد: به اعتقاد ما جنگ در يمن و  هستيم، خاطرنش
ــد و هرآنچه در توان  ــرعت خاتمه ياب ــوريه بايد به س س

داريم، بايد براى رسيدن به اين هدف به كار گيريم.

ــنهادهاى  ــش از آنكه به انبوه پيش ــراى برجام پي ــرح اج ط
نمايندگان برسد، در جلسه علنى روز سه شنبه با 161 راى 

از تصويب مجلس شوراى اسالمى گذشت.
ــب و  ــده و بندها و تبصره هاى طرح اقدام متناس ــاده واح م
ــراى برجام  ــالمى ايران در اج ــت جمهورى اس متقابل دول
ــوراى اسالمى به صورت كلى به راى گذاشته شد  مجلس ش

كه 161 نماينده به آن راى موافق دادند.
ــر راى ممتنع ــده راى مخالف و 13 نف ــن 59 نماين همچني

دادند . مجموع نمايندگان حاضر هم 250 نفر بودند.
تنها پيشنهادى كه مطرح شد متعلق به حسين سبحانى نيا 

بودكه راى آورد.
ــرح اصالح شد آمده است:  در بند 1 ماده واحده كه بدين ش
ــالمى هيچ دولتى  ــر معظم انقالب اس ــاس فتواى رهب براس
ــته اى را  ــالح هس ــد و به كارگيرى س ــق تولي ــران ح در اي
ــت خلع سالح هسته اى  ــت سياس ندارد و دولت موظف اس
ــد و در كليه تالش هاى  ــور فعال دنبال كن ــى را به ط جهان
بين المللى، حقوقى و ديپلماتيك براى نجات بشريت از خطر

 سالح هاى هسته اى و اشاعه آنها از جمله از طريق ايجاد مناطق 
ــالح هاى كشتار جمعى به ويژه در ايجاد ائتالف عارى از س

ــالح هسته اى به خصوص  منطقه اى خاورميانه عارى از س
ــته اى رژيم صهيونيستى فعاالنه  ــالح هس در زمينه خلع س
ــاركت كند.پس از تصويب اين طرح نمايندگان مجلس  مش
ــردادند.از مجموع 243 نماينده  ــراييل س شعار مرگ بر اس
ــنهاد با 216 راى موافق، 5  حاضر در صحن علنى ، اين پيش

راى مخالف و 8 راى ممتنع به تصويب رسيد.
ــورت تصويب نهايى  ــاس ماده واحده اين طرح و درص براس
ــوراى عالى امنيت ملى  ــت در چارچوب مصوبات ش آن، دول
ــكل داوطلبانه برنامه جامع اقدام  ــى مى تواند به ش در صورت
ــكام و تكاليف زير را  ــرا كند كه اح ــترك (برجام) را اج مش
ــاس فتواى رهبر معظم  در فرآيند اجرا رعايت كند: 1- براس
انقالب اسالمى هيچ دولتى در ايران حق توليد و به كارگيرى 
ــالح هسته اى را ندارد و دولت موظف است سياست خلع  س
ــال كند و در  ــته اى جهانى را به طور فعال دنب ــالح هس س
ــى و ديپلماتيك براى  ــاى بين المللى، حقوق كليه تالش ه
ــته اى و اشاعه آنها،  ــريت از خطر سالح هاى هس نجات بش
ــالح هاى كشتار  از جمله از طريق ايجاد مناطق عارى از س
جمعى به ويژه در ايجاد ائتالف منطقه اى خاورميانه عارى از
ــالح ــته اى به خصوص در زمينه خلع س ــالح هاى هس  س

هسته اى رژيم صهيونيستى فعاالنه مشاركت نمايد.
ــكارى و اقدام  ــترك بر هم ــه برنامه جامع اقدام مش 2- پاي
ــار و تهديد  ــرار دارد و هرگونه اقدام مبتنى بر فش متقابل ق
ــخيص  به هر بهانه اى به خاطر اجراى برجام و غير آن با تش
شوراى عالى امنيت ملى موجب تجديدنظر در اين همكارى 
مى شود و الزم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا 

اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پايبندى طرف مقابل در 
زمينه لغو موثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاى لغو شده 
ــا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد كند  و ي

ــت احقاق حقوق ملت ايران انجام  و اقدامات متقابل در جه
ــريع  ــعه س دهد و همكارى داوطلبانه را متوقف نمايد و توس
برنامه هسته اى صلح آميز جمهورى اسالمى ايران را سامان 
ــال ظرفيت غنى سازى  دهد به طورى كه ظرف مدت دو س
كشور به 190 هزار سو افزايش يابد. شوراى عالى امنيت ملى 

مرجع رسيدگى به اين موضوع مى باشد.
ــت برنامه هسته اى جمهورى اسالمى  4- دولت موظف اس
ــارى ـ صنعتى، از جمله در حوزه  ــم انداز تج ايران را با چش
ــرح درازمدت  ــعه منطبق با ط ــازى و تحقيق و توس غنى س
ــازمان انرژى اتمى كشور دنبال كند. سازمان انرژى اتمى  س
ــور در حوزه غنى  ــور بايد طرح درازمدت 15 ساله كش كش
ــازى و تحقيق و توسعه را حداكثر ظرف مدت دو ماه پس  س
از ابالغ اين قانون به تصويب شوراى عالى امنيت ملى برساند 
ــرژى اتمى ارايه كند به نحوى كه  ــه آژانس بين المللى ان و ب
ــوخت رآكتورهاى قدرت و  ــور براى س ــخگوى نياز كش پاس

تحقيقاتى باشد.
5- با طراحى رآكتور آب سنگين اراك و همچنين در صورت 
ضرورت تبادل ذخاير غنى شده، منوط به انعقاد قراردادهاى 
ــبت به  ــن جايگزين و حصول اطمينان نس ــى و مطمئ قطع

اجراى آنها باشد.
6- نظارت هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى در چارچوب 
مقررات بين المللى و با رعايت مصالح امنيت ملى كشور كه 

ــخص مى كند انجام پذيرد و  ــوراى عالى امنيت ملى مش ش
ــراى برجام و پس  ــير اج دولت بايد مراقبت كند كه در مس
ــده ــت كامل از اصرار و اطالعات طبقه بندى ش از آن حفاظ

ــرد. ميزان  ــى و امنيتى صورت گي ــوزه نظام ــه ويژه در ح ب
ــات احتياطى الزم براى  ــس منوط به اقدام ــكارى با آژان هم
ــت. همچنين هيچ گونه  ــط اژانس اس تضمين اين امر، توس
دسترسى نظارتى آژانس به مراكز نظامى و اشخاص حقيقى 
ــد مگر آن كه موارد به صورت  به بهانه برجام مجاز نمى باش
ــوراى عالى امنيت ملى  ــه و با جزييات به تصويب ش جداگان

برسد.
ــت از  ــد به منظور حراس ــلح موظفن ــت و قواى مس 7- دول
ــور و حمايت از متحدين در مقابله  امنيت و منافع ملى كش
ــت، تدابير الزم را نسبت به تقويت توانمندى هاى  با تروريس
ــالمى ايران در همه زمينه هاى آفندى  دفاعى جمهورى اس
و پدافندى از جمله هوايى، دريايى، زمينى، موشكى و ايجاد 
ــته اى و ساخت پيش ران ها،  پدافند در مقابل حمالت هس
باترى هاى هسته اى، تصويربردارى نوترونى و پزشكى هسته 

اى با قوت و جديت برنامه ريزى و اقدام كند.
8- دولت و ساير دستگاه هاى حاكميتى و عمومى موظفند 
ــوراى عالى امنيت ملى تدابير الزم  در چارچوب مصوبات ش
ــدن برجام به هيچ وجه  را در نظر بگيرند تا در اثر اجرايى ش
اجازه فرصت طلبى و سوء استفاده در داخل كشور به آمريكا 

يا ديگر دولت هاى خارجى داده نشود و سرعتى براى نفوذ يا 
سوء استفاده سياسى، اقتصادى، فرهنگى و امنيتى در اختيار 

استكبار جهانى قرار نگيرد.
ــت منابع مالى آزاد شده را در چارچوب  9- دولت موظف اس
قوانين در جهت تحقق اقتصاد مقاومتى و رونق توليد، سرمايه 
ــذارى هاى ضرورى و با اولويت نيازهاى بخش خصوصى و  گ

تقويت صندوق توسعه ملى صرف كند.
ــت روند اجراى توافق  تبصره 1- وزير امورخارجه موظف اس
نامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون امنيت ملى و سياست 
ــالمى گزارش دهد و همچنين  ــوراى اس خارجى مجلس ش
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى موظف است هر  كميس
6 ماه يك بار گزارش اجراى برجام را به صحن علنى مجلس 

شوراى اسالمى ارائه كند.
ــون (قانون الزام دولت به تعليق  ــره 2- با اجراى اين قان تبص
اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش روند هسته اى 
به شوراى امنيت) مصوب 1 آذرماه 1384، (قانون الزام دولت 
به تجديدنظر در همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى) 
ــتاوردهاى  ــاه 1385، (قانون صيانت از دس مصوب 6 دى م
ــالمى ايران) مصوب 29  ــته اى جمهورى اس صلح آميز هس
ــتاوردها و  ــون الزام دولت به حفظ دس ــاه 1389 و (قان تيرم
ــوب 2 تيرماه 1394 لغو  ــته اى ملت ايران) مص حقوق هس

مى شود.
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ــواد خوراكى  ــديد بهاى م ــت؛ افزايش ش ــا نوش ايلن
ــم درآمد وارد  ــار ك ــارى مضاعف بر اقش نه تنها فش
ــى هاى اجتماعى  ــت ناآرام مى كند؛ بلكه ممكن اس
ــن با توجه به  ــد؛ بنابراي ــته باش را نيز به همراه داش
ــه افزايش بهاى  ــبت ب ــار كم درآمد نس ــه اقش اينك
ــيب پذير تر هستند؛ طى سال هاى  مواد خوراكى آس
ــتقيمى بر  ــته روند صعودى قيمت ها تاثير مس گذش
مصرف مواد غذايى داشته كه نقش اساسى در سفره 
مردم دارد.در سال 84 قيمت گوشت گوساله 4580 
تومان بود؛ اين قيمت در سال 94 به 31000 تومان 
ــان  ــد 575 درصدى را نش ــيد كه اين رقم رش رس

مى دهد.
ــال  ــت در س ــد افزايش قيمت گوش ــن رون همچني
ــراى تنظيم بازار  ــاتى ب 86 به گونه اى بود كه جلس
ــه در نهايت راه به جايى  ــد ك اين محصول برگزار ش
ــالهاى بعد نيز ادامه  نبرد و اين افزايش قيمت در س
ــالهاى 90 تا 92 مردم با  ــت؛ بطورى كه طى س ياف
ــى از افزايش قيمت گوشت قرمز مواجه  ــوك ناش ش
ــدند؛ به گونه اى كه بطور مستقيم ميزان مصرف  ش
ــمگيرى ــكل چش را در بين مصرف كنندگان به ش
ــد  كاهش داد؛ زيرا مصرف كننده با بازارى مواجه ش
كه در آن قيمت هر كيلو گوشت گوساله كه در سال 
90 بطور ميانگين 11800 تومان بود در سال 92 به 

31 هزار تومان رسيد.

يك پرورش دهنده زالو با بيان اين كه هر چهار زالو 
ــت ارزش دارد، گفت: در آمد  ــكه نف معادل يك بش
ــا صادرات نفت  ــد از صادرات زالو برابر ب ارزى تايلن

ايران است.
ــاره اهميت  ــارس ، عليرضا تندرو درب ــه گزارش ف ب
ــايد براى  ــرورش زالو اظهار مى كند: ش اقتصادى پ
ــا در حال حاضر  ــد ام ــى افراد باور نكردنى باش خيل
ــور تايلند از صادرات زالو برابر با صادرات  درآمد كش
نفتى ايران است.هر زالوى بالغ در اروپا به قيمت 11 

دالر به دست مصرف كننده مى رسد. 
ــكه نفت  ــى ارزش هر چهار زالو معادل يك بش يعن
ــت. البته تا زالو به اين مرحله از رشد برسد  اوپك اس

حداقل دو سال زمان مى برد.

آيت اهللا جوادى آملى در ديدار با دكتر سيد حسن هاشمى 
ــه در بنياد  ــكى ك ــت، درمان و آموزش پزش ــر بهداش وزي
ــراء برگزار شد، ضمن تسليت  بين المللى علوم وحيانى اس
ــهادت سردار رشيد اسالم حسين  حادثه منا و همچنين ش
ــرزمين  ــعود بايد بداند كه س ــى گفت: رژيم آل س همدان
ــت كه هر طورى بخواهد با اين  مكه مانند اهرام مصر نيس
سرزمين پاك و مقدس رفتار كند. اين مرجع تقليد با بيان 
اينكه بايد حرمين شريفين از يوغ و اسارت رژيم آل سعود 
آزاد شود، بيان داشت: اين حجاجى كه شهادت گونه جان 
باختند، ديه آنها از باب شبه عمد است نه خطا. وى افزود: 
ــت كه هيچ كس بدون احرام نمى  خصوصيت مكه اين اس
تواند وارد اين سرزمين شود و امنيت آنها بايد حفظ شود.

ــه ايرانيان در  ــته 9 معلم ايرانى مدرس اواخر هفته گذش
ــدند.دليل اين اتفاق، نداشتن ويزاى  ــت ش العين بازداش
ــت كه معلمان  ــت؛ اين در حاليس ــده اس العين عنوان ش
ايرانى ويزاى دبى دارند و تاكنون نيز با ويزاى دوبى براى 
ــكلى ايجاد نشده بود. از سوى ديگر  حضور در العين مش
ــارات از دادن ويزاى العين به معلمان ايرانى خوددارى  ام
كرد.يكى از معلمان مدرسه ايرانى العين به خبرنگار فارس 
ــدان بزرگ العين  ــى همچنان در زن ــت: 9 معلم ايران گف
ــتند و در وضعيت بدى به سر مى برند.وى ادامه داد:  هس
ــر اين معلمان را تراشيدند و هنوز هيچ خبرى  موهاى س

مبنى بر آزادى آن ها و حل مشكل به ما نرسيده است.

احمدى نژاد گوشت قرمز 
را چقدر گران كرد؟

درآمد تايلند از صادرات زالو 
برابر صادرات نفت ايران

عربستان بايد ديه شبه عمد 
پرداخت كند

ادعاى تراشيدن موى سر 9 
معلم ايرانى به دست اماراتى ها

شنيده ها 

در خالل تصويب جزييات طرح برجام، حاشيه هاى مختلفى ايجاد شد كه 
مهمترين آن ايجاد حاشيه توسط رسايى و كوچك زاده بود.

ــف و 13 رأى  ــا 161 رأى موافق، 59 رأى مخال ــس ب ــس از آنكه مجل پ
ــرح برجام را تصويب كرد، مهدى كوچك زاده به جمع  ممتنع جزييات ط
ــت و طرح مجلس  ــگاران آمد و گفت: اين طرح، طرح الريجانى اس خبرن

نيست.
ظريف مجلس را ترك كرد

ــدود 50 نماينده  ــيه و تجمع ح ــواد ظريف پس از ايجاد حاش - محمدج
مقابل جايگاه هيات رييسه، صحن علنى مجلس را ترك كرد.

ــى تأكيد كرد كه  ــى نيز در صحبت هاي ــاس اين گزارش الريجان ــر اس - ب
ــود؛ چون يك موضوع ملى است اما  ــى طرح برجام عامل شكاف نش بررس
ــت  و در جمع خبرنگاران اعالم  ــك زاده به اين موضوع اعتراض داش كوچ
كرد كه ديشب آقاى الريجانى پيش وى آمده و گفته كشور تصميم گرفته 

طرح بايد تصويب شود.
فريادهاى كوچك زاده در مجلس

ــور چه مرجع  ــه آقاى الريجانى گفتم كش ــك زاده ادامه داد: بنده ب كوچ
جديدى است؟ كه الريجانى گفت: «همان كه خودت مى دانى»

- كوچك زاده همچنين به محمدرضا باهنر و توصيه وى اشاره كرد و گفت: 
ــب آقايان الريجانى، حجازى و  ــاى باهنر هم نزد من آمد و گفت: ديش آق

شمخانى جلسه داشتند و تصميم گرفته شد اين طرح تصويب شود.
ــگاران با فرياد  ــاله در جمع خبرن ــش به اين مس ــك زاده در واكن - كوچ
ــت و طرح الريجانى  مى گفت كه همه بدانند اين طرح، طرح مجلس نيس

و شمخانى و حجازى است.
رسايى و پالكاردهايش

ــته بود  ــت گرفتن پالكاردى كه روى آن نوش ــايى با در دس - حميد رس
«اين قانون شكنى رسمى است» فرياد مى زد «مجلس فرمايشى نيست» و 

«مجلس شده جاى تصميم گيرى الريجانى و شمخانى و حجازى»
ــايى براى بيان تذكرى آيين نامه اى درخواست وقت  - در ادامه حميد رس
ــت، مى توانيد تذكر بدهيد، در  ــرد كه الريجانى گفت اگر در موضوع اس ك

غير اين صورت نمى توانيد، لطفا در موضوع تذكر بدهيد.
ــايى در واكنش به الريجانى گفت: شما صبح كل قانون و آيين نامه را  رس

زير پا گذاشتيد.
الريجانى خطاب به رسايى: خيال تان راحت شد؟

الريجانى در پاسخ به رسايى گفت: تذكرتان همين بود، خيال تان راحت 
شد؟رييس مجلس همچنين ادامه داد: جنابعالى در جريان موضوع بوديد 

و مى دانيد بايد تابع قواره هاى مان باشيم.
كوچك زاده: به حجت نرسيديم كه نظر رهبرى اين بوده.

ــه  ما كه مخالف جزييات  ــدى كوچك زاده در تذكرى عنوان كرد ك - مه
برجام بوديم، به اين حجت نرسيديم كه رهبرى صحبتى كرده اند؛ بنابرين 

بايد بگويم اختالفى در مجموعه نظام وجود ندارد.
كوچك زاده گفت: به ما گفتند كه آقايان شمخانى و الريجانى و حجازى 
نظرشان اين بود اما باز هم مى گويم هر سه اينها عزيز هستند اما نظر اين 
ــه نفر، نظر رهبرى نيست كه الريجانى در پاسخ به كوچك زاده گفت:  س
اصال بحث رهبرى مطرح نبوده كه شما مى گوييد و ايشان نقشى نداشتند. 
ــل مى كنيد؟تمام  ــه رهبرى وص ــم؛ چرا آن را ب ــم صحبت كردي ــا با ه م
ــانه هاى  ــت كه از امام خامنه اى تبعيت مى كند. رس افتخار مجلس اين اس
دست نشانده بدانند هر 200 و چندنفرى كه به جزييات برجام راى مثبت 
ــتند كه بنا بر گفته هاى نقل شده اين مساله عنوان  دادند؛ يك حجت داش
ــه مخالف بوديم به اين  ــت؛ اما ما ك ــد كه نظر رهبرى اينگونه بوده اس ش
ــى در مجموعه نظام وجود  ــيديم؛ بنابراين بايد بگويم اختالف حجت نرس
ــمخانى و الريجانى و  ــك زاده گفت: به ما گفتند كه آقايان ش ندارد.كوچ
حجازى نظرشان اين بود اما باز هم مى گويم هر سه اينها عزيز هستند اما 

نظر اين سه نفر،نظر رهبرى نيست.
ــتند و حرف هاى مجلس را به رهبرى وصل  الريجانى: رهبرى نظرى نداش

نكنيد
ــخ به كوچك زاده گفت: اصال بحث رهبرى مطرح نبوده  الريجانى در پاس
ــما مى گوييد و ايشان نقشى نداشتند. ما با هم صحبت كرديم؛ چرا  كه ش

آن را به رهبرى وصل مى كنيد؟

ظريف صحن علنى را ترك كرد؛

فريادهاى كوچك زاده و رسايى در صحن علنى
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ــت كه  ــر تركيه گفته اس ــت وزي ــد داود اوغلو، نخس احم
ــت. تاكنون  مظنون اصلى بمبگذارى هاى آنكارا، داعش اس
ــالت را برعهده نگرفته،  ــووليت اين حم ــچ گروهى مس هي
ــذار انتحارى  ــت كه دو بمبگ ــت تركيه معتقد اس ــا دول ام
ــو در جريان گفتگو با يكى از  ــل آن بوده اند. داود اوغل عام
ــبكه هاى تلويزيونى تركيه گفت كه حمله روز شنبه با  ش
ــات آتى در اين  ــرار دادن نتايج انتخاب ــدف تحت تاثير ق ه
ــت.پوتين حرف نهايى خود درباره  ــده اس ــور انجام ش كش
سوريه را زدوالديمير پوتين رييس جمهور روسيه در دفاع 
از عمليات نظامى روسيه در سوريه گفته است كه هدف آن 
تثبيت دولت مشروع بشار اسد رئيس جمهور سوريه است. 
پوتين به تلويزيون دولتى روسيه گفت كه مسكو همچنين 
مى خواهد شرايط را براى مصالحه سياسى در سوريه فراهم 

كند.

داعش 
مظنون اصلى انفجارهاى تركيه

در ديدار قائم مقام دبير كل سازمان؛

بيش از 80كشور در منطقه، تروريست دارند

جـزييات 
برجـام هم تصـويب شـد

ــينيان با صدور اطالعيه اى به توضيح آنچه يكشبه گذشته  روح اهللا حس
ــيد پرداخت. متن اين  ــام به تصويب رس ــه تصويب كليات برج در جلس
اطالعيه به شرح زير است:بنده تصميم نداشتم در مورد آنچه بين من و 
ــد سخنى بگويم چون به نظر  آقاى ظريف و آقاى دكتر صالحى گفته ش
ــانه هاى ضد انقالب و طرفدار دولت به جاى پرداختن به  ــيد رس مى رس
ــالمى به  ــوراى اس اصل نظريات مخالفين و موافقين برجام در مجلس ش
دنبال حاشيه سازى هستند تا اصل منطق مخالفين برجام تحت الشعاع 

قرار گيرد.
زيرا اگر رسانه منطق مخالفين اين معاهده رقت انگيز را نقل مى كردند 
ــالمى  ــوراى اس ــق موافقين و طراحان تحميل قرارداد به مجلس ش منط
ــد.  به اين جهت براى روشن شدن موضوع براى دوستان  ــن مى ش روش
تمام آنچه را به آقاى ظريف و آقاى صالحى گفتم به اطالع مردم متدين 

و حزب اهللا شريف مى رسانم.
الزم به ذكر است كه سخن من به تذكرى برمى گردد كه در كميسيون 
امنيت ملى به آقاى ظريف دادم و عين گفته ام در كميسيون ضبط شده 

و موجود است.
من در كميسيون امنيت ملى پس از بيانيه لوزان گفتم: آقاى ظريف شما 
ــده 20 درصد و تعطيلى آب سنگين اراك  با نابود كردن اورانيوم غنى ش
ــالمى گرفته ايد و به زودى اسراييل  يك قدرت روانى را از جمهورى اس

ايران را تهديد به بمباران هسته اى مى كند.
ــراييل، ايران تهديد  ــط وزير سابق دفاع اس ــت پس از يك ماه توس درس
ــورت خصوصى كه  ــنبه به ص ــد. در روز يكش ــته اى ش ــه بمباران هس ب
ــاى ظريف  ــد گفتم آق ــور پيدا كردن ــادى نيز حض ــاى امير آب ــدا آق بع
ــى كنم چنين  ــه البته دعا م ــر برجام ك ــر به خاط ــى اگ ــاى صالح و آق
ــا آمريكا به  ــد به بمب اتم كرد ي ــراييل ايران را تهدي ــود، اس خبرى نش
ــرد و اگر من ــد ك ــه خواهن ــما را محاكم ــردم ش ــك زد م ــران موش اي
ــيمان هايى كه در   كاره اى بودم آقاى صالحى را محكوم مى كنم كه س
ــيمان  ــب راكتور اراك ريخته بيرون آورد و خودش را داخل راكتور س قل

كرده و اطرافش سيمان تزريق كنند.

اطالعيه حسينيان پيرامون حاشيه هاى 
بررسى طرح برجام در مجلس



خبر
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وزير صنعت گفت: شركت هاى ژاپنى اگر عالقه مند به همكارى دراز 
ــرمايه گذارى به صورت جدى فكر  مدت با ايران هستند، بايد روى س

كنند؛ زيرا همكارى مشترك و دراز مدت مدنظر ماست.
ــن و هيات همراه  ــت زاده در ديدار با وزير خارجه ژاپ  محمدرضا نعم
گفت: ما همچنين عالقه مند به همكارى با ژاپن در زمينه مهندسى،   

دانش فنى و توليد هستيم.
ــركت هاى  ــزرگ ايران در اختيار ش ــه كه بازار ب وى افزود: همانگون
ــى را كه به اتفاق  ــرد، انتظار داريم محصوالت ايران ژاپنى قرار مى گي
ــانس ژاپن توليد ــركت هاى ژاپنى توليد مى كنيم و يا تحت ليس ش

 مى شود، در بازارهاى ژاپن و خارج از ايران عرضه شود.
ــرمايه  ــرد: ما حتما بايد مقياس اقتصادى در س نعمت زاده تصريح ك
گذارى ها و همكارى ها را مدنظر قرار دهيم، به همين دليل نمى توانيم 
به تعداد محدود خودرو به صورت مونتاژ فكر كنيم، زيرا اينها قابليت 

رقابت پذيرى در بازار هاى خارج را نخواهد داشت.
ــورد همكارى  ــت: زمينه هاى م ــدن و تجارت گف ــت، مع وزير صنع
ــت كه ما اولويت هاى خود را در قالب برنامه هاى  ــور زياد اس دو كش

راهبردى 10 ساله مشخص كرده ايم.
ــدن و تجارت حدود يك  نعمت زاده با بيان اينكه وزارت صنعت، مع
ــت: همه  ــور را عهده دارد، اظهارداش ــوم توليد ناخالص ملى كش س
ــى و خارجى جزو  ــى و تجارى اعم از تجارت داخل فعاليت هاى معدن

وظايف اين وزارتخانه است.
ــت  ــالمى ايران با تالش فراوان توانس وى با بيان اينكه جمهورى اس
ــد،  به توافق برد- برد و منصفانه با طرف هاى مذاكره كننده 1+5 برس
ــد كه چطور  ــد نمونه خيلى خوبى باش ــن مذاكرات مى توان گفت:  اي
ــم و گفتگو  ــخت را با تفاه ــيار پيچيده و س ــود اختالفات بس مى ش

حل كرد.
نعمت زاده گفت: در اين مدت روابط اقتصادى ما با ژاپن به حد نازل 

رسيد اما اغلب ارتباطاتمان برقرار بود.
ــادق بوديم و اينكه  ــان داد ما از ابتدا ص وى افزود: اين مذاكرات نش
ــراى مصارف غير  ــد از امكانات اتمى ب ــى خواه مى گفتيم ايران نم
ــت و كشورهاى غربى باالخره به اين  انسانى استفاده كند، صحيح اس
ــازمان ملل هم به اين واقعيت صحه گذاشت و  ــيدند و س نتيجه رس

قطعنامه هاى قبلى خود را لغو كرد.
ــه هم در اظهار و هم در  وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ما هميش
ــرو در صلح و امنيت منطقه و  عمل ثابت كرده ايم كه يك كشور پيش

جهان هستيم. 
ــه توافق به مرحله  ــت: اميدواريم بعد از يكى دو ماه ك نعمت زاده گف
ــورهاى دوست بتوانند همكارى هاى  اجراى كامل برسد، دوباره كش

خود را در ايران شروع كنند.

نعمت زاده عنوان كرد:

ژاپنى ها بايد روى سرمايه گذارى 
دراز مدت فكر كنند
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ــور را از نظر  ــه  چهار وزير به رييس جمه رييس اتاق تهران، نام
شكلى، اتفاقى كم نظير دانست و هشدار داد: اگر اثرات نرخ تورم 

در نرخ ارز را نبينيم، جهشى دوباره در نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد.
مسعود خوانسارى در هفتمين جلسه هيات نمايندگان دور هشتم 
اتاق تهران گفت: نامه  چهار وزير به رييس جمهور به نگرانى آنها از 
بازار سرمايه و افت شاخص ها به ويژه در بازار پتروشيمى اختصاص 

داشت كه از دو بعد شكلى و محتوايى قابل بررسى است.
ــكلى،  ــادى به رييس جمهور را از نظر ش وى، نامه وزراى اقتص
اتفاقى كم نظير عنوان كرد و اظهارداشت: از نظر محتوايى صرفاً به 
ركود در بازار سرمايه و پتروشيمى ها اشاره شد اما بايد پرسيد آيا 
مشكل ركود فقط در بازار سرمايه و پتروشيمى هاست؟ آيا صنايع 
خودروسازى، صنايع سيمان و بنگاه هاى كوچك و متوسط كه به 
علت نبود سرمايه در گردش و كمبود تقاضا يكى پس از ديگرى 
تعطيل مى شوند داراى مشكل ركود نيستند؟ آيا طلب چند ده 
ــى در اقتصاد نيست؟  هزار ميلياردى پيمانكاران مشكل اساس
آيا اينكه در شش ماهه اول امسال 7 هزار ميليارد تومان بودجه 
عمرانى تخصيص يافته كه 30 درصد بودجه مصوب عمرانى است، 
از مشكالت اصلى اقتصاد نيست در حالى كه در اين مدت 20 هزار 
ميليارد تومان يارانه نقدى پرداخت شده كه اگر به اقتصاد تزريق 

مى شد، ده ها مشكل را حل مى كرد.
ــارى گفت: انتظار ما از وزير اقتصاد اين است هنگامى كه  خوانس
راهكارهاى خروج از ركود را ارائه مى داد، كل مشكالت را يادآورى 

مى كرد.
رئيس اتاق تهران اظهارداشت: ضمن تقدير از دولت به علت ثبات 
در روابط خارجى، انضباط مالى و كاهش تورم در دو سال اخير و با 
فهم كاهش درآمد نفتى به يك چهارم سال 90، فكر مى كنيم اگر 
دولت به بخش خصوصى باور بيشترى داشته باشد و در تصميم 
گيرى ها بخش خصوصى را بيشتر دخالت دهد، مى توانيم با كمك 

هم بسيارى از مشكالت را حل كنيم.
ــكالت موجود مانند اجرايى نشدن  خوانسارى با بيان اينكه مش
كامل قانون بهبود فضاى كسب و كار بايد مورد توجه جدى قرار 
ــت دولت در تصويب  گيرد، گفت: يكى از مفاد اين قانون اين اس
ــنامه حتماً نظر بخش خصوصى را  هرگونه دستورالعمل و بخش
ــت بخش خصوصى  ــاهديم، اين اس جلب كند اما آنچه كه ما ش
در تصميم گيرى ها دخيل نيست و بعد از ابالغ دستورالعمل ها 

متوجه آن مى شود.
ــال 92، 20 درصدى در  ــاره به تورم 40 درصدى در س وى با اش
سال 93 و تورم 8 درصدى در شش ماهه امسال، افزود: آيا اثرات 
اين تورم در نرخ ارز ديده شده است؟ فكر مى كنم با لحاظ نشدن 
اثرات نرخ تورم در نرخ ارز مانند آنچه كه در سال 91 شاهد بوديم، 
ــت از  ــى دوباره در نرخ ارز اتفاق بيفتد. از اين رو، درخواس جهش
ــت واقعى آن را  ــت كه با تك نرخى كردن ارز قيم دولت اين اس
مشخص كند كه اين امر موجب افزايش صادرات و كاهش قاچاق 

كاال مى شود.

ــكه نفت در  ــه روزانه  چهار ميليون بش ــارى با بيان اينك خوانس
داخل كشور مصرف مى شود، اظهارداشت: واقعى شدن قيمت 
حامل هاى انرژى موجب صرفه جويى در مصرف انرژى و حركت 

چرخ هاى توليد مى شود.
رييس اتاق تهران با تاكيد بر پرداخت بدهى دولت به پيمانكاران، 
كاهش فشار مالياتى بر بنگاه هاى توليدى را خواستار شد و افزود: 
در شرايطى كه پيش بينى رشد منفى اقتصاد در شش ماهه اول 
ــار مالياتى بر بنگاه ها به ركود اقتصادى  امسال وجود دارد، فش

دامن مى زند.
ــيمى،  ــوراك پتروش ــف قيمت خ ــن تكلي ــارى، تعيي خوانس
ــب و كار  ــذف مجوزهاى مخل كس ــريع و پيگيرى براى ح تس
ــع توليد رقابت  ــيدن به اجراى قانون رفع موان ــرعت بخش و س
ــود و رونق اقتصاد ــروج از رك ــر راهكارها براى خ پذير را از ديگ

 بيان كرد.
ــفر هيات هاى خارجى به ايران  ــاره به س رييس اتاق تهران با اش
ــروع كار 5 ميليارد دالر  گفت: هيات اقتصادى كره جنوبى در ش
ــالمت ايران اختصاص داد كه  ــرمايه گذارى در حوزه س براى س
ــا در حال ورود به  ــان مى دهد كره اى ها جلوتر از اروپايى ه نش
بازار ايران هستند. وى تاكيد كرد: اگرچه توافق هسته اى از نقاط 
درخشان تاريخ كشور خواهد بود اما تصور اينكه با اجرايى شدن 
طرح برجام شاهد هجوم سرمايه گذاران خارجى به كشور باشيم، 

ساده انگارانه است.

خبر

ــازمان مديريت براى تخصيص  معاون وزير صنعت از موافقت اوليه س
ــوق صادراتى خبر داد و اظهاراميدوارى كرد:  150 ميليارد تومان مش

به زودى مراحل نهايى تصويب و تخصيص آن وارد فاز اجرايى شود.
ــعه  ــاره به نقش روز ملى صادرات در رونق و توس ولى اله افخمى با اش
ــخت  ــرايط س ــت: صادركنندگان در ش صادرات غيرنفتى، اظهارداش
ــتند و دولت تالش دارد سقف حمايتى  اقتصادى در حال فعاليت هس

الزم را از توليد صادراتى داشته باشد.
وى اضافه كرد: روز ملى صادرات يك روز تقويمى است و در آن سعى 
ــود از مجاهدت هاى بخش خصوصى كه به دنبال سهم گيرى از  مى ش
بازار جهانى هستند، تقدير شود؛  ضمن اينكه دولت در اين روز حمايت 
ــور يادآورى  خود را از بخش خصوصى اعالم و به فعاالن صادراتى كش

مى كند كه دولت و بخش خصوصى در يك مسير حركت مى كنند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره آخرين وضعيت مشوق هاى 
صادراتى نيز گفت: موافقت هاى اوليه با سازمان مديريت و برنامه ريزى 
براى تخصيص مبلغ 150 ميليارد تومان به منظور حمايت از صادرات 
ــيده  غيرنفتى صورت گرفته و آئين نامه اجرايى آن نيز به تصويب رس
ــت، همچنين اين اميدوارى وجود دارد كه به زودى مراحل نهايى  اس

تصويب و تخصيص آن وارد فاز اجرايى شود.
ــا از گروه هاى كااليى كه ارزش افزوده  افخمى راد افزود: اين حمايت ه
ــق حمايت هاى  ــن اينكه از طري ــود، ضم باالترى دارند، انجام مى ش
زيرساختى مانند حضور شركت هاى موثر در نمايشگاه هاى بين المللى، 
دعوت از هيات هاى خارجى و اعزام هيات هاى ايرانى به خارج از كشور، 
كاهش هزينه هاى حمل و نقل و خطوط منظم كشتيرانى در سواحل 
ــهيالتى كمك هاى تجارى به صادركنندگان ارايه  ــود تس و كمك س

خواهد شد.
وى در تشريح چگونگى پرداخت مشوق هاى صادراتى، گفت: پيشنهاد 
ما اين است كه حدود 70 تا 80 درصد اين منابع به صورت مشوق هاى 
ــد آن كمك هاى  ــا 30 درص ــتقيم و حدود 20 ت ــزه مس نقدى و جاي

پشتيبانى و خدماتى باشد.
ــنهادى  ــعه تجارت اضافه كرد: اگرچه رقم پيش ــازمان توس رييس س
سازمان توسعه تجارت بسيار باالتر از اين ارقام بوده ؛ اما توافق اوليه با 
سازمان مديريت و برنامه ريزى تخصيص 100 تا 150 ميليارد تومان 

منابع است.
ــخ به اين پرسش كه حمايت از  رييس سازمان توسعه تجارت در پاس
ــوق هاى  صادركنندگان در چه قالبى خواهد بود، ادامه داد: بحث مش
صادراتى هم مورد تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مورد تاييد 
فعاالن اقتصادى صادراتى است اما متاسفانه عملكرد سال هاى گذشته 
در حوزه پرداخت جوايز نقدى نتيجه بخش و مطلوب نبوده و از سوى 
ديگر اختصاص مبالغى تحت عنوان مشوق ها نيازمند تامين منابع است 

كه در شرايط فعلى كشور، چندان آسان نخواهد بود.

معاون نعمت زاده خبر داد:

تخصيص 150 ميليارد تومان
 مشوق صادراتى

ــوراى اسالمى  ــيون برنامه و بودجه مجلس ش رييس كميس
ــد نفت خام در  ــت با تعيين 22 ميليارد دالر درآم معتقد اس
ــكه نفت خام صادر خواهد شد و  بودجه 94، يك ميليون بش
كسرى بودجه دولت از محل ساير درآمدها هم 35 هزار ميليارد 

تومان پيش بينى مى شود.
غالمرضا تاجگردون ،  با اشاره به اقدامات دولت در كاهش تورم 
ــت:  موضوع تورم يكى از  و تأكيد بر خروج از ركود اظهار داش
معادالت بسيار سخت هر اقتصاد به شمار مى رود و در شرايط 

فعلى هم دچار ركود سختى هستيم.
وى با بيان اينكه دولت براى خروج از ركود و كاهش تورم وارد 
دام بزرگى شده است، گفت: مجلس و دولت هم به اين موضوع 
ــده است،  كه دولت تا حدودى وارد تله معادالت اقتصادى ش

اذعان مى كنند.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين با اشاره به 
نامه  چهار وزير اقتصاد، دفاع، رفاه و صنعت به رييس جمهور 
افزود: نامه وزرا به رييس جمهور گوشه اى از مشكالت است؛ 
هم اكنون شركت هاى بورسى بسيارى داريم كه نقش مهمى 
ــيمى ها در اين مجموعه سهم  در اقتصاد ايران دارند و پتروش

بااليى دارند.
 به پتروشيمى ها امتياز ويژه  بدهيم بازار سرمايه 

رونق مى گيرد
وى افزود: اين شركت هاى پتروشيمى وابستگى بااليى به نرخ 
خوراك پتروشيمى ها دارند و به همين منظور دست دولت براى 
تعيين نرخ خوراك آنها باز گذاشته شده است. به عبارتى ديگر 
ــده؛  اما در بخش ايجاد  در سياست ضدتورمى خوب عمل ش
رونق اقتصادى كه با قانون گذارى هاى دولتى سرعت مى  گيرد، 

دولت ضعيف عمل كرده است.
تاجگردون با بيان اينكه دولت مى تواند بدون ايجاد اثر تورمى 
در جامعه و رعايت شرايط فعلى حال اقتصاد، بازار سرمايه را 
تقويت كند، افزود: اين روش بهتر از آن است كه دولت با چاپ 

پول راهى را براى ايجاد رونق اقتصادى انتخاب كند.
ــط بانك ها به بازار سرمايه تنها در  وى افزود: تزريق پول توس
كوتاه مدت پاسخ خواهد داد و در بلندمدت منجر به آشفتگى 
ــر نرخ  ــود؛ بنابر اين معتقدم دعواى فعلى بر س اقتصاد مى ش
خوراك پتروشيمى ها پايان يافته و با ارائه امتياز ويژه اى به آنها 

رونق بازار سرمايه را فراهم كرد.
نماينده مردم كهگيلويه و بويراحمد در مجلس شوراى اسالمى 
ــبى ارائه نرخ خوراك با قيمت  تأكيد كرد: دولت از مزيت نس

منطقى به پتروشيمى ها استفاده نكرد.
 دولت سياست هاى غير پولى را در پيش گيرد

ــاره به خروج غيرتورمى از ركود و  تاجگردون همچنين با اش
سياست هايى كه دولت اعمال كرده است، گفت: اليحه اى كه 
با عنوان خروج غيرتورمى از ركود در مجلس شوراى اسالمى 
تصويب شده، منافاتى با سياست هاى دولت ندارد؛  چرا كه هم 
به فضاى كسب و كار و هم روش هايى كه منجر به ايجاد تورم 

نمى شود،  توجه كرده است.
وى افزود: يكى از مهم ترين موارد در قانون خروج غيرتورمى 
از ركود تسويه مطالبات با بدهى  دولت به بنگاه هاى اقتصادى 

است، مثالً  يك نيروگاه برقى كه از دولت طلب دارد، از طرف 
ديگر ماليات،  حق بيمه و ساير موارد را بدهكار شده است.

ــا تأكيد بر اينكه  ــيون برنامه و بودجه مجلس ب رييس كميس
دولت يا مى تواند پول تزريق كندكه تورم زا است و يا مطالبات با 
بدهى ها را تسويه كند، گفت: اين موضوع در قانون پيش بينى 
ــت؛ دولت در اين بخش هم ضعيف عمل كرده است،  شده اس

چرا كه مى توانست بهتر از اين عمل كند.
ــرايط  تاجگردون يكى از مهم ترين راهكارهاى موجود در ش
ــوان كرد و  ــت هاى غيرپولى عن فعلى اقتصاد را اتخاذ سياس
گفت: در اين نوع از سياست ها هم ضدتورمى عمل كرده و هم 

زمينه هاى رونق اقتصادى فراهم خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه مجموعه عواملى كه ذكر شد، بسيار سخت 
و پيچيده است، تصريح كرد: قانون خروج غيرتورمى از ركود 

اختيارات خوبى را به دولت داده كه مى تواند استفاده كند.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه اختيار قيمت گذارى در 
ــيمى ها هم از جمله موارد پيش بينى شده در  خوراك پتروش
اليحه خروج غيرتورمى از ركود است،  تصريح كرد:  تعيين نرخ 
خوراك پتروشيمى ها در اختيار وزارت نفت است كه مى تواند 

درباره آن تصميم گيرى كند.
وى معتقد است كه ارائه امتياز ويژه به شركت هاى پتروشيمى 
ــد. در حالى كه برخى  ــرمايه خواهد ش منجر به رونق بازار س
اقتصاددانان دادن امتياز ويژه و جدا كردن بخشى از اقتصاد و 

ارائه تسهيالت خاص را غير منطقى عنوان كرده بودند.
 توليد و فـروش نفت در بودجه سـال 94 رقم 22 

ميليارد دالر
ــخ به اين  ــيون برنامه و بودجه مجلس در پاس رييس كميس
ــوال كه با تعيين 22 ميليارد دالر درآمد نفت به چه ميزان  س
ــكه توليد نفت و رقم فروش اميدوار هستيد ، گفت: با يك  بش
ميليون بشكه فروش نفت خام و بيش از 300 هزار متر مكعب 
ــود كه 500 هزار بشكه به  از ميعانات گازى پيش بينى مى ش

ظرفيت فروش نفت خام اضافه شود.
ــت خام به 4 ميليون  وى همچنين از امكان افزايش توليد نف
بشكه خبر داد و گفت:  در شرايط فعلى دولت تنها 500 هزار 

بشكه به توليدات خود اضافه خواهد كرد.
 كسرى بودجه دولت در سال 94 چه مقدار خواهد 

بود
تاجگردون همچنين در پاسخ به اينكه كسرى دولت در سال 
94، چه ميزان خواهد بود، گفت:  پيش بينى بنده در مورد عدم 
ــت كه منابع حدود 185  تحقق بودجه در سال جارى اين اس
ــزار ميليارد تومان  ــد و از رقم 220 ه هزار ميليارد تومان باش
پيش بينى بودجه به اندازه 35 هزار ميليارد تومان فاصله بگيرد.
وى افزود: احتمال عدم تحقق تا 35 هزار ميليارد تومان از محل 
ساير درآمدها از جمله ماليات وجود دارد و بخشى از آن مربوط 
به عدم تحقق فروش نفت است كه البته ميزان آن كمتر است.

ــزد، صدور فاكتور و ماليات، معامالت  برخى صرافان براى فرار از پرداخت كارم
كمتر از 10 هزار دالر را فقط در قبال دريافت پول نقد انجام مى دهند و از كشيدن 

كارت در دستگاه هاى كارت خوان خود امتناع مى كنند.
ــد كه بازار ارز متولى و ناظرى ندارد و برخى از صرافان  اين روزها به نظر مى رس
تمايلى به مبادالت ارزى با مبالغ كم از خود نشان نمى دهند و معامالت كمتر 
ــى كنند و فقط خريد و فروش هايى كه مبالغ بيش  از 10 هزار دالر را فاكتور نم
از 10 هزار دالر را شامل مى شود، از طريق دستگاه هاى كارت خوان خود انجام 

مى دهند.
بررسى هاى ميدانى مهر نشان مى دهد كه برخى از صرافى ها فروش ارز به ميزان 
كمتر از 10 هزار دالر را فقط از طريق دريافت پول نقد انجام مى دهند و مشتريان 
را مجبور مى كنند كه براى خريد ارز كمتر از ميزان 10 هزار دالر فقط پول نقد 
بپردازند و از كشيدن كارت مشترى در دستگاه هاى پوز صرافى براى پرداخت 

مبالغ ارزهاى خريدارى شده، امتناع مى كنند.
برخى صرافى ها براى جلوگيرى از صدور فاكتور فروش براى مبالغ كمتر از مبلغ 
ذكر شده، اقدام به اين كار كرده اند و مطرح مى كنند كه صدور فاكتور براى آنها 
ــت و كارمزدى كه از آنها دريافت مى شود، براى فروش ارز كمتر از  هزينه بر اس
10 هزار دالر با بيش از اين رقم يكسان است و فرقى ندارد كه مبالغ ارز فروخته 
شده به چه ميزان باشد و صدور هر فاكتور با هر ميزان ارز فروخته شده، به يك 

ميزان كارمزد دارد.
ــروش ارز با مبالغ پايين تر از  در اصل برخى از صرافى ها در اقدامى هماهنگ ف
اين رقم را انجام نمى دهند و به مشترى مى گويند كه فروش ارز كمتر از مبلغ 
ــم انجام دهند فقط در قبال پول نقد اين  10 هزار دالر انجام نمى دهيم و اگر ه
ــروش ارز براى آنها صرفه  ــه در غير اينصورت ف كار را مى كنند و مى گويند ك

اقتصادى ندارد.

اين شيوه صرافى ها براى فرار از كارمزد توسط خود آنها صراحى شده و به نحوى 
ــت كه ميزان ارز مسافرتى  مى خواهند كه قانون را دور بزنند، اين در حالى اس
ــه نرخ آن هم با نرخ ارز  به نرخ پايين تر از بازار آزاد و به اصطالح دولتى كه البت
ــيار اندك 300 دالر است كه آن هم مراحل  مبادالتى متفاوت است، مبلغ بس

خاص خود را دارد و بايد در شعبه بانك فرودگاه دريافت شود.
همه كه تاجر نيستند

يكى از مشتريان خريد ارز مسافرتى كه به بازار ارز مراجعه كرد و با مشكل خريد 
ــد، به مهر گفت: تقريبا از هر 5 صرافى، يك  ارز كمتر از 10 هزار دالر مواجه ش
صرافى فروش ارز كمتر از اين مبلغ را انجام مى دهند، در صورتى كه همه مردم 

كه تاجر نيستند و براى فعاليت هاى بازرگانى ارز خريدارى نمى كنند.
ــت فردى فقط براى چند روز سفر خارجى كه كارى،  وى ادامه داد: ممكن اس
تفريحى يا مسافرتى است، ارز نياز داشته باشد و لزومى ندارد كه براى سفر دو 
يا سه روزه ارز باال از صرافى ها خريدارى كند، زيرا در زمان فروش آن هم دوباره 
مبلغى را متضرر مى شود، زيرا تفاوت قيمتى كه بين خريد و فروش ارز توسط 

همين صرافى ها اعمال مى شود، بسيار متفاوت است.
فرار مالياتى برخى صرافان

اين مشترى ارز تصريح كرد: در حالى كه هر يك از فروشگاه هاى سطح شهر داراى 
چندين دستگاه كارت خوان هستند، اين صرافى ها به مشترى مى گويند كه 
اگر كمتر از اين مبلغ ارز مى خواهد بايد پول نقد به همراه بياورد، آنها از پرداخت 

ماليات متوارى هستند و نمى خواهند كه مشمول پرداخت ماليات شوند.
به هر حال اينگونه برخوردهاى برخى صرافان، عمال مردم را به سمت بازار غير 
رسمى و داللى سوق مى دهد، بازارى كه يك زمان بانك مركزى از جمع آورى 
آن خبرداده بود و اعالم مى كرد كه با كمك نيروى انتظامى دالالن ارزى را جمع 
آور مى كند اما تا زمانى كه تدابيرى براى اينگونه برخوردهاى صرافى هاى مجاز 
ــت، بازار داللى همچنان به فعاليت خود ادامه  با خريداران ارزى ديده نشده اس
خواهد داد.اين روزها كه تورهاى مسافرتى انواع و اقسام تبليغات براى سفرهاى 
ــفرهاى خارجى براى  ــورهاى خارجى را مى كنند و ميزان س چند روزه به كش
ــت كه تدابيرى براى خريداران ارز با  مسافرت چند روزه افزايش يافته، بهتر اس
مبالغ كمتر هم ديده شود. برخى از سفرها هم كارى است و نيازى به اينكه فرد 
مبالغ كالنى به همراه داشته باشد، نيست اما مبلغ ارز مسافرتى كه بانك مركزى 

هم آن را در نظر گرفته ناكافى است.  
البته دريافت همين ارز مسافرتى هم براى خود پروسه اى دارد و نياز است كه 
مشترى با ارائه مدارك كامل از جمله ويزا، بليط با مهر آژانس مسافرتى، پاسپورت 
ــعبه بانك مراجعه كند و در اين مرحله با  و قبض پرداخت عوارض و غيره به ش
ــعبه به وى ارائه ــد ارز را بگيرد و تنها حواله اى از ش پرداخت پول هم نمى توان

 مى شود كه در شعبه مستقر در فرودگاه ارز را دريافت نمايد و از اينكه فرد حتما 
از كشور خارج مى شود، اطمينان حاصل شود.

در حال حاضر كه قيمت ارز مبادالتى حدود 2995 تومان است، نرخ ارز مسافرتى 

3100 تومان و نرخ فروش ارز در بازار آزاد حدود 3500 تومان است. به هر حال 
شيوه تازه برخى صرافى ها صحيح نيست و مشتريان را به دردسر مى اندازد و به 
نظر مى رسد كه بانك مركزى بايد كارى در اين رابطه انجام دهد و اگر معامالت 
براى صرافى ها با اين مبالغ نمى صرفد، بانك مركزى بايد راهكار ديگرى را براى 

مشتريان خرد ارزى در نظر بگيرد.
چرا اينگونه اقدامات بايد باعث شود كه مشتريان به بازار غير رسمى روى بياورند 
ــت بازار غير رسمى و داللى  كه باعث تحريك بيشتر اين بازار شود. اگر قرار اس
ــود، با اين روش هايى كه صرافى ها اجرا كرده اند، اين برنامه ناممكن  جمع ش

خواهد بود.
قوانين دست و پا گير مردم را به سمت دالالن ارز مى كشاند

ــكه و صرافان  ــن كارفرمايى س ــره انجم ــعودى رييس هيات مدي عباس مس
ــش كه چرا معامالت ارز خرد توسط صرافان استان تهران در پاسخ به اين پرس

ــت و پاگير معامالت ارز افزايش يافته به  كاهش يافته است، گفت: قوانين دس
نحوى كه فروش تنها يك صد دالرى نياز به چندين سند و صرف هزينه 500 
تا هزار تومانى براى صراف دارد و اين درحالى است كه حجم كار و هزينه براى 

فروش ارقام باالى ارز نيز به همين ميزان است.
وى با بيان اينكه، مقررات بايد اجازه فعاليت به فعاالن اقتصادى را داده و به نفع 
مردم باشد، اظهار داشت: اجراى اين مقررات هزينه ها را باال مى برد. قوانين دست 
و پاگير باعث شده تا صرافان به نوعى خريد و فروش ارز خرد را انجام ندهند، زيرا 
در همان حالى كه براى معامالت با ارقام باال بايد كپى كارت شناسايى را دريافت 
كرد و ساير مراحل را انجام داد بايد براى معامالت خرد نيز همان روند را انجام داد.

رييس هيات مديره انجمن كارفرمايى سكه و صرافان استان تهران گفت: ناگفته 
نماند كه برخى از مردم نيز به دليل قوانين دست و پاگير معامالت خودشان به 

صرافى ها مراجعه نمى كنند و به سمت دالالن سوق مى يابند.

نامه چهار وزير اتفاقى كم نظير بود؛
 هشدار نسبت به جهش دوباره نرخ ارز

صرافانى كه فقط پول نقد مى گيرند؛

امتناع صرافان ازمعامالت كمتر از 10 هزاردالر

پيش بينى كسرى 35 هزار ميليارد تومانى بودجه 



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1704  چهارشنبه 22 مهر 1394  30 ذى الحجه 1436 4
خبردر حال انقراض

مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: با كشاورزانى 
ــاورزى كنند،  ــده محصوالت كش ــش زدن باقيمان كه اقدام به آت

برخورد قضايى قاطع و بى اغماض صورت مى گيرد.
ــان «پاما»   ــت اصفه ــانى محيط زيس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــون 9 نفر از  ــت: در اين خصوص تاكن مهندس حميد ظهرابى گف
ــى مانده محصوالت  ــاورزانى كه اقدام به تخلف آتش زدن باق كش
ــايى و به مراجع  ــتان لنجان شناس ــاورزى كرده اند در شهرس كش

قضايى معرفى شدند.
ــتان لنجان،  ــاس تصميمات اخذ شده در شهرس  وى گفت: بر اس
ــتفاده از ضايعات  ــبت به جمع آورى و اس ــتى نس كشاورزان بايس
ــدارهاى الزم در خصوص  ــاورزى اقدام كنند و همچنين هش كش
ــاورزى به كشاورزان و  آتش زدن كاه و كلش و باقى مانده هاى كش

اصناف آنها ابالغ شده است.
 مهندس ظهرابى افزود:  بنابراين كسانى كه با بى توجهى به سالمتى 
مردم و براى آسان تر شدن كار خود، اقدام به ايجاد حريق در اراضى 

كشاورزى مى كنند، با مجازات مقرر در قانون مواجه خواهند شد.
 وى اضافه كرد: آتش زدن كاه و كلش و ضايعات كشاورزى به دليل 
ايجاد دود شديد و انتشار انواع آالينده هاى سمى از مصاديق تهديد 
عليه بهداشت عمومى به شمار رفته و معضالت زيادى را براى مردم 
خصوصا گروه هاى حساس جامعه و افرادى كه داراى بيمارى هاى 
تنفسى هستند، ايجاد مى كند. وى اضافه كرد:  اين اقدام همچنين 

باعث نابود كردن مواد مغذى خاك مى شود.
ــانى  ــالمى براى كس ــون مجازات اس ــاده 688 قان ــاس م بر اس
ــت  ــت محيط زيس ــازمان حفاظ ــالم س ــخيص و اع ــا تش كه ب
ــت عمومى را به مخاطره اندازد، تا يكسال حبس در نظر  بهداش

گرفته شده است.

آتش زدن باقيمانده محصوالت 
كشاورزى، پيگرد قانونى دارد

                دريچه

محققان در مطالعه اخير خود نشان دادند كه چگونه استفاده بيش از حد 
ــان در بدترين حالت مى تواند  از منابع غذايى توسط جانوران درنده و انس

منجر به انقراض گونه هاى زيستى، يكى پس از ديگرى شود.
نهنگ هاى قاتل، خرس هاى قطبى و انسان ها، هر سه شكارچيانى هستند 

ــدن غذاى مورد عالقه شان، خود را با  كه مى توانند در هنگام كمياب ش
شكار طعمه هاى جديد و گونه هاى ديگرى از غذا مطابقت دهند؛ اما اين 

تغيير ذائقه آنها مى تواند كل نظام اكوسيستم را مختل كند.
ــكارچى سودمند  چنين تغييرى مى تواند در مدتى كوتاه براى بقاى ش
باشد اما در درازمدت منجر به اثرات منفى روى كل شبكه منابع غذايى 

طبيعت خواهد شد.
يك نمونه عالى در اين مورد نهنگ قاتل است، كه طعمه اصلى او گوشت 
نوزاد نهنگ كوهان دار است. هنگامى كه جمعيت نهنگ هاى كوهان دار 
ــمگيرى كاهش مى يابد، نهنگ هاى  به دليل شكار گسترده به طور چش
قاتل شروع به شكار خوك هاى آبى كرده و هنگامى كه جمعيت آنها نيز 
ريشه كن مى شود، سراغ سمورهاى دريايى مى روند. اين موضوع سبب 
ــت دريايى كه غذاى مورد عالقه سمور  مى شود تا فشار وارده بر خارپش
ــت كاهش يابد. در نتيجه جمعيت خارپشت دريايى افزايش  دريايى اس
يافته و آنان نيز در كف دريا از جلبك هاى بزرگ كه زيستگاه بسيارى از 
گونه هاى مختلف ماهى و حيوانات كوچك دريايى است، تغذيه مى كنند.

ــه از الياف تابيده  ــى تصور كرد ك ــد را مى توان همچون طناب اين فرآين
ــت. هنگامى كه به اين طناب نيرويى وارد مى شود، اين نيرو در  شده اس
سراسر طناب پخش مى شود. اگر يكى از الياف پاره شود، الياف باقيمانده 
ــترى تحمل خواهد كرد و به اين ترتيب در  تمام فشار را به صورت بيش

نهايت كل طناب پاره خواهد شد.

ــد. هنگامى كه يخ در  ــاى واقعى وجود دارن نمونه هاى ديگرى نيز در دني
قطب شمال ذوب مى شود، شكار خوك هاى دريايى براى خرس قطبى كه 
غذاى طبيعى آنهاست روز به روز مشكل تر مى شود. از اين رو، آنها مجبور 
مى شوند كه به شكار در روى زمين بپردازند و از تخم و جوجه هاى پرندگان 
ــى جانورانى مانند  ــدگان به نوبه خود غذاى اصل تغذيه كنند كه اين پرن

روباه قطبى شمال هستند.
ــتند كه در حال حاضر مجبورند  نمونه ديگر ماهيگيران غرب آفريقا هس
ــرى در مقياس  ــد؛ زيرا ماهيگي ــود را رها كنن ــاى ماهيگيرى خ حوزه ه
ــود. در  ــاد ش ــود تا كار آنها كس ــبب مى ش باال به روش هاى صنعتى س
ــت مى پردازند كه منجر  ــكار حيوانات ديگرى در طبيع نتيجه آنها به ش
ــكارچيان بسيار  ــان ها ش ــود. انس ــديد جمعيت آنها مى ش به كاهش ش
انعطاف پذير و باكفايتى هستند كه به شدت تاثيرى گسترده بر اكوسيستم 

مى گذارند.
آنچه زيست شناسان به طور نظرى در مورد دوره هايى كه يك شكارچى 
ــبيه سازى كرده اند  غذاى اصلى و مورد عالقه خود را كمياب مى بيند ش

به طور كامل در تضاد با باورهاى محققان در گذشته است.
در گذشته اعتقاد بر اين بود كه اگر يك شكارچى در هنگام كمبود غذاى 
اصلى خود بتواند با شرايط جديد سازگار شده و از جانوران ديگرى تغذيه 
ــد؛ اما نتايج  ــه طور پى در پى اجتناب خواهد ش كند، از انقراض گونه ها ب
جديد نشان مى دهد كه دقيقا برعكس اين موضوع رخ داده و عواقب بسيار 
ــت كه از  ــير دو لبه اس بدترى نيز دارد. اين تغيير در نوع غذا مانند شمش
يك سو در مدت زمان كوتاه مى تواند سبب بقاى شكارچى شود و از سوى 
ــتم  ــدت مى تواند بر ذخاير غذايى طبيعت و كل اكوسيس ديگر در درازم

تاثير منفى بگذارد.

عكس روز 

ــد پرواز كنند،  ــتند كه نمى توانن پنگوئن ها پرندگانى هس
ــان را  ــتر زندگى ش ــنا مى كنند و بيش اما خيلى خوب ش

در دريا مى گذرانند.
آنها پرهاى ضدآب و براقى دارند كه به خشك نگهداشتن 

بيشتر پوست شان كمك مى كند.
ــترى دارند؛  ــدگان، پرهاى بيش ــبت به اكثر پرن  آنها نس
اما هر سال پرهاى قديمى شان مى ريزد و پرهاى جديدى 

براى شان رشد مى كند. 
ــان را  ــد و بال هايش ــرواز ندارن ــدگان توانايى پ ــن پرن اي
ــا به كار  ــريع ماهى ه ــيرجه در آب و گرفتن س ــراى ش ب

مى برند.
ــن  ــزرگ تري ــور، ب ــن امپرات ــا پنگوئ ــن ي ــاه پنگوئ ش
ــك  ــدود ي ــتاده ح ــال ايس ــدش در ح ــت. ق ــه اس گون
ــرا زير  ــرم وزن دارد؛ زي ــا 40 كيلوگ ــت و تقريب ــر اس مت
ــه وى تحمل  ــى دارد كه ب ــى چرب ــتش اليه ضخيم پوس
ــى كه  ــى دهد؛جاي ــب را م ــخت قط ــاى س ــتان ه زمس
ــش  ــر كاه ــر صف ــه زي ــا 60 درج ــرارت ت ــه ح درج

مى يابد .
ــگفت انگيزى در شيرجه زدن  اين جانوران توانايى هاى ش
ــرعت  ــناى با س ــدن طوالنى مدت در آن، و ش در آب، مان
ــه عمق 265  ــن امپراتور مى تواند ب باال دارند. يك پنگوئ
ــاز بدن و غيرفعال  مترى آب برود و با كاهش سوخت و س
ــرورى مدت ماندن خود  كردن عملكرد اندام هاى غير ض
ــاق را تحمل  ــاد اعم ــيار زي ــار بس در آب را باال برد و فش

كند.
ــت كه  ــى نمايد، اين اس ــر چيز عجيب م آنچه بيش از ه
ــز قطب  ــى وقتى پايي ــال، يعن ــر س ــن ماه ه در فروردي
ــاه  ــود، ش ــى ش ــك م ــتان نزدي ــروع و زمس ــوب ش جن
ــت، ترك  ــو از مواد غذايى اس ــا را كه ممل پنگوئن ها دري

مى كنند. 
ــرماى سختى  ــت كه براى س اين ترك محل، در حالى اس
ــت، اليه چربى ضخيمى تدارك ديده اند ؛ كه در پيش اس

ــه حركت  ــا ب ــر روى يخ ه ــوب ب ــرف جن ــه ط ــا ب آن ه
ــك  ــن خش ــه زمي ــه ب ــى ك ــد؛ هنگام ــى آين در م
ــرى  جفتگي ــاد  زي ــرماى  س ــالف  برخ ــند،  ميرس

مى كنند.
ــن ماده يك تخم  ــت و خرداد پنگوئ در ماه هاى ارديبهش
ــر  ــن ن ــل پنگوئ ــه آن را تحوي ــذارد و بالفاصل ــى گ م

مى دهد.
ــه پر از  ــره دار ك ــاى پ ــان پاه ــر آن را در مي ــن ن پنگوئ
ــت  ــه كامال گرم اس ــت و در نتيج ــى اس ــاى خون رگ ه

ــه اى كه  ــز آن را با كيس ــد؛ و از باال ني جاى مى ده

ــس وجود دارد،  ــدارى از تخم در هر دو جن به منظورنگه
مى پوشاند .

ــبيه هم به نظر مى رسند،  پنگوئن هاى نر و ماده خيلى ش
ــان  ــكم ش ــد و ش ــاى متضادن ــا داراى رنگ ه پنگوئن ه
ــت. رنگ بدن آن ها  ــت و پشت شان سياه اس روشن تر اس
ــياه در  ــينه، س ــفيد در جلوى بدن و روى س به صورت س
ــينه و  ــر، و زرد كم رنگ در باالى س ــت و روى دم و س پش
ــى و دور گوش ها  ــر در نزديك ــر تا زرد پررنگ ت پايين س

است. 
ــد تا به  ــا كمك مى كن ــه تنها به آن ه ــن رنگ آميزى ن اي
ــون نهنگ  ــكارچيان دريايى همچ ــر ش ــتتار در براب اس
ــز به آنها  ــل جفت گيرى ني ــد، بلكه در فص ــل بپردازن قات
ــر جذب  ــود را بهت ــس مخالف خ ــد تا جن كمك مى كن

كنند.
در قطب جنوب

خيلى ها فكر مى كنند پنگوئن ها در نيمكره شمالى و قطب 
ــا در نيمكره  ــمال زندگى مى كنند؛ اما همه پنگوئن ه ش

جنوبى (قطب جنوب) زندگى مى كنند. 
مختلف، از مناطق آنها در آب و هواهاى 

ــخ زده زندگى  ــتوايى تا قاره قطب جنوب ي ــير اس گرمس
مى كنند.

ــه جانوران  ــاع معموال در جزايرى ك ــن پرندگان بى دف  اي
درنده ندارد يا روى بخش هاى دورافتاده يك قاره زندگى 

مى كنند.
ــدگان عجيب چنين  ــن پرن ــى داند چرا اي  هيچ كس نم
ــرماى شديد و خطرات فراوان  سرزمين ناسازگارى را با س
ــرده اند؛ اما موفقيت آنها در  آن براى توليد مثل انتخاب ك
ــان دهنده انتخاب  ــل، نش توليد مثل و تضمين بقاى نس

صحيح آنهاست.
ــديد كامال  ــرماى ش ــراى مقابله با س ــدگان كه ب اين پرن
ــه امكان هيچ  ــه اى مهاجرت مى كنند ك مجهزند به نقط
ــرا هيچ يك از  ــراى آنان وجود ندارد؛ زي گونه مزاحمتى ب
ــمنان آنها توانايى مقاومت در برابر چنان آب و هواى  دش

سختى را ندارد . 
تغذيه پنگوئن ها در اقيانوس است، آنها ماهى، خرچنگ  و 

ماهى مركب مى خورند.
پنگوئن هاى تخمگذار

ــم را به طرف  ــاده، او تخ ــذارى پنگوئن م ــس از تخمگ پ

ــن نر، تخم را  ــل مى دهد و پنگوئ پنگوئن نر روى زمين قِ
ــى دارد تا گرم بماند  ــدت 45 روز روى پاهايش نگه م به م
ــت كه قل  ــدا نكد. نكته جالب اينجاس و با يخ ها تماس پي
ــر، بايد در  ــاده به طرف پنگوئن ن ــم از پنگوئن م دادن تخ
كمتر از دو دقيقه انجام شود وگرنه تخم يخ مى زند و نوزاد 

از بين مى رود. 
ــا را روى پاهايش  ــه پرنده نر تخم ه در مدت 45 روزى ك
ــى رود و دنبال  ــتد، پنگوئن ماده م نگه مى دارد و مى ايس

غذا مى گردد.
ــت، معموال  ــب تخم ها اس ــه پنگوئن نر مراق در مدتى ك
در يك جا ثابت مى ايستد؛ زيرا در اين مدت غذا نمى خورد 

و بايد كمتر انرژى مصرف كند. 
ــا دور هم  ــوند، نر ه ــروع مى ش ــوالك ها ش وقتى كه ك

جمع مى شوند تا يكديگر را گرم نگه دارند . 
ــل داد به دريا مى رود تا  ماده به محض اينكه تخم را تحوي

جبران مافات كند.
ــرد  ــب ك ــه اش را كس ــرژى و وزن اولي ــه ان ــى ك  وقت
ــكم  ــى در ش ــرم ماه ــن كيلوگ ــه چندي ــى ك در حال
ــذارى  ــل تخمگ ــه مح ــت ب ــرده اس ــره ك ــود ذخي خ

باز مى گردد. 
ــردد، پرنده نر  ــاده از دريا باز مى گ تا هنگامى كه پرنده م
سه ماه تمام غذا نخورده است و بيش از يك سوم وزنش را 

از دست مى دهد.
طى اين مدت جوجه هم از تخم بيرون آمده و پدر وفرزند 
غذاى كاملى از غذاى نيم هضم شده بدن مادر مى خورند. 
ــن بار نوبت پدر  ــادر جاى پدر را مى گيرد؛ اي از اين پس م

است كه به دريا برود . 
ــه فاصله  ــه پنگوئن هاى ماده ب ــت كه هم جالب اينجاس
ــا غذا  ــه پنگوئن، ب ــدن جوج ــرون آم ــاعت از بي چند س

بر مى گردند! 
بسيار باهوش

ــفر  ــه قطب جنوب س ــك» ب ــه «ژئوگرافي ــكاس مجل ع
ــر  ــه تصوي ــا را ب ــى پنگوئن ه ــى از زندگ ــرد و رازهاي ك

كشيد.
ــر از دور، حركت هاى  ــد: «اگ ــى گوي ــاره م وى در اين ب
ــد  ــد ش ــه خواهي ــد متوج ــا را ببيني ــى پنگوئن ه جمع
ــيار هماهنگ  ــى و گروهى بس ــى جمع ــه آنها در زندگ ك
ــالمت آميزى  ــتى مس ــد و از هم زيس ــى مى كنن زندگ
ــيار  ــه پنگوئن ها بس ــن اين ك ــتند، ضم ــوردار هس برخ
ــى  ــيار باالي ــدرت درك بس ــند و از ق ــوش مى باش باه
ــط عاطفى خوبى ــان ها رواب برخوردارند، همچنين با انس

 برقرار مى كنند».

مطالعات زيست شناسان نشان مى دهد ؛

تاثير انسان ها و درندگان، بر نابودى گونه هاى اكوسيستم جهانى

ــى كه  ــى دهد؛جاي ــب را م ــخت قط ــاى س ــتان ه زمس
ــش  ــر كاه ــر صف ــه زي ــا 60 درج ــرارت ت ــه ح درج

مى يابد .
ــگفت انگيزى در شيرجه زدن  اين جانوران توانايى هاى ش
ــرعت  ــناى با س ــدن طوالنى مدت در آن، و ش در آب، مان
ــه عمق 265 ــن امپراتور مى تواند ب ــه عمق 265باال دارند. يك پنگوئ ــن امپراتور مى تواند ب 265باال دارند. يك پنگوئ

ــاز بدن و غيرفعال  مترى آب برود و با كاهش سوخت و س
ــرورى مدت ماندن خود  كردن عملكرد اندام هاى غير ض
ــاق را تحمل  ــاد اعم ــيار زي ــار بس در آب را باال برد و فش

كند.
ــت كه  ــى نمايد، اين اس ــر چيز عجيب م آنچه بيش از ه
ــز قطب  ــى وقتى پايي ــال، يعن ــر س ــن ماه ه در فروردي
ــاه  ــود، ش ــى ش ــك م ــتان نزدي ــروع و زمس ــوب ش جن
ــت، ترك  ــو از مواد غذايى اس ــا را كه ممل پنگوئن ها دري

مى كنند. 
ــرماى سختى  ــت كه براى س اين ترك محل، در حالى اس
ــت، اليه چربى ضخيمى تدارك ديده اند ؛ كه در پيش اس

ــه حركت  ــا ب ــر روى يخ ه ــوب ب ــرف جن ــه ط ــا ب آن ه
ــك  ــن خش ــه زمي ــه ب ــى ك ــد؛ هنگام ــى آين در م
ــرى  جفتگي ــاد  زي ــرماى  س ــالف  برخ ــند،  ميرس

مى كنند.
ــن ماده يك تخم  ــت و خرداد پنگوئ در ماه هاى ارديبهش
ــر  ــن ن ــل پنگوئ ــه آن را تحوي ــذارد و بالفاصل ــى گ م

مى دهد.
ــه پر از  ــره دار ك ــاى پ ــان پاه ــر آن را در مي ــن ن پنگوئ
ــت  ــه كامال گرم اس ــت و در نتيج ــى اس ــاى خون رگ ه

ــه اى كه  ــز آن را با كيس ــد؛ و از باال ني جاى مى ده

خيلى ها فكر مى كنند پنگوئن ها در نيمكره شمالى و قطب 
ــا در نيمكره  ــمال زندگى مى كنند؛ اما همه پنگوئن ه ش

جنوبى (قطب جنوب) زندگى مى كنند. 
مختلف، از مناطق آنها در آب و هواهاى 

تغذيه پنگوئن ها در اقيانوس است، آنها ماهى، خرچنگ  و 
ماهى مركب مى خورند.

پنگوئن هاى تخمگذار
ــم را به طرف  ــاده، او تخ ــذارى پنگوئن م ــس از تخمگ پ

جبران مافات كند.
ــرد  ــب ك ــه اش را كس ــرژى و وزن اولي ــه ان ــى ك  وقت
ــكم  ــى در ش ــرم ماه ــن كيلوگ ــه چندي ــى ك در حال
ــذارى  ــل تخمگ ــه مح ــت ب ــرده اس ــره ك ــود ذخي خ

باز مى گردد. 
ــردد، پرنده نر  ــاده از دريا باز مى گ تا هنگامى كه پرنده م
سه ماه تمام غذا نخورده است و بيش از يك سوم وزنش را 

از دست مى دهد.
طى اين مدت جوجه هم از تخم بيرون آمده و پدر وفرزند 
غذاى كاملى از غذاى نيم هضم شده بدن مادر مى خورند. 
ــن بار نوبت پدر  ــادر جاى پدر را مى گيرد؛ اي از اين پس م

است كه به دريا برود . 
ــه فاصله  ــه پنگوئن هاى ماده ب ــت كه هم جالب اينجاس
ــا غذا  ــه پنگوئن، ب ــدن جوج ــرون آم ــاعت از بي چند س

بر مى گردند! 
بسيار باهوش

ــفر  ــه قطب جنوب س ــك» ب ــه «ژئوگرافي ــكاس مجل ع
ــر  ــه تصوي ــا را ب ــى پنگوئن ه ــى از زندگ ــرد و رازهاي ك

كشيد.
ــر از دور، حركت هاى  ــد: «اگ ــى گوي ــاره م ــد: «وى در اين ب ــى گوي ــاره م «وى در اين ب
ــد  ــد ش ــه خواهي ــد متوج ــا را ببيني ــى پنگوئن ه جمع
ــيار هماهنگ  ــى و گروهى بس ــى جمع ــه آنها در زندگ ك
ــالمت آميزى  ــتى مس ــد و از هم زيس ــى مى كنن زندگ
ــيار  ــه پنگوئن ها بس ــن اين ك ــتند، ضم ــوردار هس برخ
ــى  ــيار باالي ــدرت درك بس ــند و از ق ــوش مى باش باه
ــط عاطفى خوبى ــان ها رواب برخوردارند، همچنين با انس

 برقرار مى كنند».

زندگى عجيب پنگوئن ها
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مسووالن آموزش و پرورش هدف از اجراى طرح رتبه بندى 
ــد، در حالى كه برخى  ــزه معلمان مى دانن را افزايش انگي
كارشناسان نظام آموزشى كشور، معتقدند اجراى اين طرح 

به عميق تر شدن تبعيض ها دامن مى زند.
 در اوايل سال جارى شمار زيادى از معلمان سراسر كشور 
ــتاندارى ها و مجلس  مقابل ادارات آموزش و پرورش، اس
ــبت به مشكالت معيشتى و جايگاه  تجمع اعتراضى را نس
ــتن  ــت داش ــان  برگزار كردند.با در دس منزلت فرهنگي
ــرق مى ناليم، نه از فقر»،  پالكاردهايى  با مضمون «ما از ف
«معلم فرهنگ ساز جامعه را دريابيد» و «معلم بيدار است، 
از تبعيض بيزار است». كه خواسته هايشان را مطرح كردند.

ــدن نظام هماهنگ پرداخت و  معلمان خواهان اجرايى ش
همسو شدن دستمزد و مزايا با ساير دستگاه ها شدند.

در مقابل اين تجمعات دولت و وزارت آموزش و پرورش از 
اجرايى شدن احكام رتبه بندى و افزايش حقوق بر اساس 

رتبه خبر دادند.
هيات دولت 27 اسفند سال 93 نظام رتبه بندى معلمان 
ــال جارى از  ــت س را تصويب كرد و پس از آن 5 ارديبهش
ــوى معاون اول رئيس جمهورى اين مصوبه ابالغ شد.  س
ــامل «آموزگاران،  مشموالن طرح طبقه بندى معلمان ش
دبيران، هنرآموزان، مربيان امور تربيتى، مشاوران، مراقبان 
سالمت، مديران و معاونان مدارس و مجتمع هاى آموزشى 
ــتند و در پنج رتبه «مقدماتى، پايه، ارشد،  و تربيتى» هس

خبره و عالى» رتبه بندى حرفه اى مى شوند.
مشموالنى كه براساس ضوابط مصوب در يكى از اين رتبه ها 
قرار مى گيرند، به ترتيب از 15، 25، 35 و 50 درصد افزايش 
امتياز حق شغل از مهر ماه سال 1394 برخوردار مى شوند.

احكام رتبه بندى از مهر ماه در حال صدور است و تا امروز 
70 درصد احكام رتبه بندى معلمان صادر شده است و در 
فيش حقوقى مهر ماه براساس رتبه اى كه كسب كرده اند، 
افزايش حقوق اعمال مى شود.احكام رتبه بندى شامل تمام 
معلمان نمى شود و فرهنگيان با كمتر از 6 سال سابقه كار و 
افراد داراى كسر ساعت موظف  تحت پوشش اين طرح قرار 
نمى گيرند.يكى از معلمان پايه ابتدايى با مدرك كارشناسى 
ارشد به خبرنگار مهر، گفت: حقوق فرهنگيان پايين است 
ــئله اعتراض داريم اجراى طرح رتبه  و همه ما به اين مس
بندى موجب تبعيض بيشتر مى شود و ما شامل رتبه بندى 
نمى شويم يعنى حقوقى هم افزايش نخواهد داشت و اين 
موجب مى شود تا انگيزه كافى براى تدريس نداشته باشيم 
ــتيم و عمدتا حقوق ناچيزى  چرا كه همه ى ما معلم هس
ــذارى ميان معلمان  داريم و اين رتبه بندى نوعى فرق گ
است. حداقل بايد پايه حقوق معلمان يكسان افزايش پيدا 
مى كرد سپس طرح رتبه بندى براساس شاخص ها اجرا 

مى شد.
امسال با اجراى نظام 6.3.3 و حذف پايه دهم تعداد زيادى 
از معلمان متوسطه دوم مازاد شدند و كسرى ساعات كار 
دارند اين معلمان مجبور هستند در متوسطه اول يا ابتدايى 

ــاعت را پر كنند در غير اينصورت  تدريس كنند تا 24 س
بدون درنظر گرفتن سابقه ، معلم از مزايا رتبه بندى بى بهره 
مى شود.همچنين على زرافشان معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش درباره فرمى كه آموزش وپرورش 
ــر  ــانى به همكارانى كه كس تحت عنوان «فرم اطالع رس
ساعت موظف دارند» در اختيار معلمانى كه بايد از مقطع 
دبيرستان در پايه ابتدايى تدريس كنند قرار داده است و 
نيز درباره بند دوم آن كه درباره عواقب مشكالت بعدى در 
رتبه بندى هشدار داده شده است،  گفت: دريافت حقوق 
هر همكارى در آموزش و پرورش منوط به اشتغال است. 
اگر فرهنگى شاغل نباشد از حقوق نيز بهره مند نمى شود.

وى با اشاره به استقرار نظام 6.3.3 افزود: با توجه به اجراى 
ــتند كه بايد  نظام مذكور تعدادى از فرهنگيان مازاد هس
ــوند.طبق دستورالعمل  در 6 پايه متوسطه ساماندهى ش
ساماندهى به همكاران فرهنگى ابالغ تدريس تمام وقت 
شده است.زرافشان ادامه داد: همكارانى احكام رتبه بندى 
شامل آنان مى شود كه  24 ساعت در هفته تدريس كنند 
در غير اين صورت از مزيت رتبه بندى بى بهره خواهند بود. 
ــابقه كار دارند اگر 20 ساعت  البته كسانى كه 20 سال س

در هفته  تدريس كنند شامل احكام رتبه بندى مى شوند.
ــطه وزارت آموزش و پرورش با بيان  معاون آموزش متوس
اينكه ساماندهى اكثر فرهنگيان انجام شده است، گفت: 

پايه هاى تدريس براى معلمان را مشخص كرده ايم .
به گفته كارشناسان آموزشى و نمايندگان مجلس شوراى 
ــل تجمعات  ــدى طرحى در مقاب ــالمى، طرح رتبه بن اس
ــتى بوده است و  فرهنگيان در اعتراض به وضعيت معيش
ــت. آموزش و پرورش بايد  طبق سند تحول بنيادين نيس
به طور يكسان ضريب حقوقى معلمان را افزايش مى داد و 
سپس بر اساس امتيازهاى فرهنگيان بر اساس رتبه بندى 
ــا انگيزه معلمان  و  مزايايى جداگانه دريافت مى كردند ت
كيفيت آموزش و پرورش افزايش يابد اما اجراى اين طرح 
ــدن طرح رتبه بندى سند تحول  موجب ناديده گرفته ش
ــتى بسيارى از فرهنگيان  بنيادين است و وضعيت معيش
ــته نمى كند و افزايش حقوق برخى از  نيز تفاوتى با گذش
فرهنگيان، حقوق عقب افتاده اى است كه ساير كارمندان 

دريافت كردند و معلمان مستثنى بوده اند.
رتبه بندى كه سند تحول بنيادين به آن اشاره دارد معلمان 
را به 4 رتبه شامل مربى معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم 

و استاد معلم تقسيم مى كند تا معلم با هر سابقه اى كه دارد 
متناظر با هم رديف خودش در دانشگاه، حداقل 80 درصد 
حقوق را دريافت كند؛ نظام رتبه بندى فعلى براساس قانون 
خدمات كشورى ابالغ شد و  بيشتر به دنبال تقويت حقوق 

معلمان است.
در حالى كه وزير آموزش و پرورش و مسووالن اين وزارت 
ــى اين طرح ارتقاى كيفيت  خانه ادعا دارند كه هدف اصل
ــزه و تقويت  ــا افزايش انگي ــور ب نظام تعليم و تربيت كش
ــه وزارت  ــرح رتبه  بندى ك ــت. ط مهارتهاى معلمان اس
آموزش و پرورش در حال اجراى آن است به عميق تر شدن 

تبعيض هاى موجود دامن مى زند.
ــتگاه ها  ــاير دس معلمان معتقدند، همان اندازه  كه در س
افزايش حقوق صورت مى گيرد، در مورد معلمان هم اين 
افزايش تعلق گيرد. اما شاهد فيلترهايى همچون رتبه بندى 
براى افزايش حقوق معلمان هستيم كه آن نيز با تبعيض 
اجرا مى شود، بايد ديد اجراى اين طرح كه با واكنش هاى 
زيادى همراه است، در اولين فيش حقوقى فرهنگيان كه 
ــامل افزايش حقوق مى شود؛ واكنش هاى  رتبه بندى ش

فرهنگيان چگونه است.
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وكيل متهم پرونده فساد نفتى با اشاره به اين مطلب كه كيفرخواست تنها يك 
ادعانامه است و در آن هيچ اقرارى از موكلم وجود ندارد، گفت: همه تالش من اين 

است كه در معيت دستگاه قضايى به كشف حقيقت و احراز واقعيت كمك كنم
رسول كوهپايه زاده اصفهانى در گفت وگو با خبرگزارى فارس، با اشاره به اينكه 
از شنبه هفته جارى دور دوم مطالعات پرونده فساد نفتى آغاز شده است، گفت: 
ــتيم و پرونده را مطالعه مى كنيم.وى با تأكيد بر  ما هر روز در دادگاه حاضر هس
اينكه تاكنون قسمت هاى مهم پرونده «ب ز» را مطالعه كرديم، گفت: اميدواريم 
ــراف  ــه دادگاه، اش بتوانيم تا قبل از 9 آبان يعنى زمان برگزارى چهارمين جلس
كامل نسبت به پرونده پيدا كنيم.اين وكيل دادگسترى در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا از روند برگزارى دادگاه راضى بوده ايد يا خير، گفت: چون دادگاه در چارچوب 
ــيوه برگزارى  موازين قانونى كار خود را آغاز كرد و همين روند را ادامه داد، از ش
ــتم.وى افزود: قرار بود نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كند،  راضى هس
ــت كه ظرف يك سال و نيم  كيفرخواستى كه قرائت شد صرفاً يك ادعانامه اس
تنظيم شده و اينكه آيا اتهامات وارده در اين كيفرخواست صحيح است يا خير، 
تشخيص آن با دادگاه خواهد بود.كوهپايه زاده اصفهانى تصريح كرد: دادگاه علنى 
برگزار شد و على رغم اينكه نبايد همه جزئيات كيفرخواست منتشر مى شد باز 
هم شاهد انتشار جزئيات بوديم اما اين هم جاى نگرانى ندارد زيرا افكارعمومى در 

جريان كامل رسيدگى به اين پرونده قرار مى گيرند.
وى ادامه داد: اما رعايت اصل برابرى و مساوات ايجاب مى كند كه همين فرصت، 
براى من و موكلم وجود داشته باشد تا بتوانيم دفاعيات خود را ارائه دهيم، نماينده 
ــتان وظيفه خود را انجام داد و تنها در يك مورد آن هم حضور كارشناس  دادس
ــتيم.وكيل «ب ز»  ــترى در دادگاه با يكديگر اختالف نظر داش رسمى دادگس
ــده با اصل پرونده مغايرتى  در پاسخ به اين سؤال كه آيا كيفرخواست قرائت ش
ــطر  ــطر به س ــر؟  گفت: ما در وقت مقتضى دفاعيات خود را براى س دارد يا خي
ــت ارائه خواهيم داد و اگر هياهوى سياسى و جنجال هاى رسانه اى  كيفرخواس
اجازه دهد، پرونده جاى دفاع بسيارى دارد، هر چند كه داور نهايى دادگاه است.
وى خاطرنشان كرد: كيفرخواست ماحصل تحقيقات در دادسرا است، اما به هر 
حال نظر مقام تحقيق اين بود كه به اين شكل اين نتيجه را ارائه دهد، در حالى 

كه براساس همين محتويات مى توانست نظر ديگرى داشته باشد و يا اگر مقام 
ديگرى رسيدگى مى كرد، تشخيص ارتكاب جرم نداشت و منع تعقيب مى داد.
ــت حاصل تالش،  ــاره به اينكه كيفرخواس كوهپايه زاده اصفهانى در ادامه با اش
ــتفاده از داده هايى كه دراختيار دارد  ــتنتاج يك مقام انسانى با اس انبساط و اس
است، گفت: بر همين اساس نمى توانيم بگوييم كه ماحصل اين تالش، مصون از 
خطاست و طبيعتاً ممكن است همه يا بخشى از آن خطا باشد، به همين جهت 

ــترى  هم پس از دادگاه بدوى، دادگاه تجديدنظر وجود دارد.اين وكيل دادگس
ــؤال كه مگر نماينده دادستان به اظهارات موكل شما استناد  در پاسخ به اين س
نكرده؟ گفت: در اين پرونده چيزى به اسم اقرار و اينكه «ب ز» اقرار كرده باشد 
نداريم.وكيل «ب ز» يكى از ايرادات جدى وارده به اين پرونده را استفاده از نظرات 
كارشناسان بانك مركزى عنوان كرد و گفت: اساساً بانك مركزى در اين پرونده 
ذينفع است و به همين دليل هرگونه اظهارنظر كارشناسان بانك مركزى فاقد 

وجاهت قانونى است، در حالى كه بناى كيفرخواست براساس نظرات كارشناسان 
بانك مركزى بنا شده است.

ــيدن به  ــراى رس ــه ب ــود ك ــن ب ــم در دادگاه اي ــا ه ــته م ــزود: خواس وى اف
ــترى  ــمى دادگس ــان رس ــد از نظر كارشناس ــت باي ــف واقعي حقيقت و كش
ــانى  ــود، كارشناس ــتفاده ش ــى اس ــى بين الملل ــور بانك ــالح در ام ذيص
ــد پرونده  ــاق بيفتد قطعاً رون ــتند كه اگر اين اتف ــتقل و بى طرف هس كه مس

تغيير مى كند.
كوهپايه زاده اصفهانى با اشاره به صحبت هاى رييس دستگاه قضايى كشور گفت: 
فرمايشات رياست قوه قضائيه در خصوص تأكيد بر استقالل دستگاه قضايى و 
عدم تأثير جنجال هاى جناح هاى مختلف سياسى در تصميم گيرى دادگاه باعث 
افتخار، سرافرازى و دلگرمى همه كسانى است كه دل در گرو احقاق حق و اجراى 
عدالت دارند.وكيل «ب ز» تصريح كرد: تذكر ايشان بايد چراغ راه و نصب العين 

مسوولين و اصحاب دعوا قرار گيرد.
ــخيص اين  وى در خصوص برگزارى دادگاه به صورت علنى گفت: در واقع تش
قضيه با قاضى است و همانطور كه تشخيص داده سه جلسه اول علنى باشد، مى 
تواند تشخيص دهد كه مابقى جلسات غيرعلنى برگزار شود، اما خواهش ما اين 
است كه دفاعيات خود را علنى ارائه دهيم، مگر اينكه واقعاً مسئله اى عارض شود 
كه تشخيص دهند دادگاه بايد غيرعلنى برگزار شود.كوهپايه زاده اصفهانى در 
پاسخ به اين سؤال كه آيا پيروز اين پرونده خواهد بود يا خير، گفت: هنوز براى 
ــت، همه تالش من اين است كه در معيت دستگاه قضايى به  پيش بينى زود اس
كشف حقيقت و احراز واقعيت كمك كنم و اميدوارم در چارچوب وظيفه قانونى و 
َِّذيَن  سوگندى كه خورده ام بتوانم از حقوق قانونى و شرعى موكلم دفاع كنم «َوال

َجاَهُدوا فِيَنا لََنْهِديَنَُّهْم ُسُبلََنا»
اين وكيل دادگسترى خاطرنشان كرد: اگر بتوانم ايرادات وارده به كيفرخواست 
ــى چه خواهد  ــا اينكه رأى نهاي ــام داده ام ام ــه خود را انج را ثابت كنم، وظيف
ــر در چارچوب موازين،  ــه اطمينان دارم اگ ــيم، هر چند ك بود بايد منتظر باش
ــش برويم، ــى پي ــائل سياس ــان ذيصالح و فارغ از مس بهره گيرى از كارشناس

 واقعيت را خواهيم ديد.

خبر 

شيشه محافظ مزار حافظ به دليل هجوم مردم شكست.
ــم ياد روز حافظ و زمانى كه اجازه دادند  ــب در پايان مراس دوشنبه ش
ــد و هجوم مردم  ــلوغى بيش ازح ــوند به دليل ش مردم وارد آرامگاه ش
شيشه محافظ مزار حافظ شكست.درحالى كه گروه هاى زيادى از مردم 
ــركت كنند و پشت درها ماندند  نتوانستند در مراسم ياد روز حافظ ش
در پايان مراسم درهاى آرامگاه باز شد و گروه هاى مختلف مردم سعى 
ــانند كه تداخل گروه هاى تازه وارد و  داشتند خود را به مزار حافظ برس
ــلوغى بيش ازحد در آرامگاه حافظ  ــد ش آنان كه داخل بودند باعث ش
ــردم اجازه حضور در  ــد.اين اتفاق در حالى  روى داد كه اگر تمامى م ش
آرامگاه را داشتند شلوغى و هجوم براى رساندن خود به آرامگاه نيز وجود 
نداشت.در اين راستا وزير ارشاد كه در كنار مزار حافظ براى مصاحبه با 
رسانه ها ايستاده بود نيز پس از شكسته شدن شيشه و هجوم مردم پشت 

درمانده از در مخصوص پشت حافظيه خارج شد.

يك كارشناس ارشد روانشناسى:

خاطرات غمگين گذشته را فراموش كنيد
يك كارشناس ارشد روانشناسى تاكيد كرد: زندگى كردن در گذشته و 

يادآورى خاطران رنج آور آن به جسم و روح افراد صدمه مى زند.
ناهيد حاجى سليمانى با اشاره به اينكه افراد زيادى در گذشته زندگى 
ــردن خود به  ــرزنش ك ــود صدمه مى زنند، گفت: با س مى كنند و به خ

جسم تان آسيب نرسانيد.
ــن كار از تلخى و  ــد؛ با اي ــادت را از خود دور كني ــد كرد: حس وى تاكي
مشكالت زندگى مى كاهيد. اما با رنجش خاطر و دشمنى ورزيدن خود را 
پير مى كنيد.حاجى سليمانى افزود: اين گونه سختگيرى هاى ذهنى روح 
و روان، احساسات و جسم شما را تحليل مى برد. سعى كنيد كه به جاى 

زندگى با مشكالت و نگرانى هاى بى مورد، چاره سازى كنيد.
ــان كرد: اگر يادگيرى را  ــى خاطرنش ــد روانشناس اين كارشناس ارش
فراموش كنيم و به گذشته ها فكر كنيم، به سرعت پير و به ناراحتى هاى 
قلبى نيز مبتال مى شويم. بهتر است ذهن مان را بر حال و آينده متمركز 
و تمرين كنيم كه ديگران و خودمان را ببخشيم و گذشته ها را فراموش 

كنيم.

شيشه محافظ مزار حافظ شكست

اجراى طرح رتبه بندى معلمـان؛ 

تبعيـض يا عـدالت؟

پيكر 87 زائر جان باخته فاجعه منا سرانجام پس از چهار روز تاخير، 
وارد خاك ايران شدند.

ــعودى حامل پيكرهاى مطهر 87 جان باخته ايرانى  هواپيماى س
فاجعه منا ساعت 45 دقيقه بامداد (سه شنبه) در فرودگاه مهرآباد 
به زمين نشست.اين پرواز قرار بود روز جمعه انجام شود، ولى طبق 
اظهارات رييس سازمان حج و زيارت، به دليل روند كند شناسايى 
ــد ــروه از پيكرها با تاخير انجام ش ــن گ ــا، انتقال چهارمي پيكره

.سعيد اوحدى در بيان علت تاخير در انتقال اين 87 پيكر به ايران، 
ــورها و پيگيرى هايى كه  ــه مطالبه ديگر كش گفته بود: با توجه ب
بازماندگان قربانيان در مشروعات ديگر انجام مى دهند، مسووالن 
ــترى اعمال كرده  ــتان حساسيت بيش پليس و گذرنامه در عربس
ــال پيكرها را انجام مى  ــواس زياد كار صدور مجوز انتق اند و با وس
ــال پيكرهاى 87 زائر  ــاله باعث تاخير در انتق دهند و همين مس

جان باخته شد.اين پيكرها پس از ورود به فرودگاه مهرآباد تفكيك 
و به استان هاى مقصد براى خاكسپارى فرستاده مى شوند.

پيكر سيدحميدرضا حسينى، خبرنگار شبكه خبر نيز كه به تازگى 
شناسايى شده همراه اين پرواز به كشور منتقل شد.

طبق اعالم سازمان حج و زيارت ايران از ميان جان باختگان فاجعه 
ــه را تحويل گرفته و از  ــون پيكر 399 زائر جان باخت تلخ منا تا كن

سرنوشت 65 زائر خود هنوز هيچ اطالعى در دست ندارد.
ــازمان دوشنبه 26 مهرماه  اين درحالى است كه ماموريت اين س
ــران ايرانى از  ــت تمام زائ ــا پايان عمليات حج و بازگش همزمان ب
ــازمان حج و  ــى يابد، البته رييس س ــتان به ايران خاتمه م عربس
زيارت گفته كه تيم تفحص تا زمان روشن شدن تكليف آن 65 زائر 
همچنان در عربستان مى ماند و جست و جو در سردخانه هاى مكه 

كماكان ادامه دارد.

ــان اينكه  ــزد با بي ــتان ي ــى و جوانان اس ــور فرهنگ ــاون ام مع
ــرد،  ــم ك ــدازى خواهي ن ــه راه ا ــى ك ــى از كمپين هاي يك
ــيدن  ــت: پوش ــت، گف ــيم» اس ــگ نپوش ــاس تن ــن «لب كمپي
ــر  ــران مض ــران و پس ــالمتى دخت ــراى س ــگ ب ــهاى تن لباس
ــدازى ن ــن راه ا ــن كمپي ــت اي ــرار اس ــن ق ــت. بنابراي اس

 شود.
طوبى مازارزاده با اعالم اين خبر اظهار كرد: ازهفته آينده فعاليت 
ــالم آغاز مى شود عالوه بر آن  كمپين مجازى ازدواج و زندگى س
ــت  ــر را نيز مدنظر داريم. قرار اس ــار كمپين ديگ راه اندازى چه
ــيب هاى اجتماعى، فضاى مجازى، لباس تنگ  كمپين هاى آس
ــت را نيز طى ماه هاى آينده  نپوشيم و حمايت از زنان بدسرپرس

راه اندازى كنيم.
وى با اشاره به آمار ازدواج و طالق استان يزد گفت: بر اساس آمار 
پنج ماهه اول سال جارى ميزان ازدواج نسبت به مدت مشابه آن 
ــال قبل پنج درصد و ميزان طالق 14 درصد افزايش يافته  در س

است.
ــه از جمله  ــل مختلفى دارد ك ــتان يزد دالي  اين وضعيت در اس
ــر، تنوع طلبى،  ــت اطرافيان، اعتياد همس آنها مى توان به دخال
ــائل دينى، تحت تاثير فرهنگ غربى القا شده  بى توجهى به مس
ــبك  ــبكه هاى ماهواره اى قرار گرفتن و گرايش به س از طرف ش
ــوزه ازدواج  ــرد. بنابراين كمپينى را درح ــاره ك زندگى غربى اش

طراحى كرده ايم.

پيكر 87 زائر جان باخته منا وارد ايران شد معاون امور فرهنگى و جوانان استان يزد خبر داد؛

راه اندازى كمپين « لباس تنگ نپوشيم»

وكيل بزرگ ترين پرونده فساد نفتى:
كيفرخواست «ب-ز» 

يك ادعانامه است
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ميهمان برنامه «شهر فرنگ» شبكه خبر، محمدرضا شريفى نيا 

بود كه اظهاراتى جنجالى در اين برنامه زنده  را به زبان آورد.
به گزارش تسنيم،  برنامه شهرفرنگ عنوان برنامه اى گفت وگو 
ــه موضوعات روز  ــت كه ب ــبكه خبر اس محور جديدى  در ش
ــاى اخير، بازتاب هاى  ــينماى ايران مى پردازد و در هفته ه س
زيادى هم به همراه داشته است. حميد رضا مدقق مجرى برنامه 
شهر فرنگ، اين هفته محمدرضا شريفى نيا بازيگر و تهيه كننده 

سينما را به اين برنامه دعوت كرد.
بازيگران تعيين كننده سينما نيستند

شريفى نيا در پاسخ به اولين سوال مبنى بر نگاه او به بازيگرى 
گفت: بازيگرى براى من صرفا هدف نيست؛ چون همه كسانى 
كه در فيلم حضور دارند بازيگر نقشى هستند در خدمت مفهوم 
فيلم. بازيگران تعيين كننده براى سينما نيستند، مگر بازيگران 

ويژه و مولف كه تعداد اين افراد بسيار اندك است.
ــينما  ــتر به كدام جايگاه س وى در مورد اينكه عالقه اش بيش
است گفت: من تهيه كنندگى فيلم را خيلى دوست دارم، چون 
حق دخالت دارد و حتى كارگردان و عوامل را انتخاب مى كند 
و دغدغه اى هم دارد. تهيه كننده در سينماى ما تعيين كننده 
است؛  ولى طراح لباس و گريم در خدمت كار هستند و بازيگر 
هم شايد بتواند چهار تا ديالوگ را تغيير دهد ولى مفهوم فيلم 

را نمى تواند تغيير دهند.
ــازى در نقش هاى  ــدان به ب ــريفى نيا ادعاى برخى منتق ش
تكرارى را ادعايى پيش پا افتاده خواند و گفت: ما مساله اى با 
ــينما داريم ؛ مثال شخصيتى كه در  عنوان سريال سازى در س
«اخراجى ها» تكرار يك شخصيت است و در سرى هاى بعدى 
هم اين شخصيت تكرار مى شود. اين به معناى به تكرار افتادن 
نيست. اما از منظر ديگر اگر كسى توانست نقش مثال روحانى 
را خوب بازى كند، هيچ اشكالى ندارد بار ديگر هم همان نقش 
را بازى كند. شبيه بودن است كه اشكال دارد اما وقتى بتوانى 

تيپ روحانى را متفاوت بازى كنى مشكلى ندارد.
به چارلى چاپلين هم براى تكرارى نقش بازى كردن 

ايراد مى گيرند؟
ــم ايراد  ــه چارلى چاپلين ه ــن منتقدان ب ــه داد: اي وى ادام
ــى دوفونس يا ترنس  مى گيرند؟ نه! خيلى از بازيگرا مثل لوي
ــترن بازى كردند و  ــر كه در فيلم هاى وس هيل و باد اسپنس
كاراكترهايى هستند كه بارهاى تكرار شدند و مردم هم دوست 

داشتند.
تازه منتقدهـا و تـازه ديپلم گرفته ها به مـا ايراد 

مى گيرند
شريفى نيا ضمن كنايه به برخى از منتقدان گفت: بچه هايى كه 
تازه منتقد شدند يا تازه ديپلم گرفتند يا مدتى خبرنگار بودند 
و حاال منتقد شدند به ما ايراد مى گيرند و متوجه نمى شوند كه 
يك  تيپ روحانى ممكن است در فيلم هاى متفاوت تغيير كند.
ــازى يك تيپ فرق قائل  پس در نقدها بايد ديد كه بين نوع ب
شوند بازيگر حاجى دنيا با حاجى فيلم اخراجى ها چه فرق دارد.  
عالوه بر آنكه من نقش هاى به شدت متفاوتى را بازى كرده ام. 
من در برج مينو نقش رزمنده بازى كردم و كانديداى سيمرغ 
شدم و در فيلم ده نمكى هم  كانديداى جايزه بازيگرى شدم يا 
اينكه خيلى ها نقش دايى در فيلم «ليال» را مورد تقدير دادند.

يك بار ازدواج كردم و ديگر تمام شد
وى در مورد اينكه چرا اين قدر نقش مرد دو زنه را بازى مى كند 

ــود، نقش مرد دو زنه را بازى  گفت: كمتر كسى حاضر مى ش
كند و من براى نشان دادن زشتى دروغ اين نقش را بارها بازى
ــكالت  كرده ام و باز هم بازى خواهم كرد؛ زيرا اين يكى از مش
جامعه ماست. اتفاقا خيلى شايعات هم براى من درست كردند 

ولى من يك بار ازدواج كردم و ديگر تمام شد.
شريفى نيا همچنين گفت: دروغ گويى مردى كه دو زنه است 
معضل جامعه ما است و خيلى از خانواده ها را هم از بين برده 
ــت كه بتواند جاى من بازى كند و  است. اتفاقا كمتر كسى اس

براى بازى در اين نقش پول بيشترى به من مى دهند.
ــينما گفت: براى اخراجى ها سراغ  اين بازيگر وتهيه كننده س
ــريف رفتيم و او گفت من ديگر نقش روحانى  آقاى صديق ش
بازى نمى كنم من گفتم بى خود مى كنى كه  بازى نمى كنى. 
ــردن بهترين فرد براى  تو لحن و بيان و حتى عربى صحبت ك
ايفاى نقش روحانى هستى درست بازى مى كنى. براى كسى 
ــراغش رفت و  كه نقش روحانى را خوب بازى مى كند بايد س
پول بيشترى هم به او داد. شريفى نيا در پاسخ به سوالى درباره 
اينكه فيلم هاى طنز ايرانى از سطح كيفى قابل قبولى برخوردار 
ــت دارند از اين كارها ببينند و اين  نيستند گفت: مردم دوس
فيلم ها فروش خوبى هم دارند. يك كسى كه خسته از محل كار 
مى آيد، و مى خواهد فيلم مفرح ببيند نبايد نسبت به خواست 

او بى توجهى كرد.
شـخصيتى كه من بازى مى كنم را هـم مردم هم 

كارگردان و هم تهيه كننده دوست دارند
ــوال كه چرا نقش هايش را با  ــخ به اين س شريفى نيا در پاس
ــت: همه آدم ها يك طنزهاى  مايه هاى طنز بازى مى كند گف
در زندگى دارند. شخصيتى كه تيكه و متلك اندازد مورد پسند 
مخاطب است. عالوه بر آن كه شخصيتى كه بازى مى كنم را 
هم كارگردان و هم تهيه كننده دوست دارند پس چرا مايه هاى 

طنز در آن به كار نبرم.
ــرى هم بازى  ــود با مهران مدي ــه داد:  يك فيلمى ب وى ادام
ــده بوديم. كارگردان كار به مديرى ميگفت كه اين را بگو و  ش
ــن را براى كار آوردى.  آن را نگو. مديرى هم گفت پس چرا م
شخصيت مديرى با همان جدى بودنش، طنزهاى زير پوستى 

خوبى دارد، چرا از اين استفاده نكند؟
ــبت ادعاى ديگر مجرى مبنى بر اينكه برخى  شريفى نيا نس
منتقدان مى گويند سينماى كمدى ايران سراغ مسائل سطحى 
ــان داد. او گفت: من اين را قبول  و نازلى مى رود؛ واكنش نش
ــطح بااليى ندارد و اصال با اين  ندارم كه سينماى كمدى ما س
نگرش به سينماى ايران موافق نيستم. سينماى كمدى ايران 
ــينمايى پيشتاز است و فيلمهاى  نسبت به ديگر گونه هاى س

زيبايى در زمينه كمدى در اين مملكت ساخته شده است.
هنـر و تجربـه سـينماى شبه روشـنفكرى ما را 

نجات داد
ــت  وى با تاكيد بر اينكه هر نوع فيلمى براى مردم ما الزم اس
ــت كه بخش هنر و تجربه باز شده است  گفت: يك سالى هس
ــنفكرى ما را نجات دهد.  ــبه روش ــته است سينما ش و توانس
ــينما از آدم هاى مختلفى هستند، مثل مدرسه  مخاطبان س
و دانشگاه كه سطوح مختلفى براى خودش دارد. در سينماى 
ــته از محل كار ــى كه خس ايران نيز همه رقم داريم. يك كس
 مى آيد، و مى خواهد فيلم مفرح ببيند نبايد نسبت به خواست 

او بى توجهى كرد.

سينماى روشنفكرى ديد فروش ندارد، فيلم هاى 
جمشيد هاشم پور را زد

شريفى نيا افزود: براى عده اى همان فيلم سينماى كمدى كه 
بعضى هم مى گويند سينماى شونه تخم مرغى الزم است. يك 
زمانى بود سينماى شبه روشنفكرى ما آمد و فيلم هاى تجارى 

كه مثال جمشيد
ــى ديدند  ــى وقت ــرد را زدند. يعن ــى ك ــازى م ــم پور ب هاش
ــردم ايراد  ــت به اين فيلم ها و م ــان فروش نداش فيلم خودش
ــد. در صورتى كه مردم، اين  مى گرفتند كه اين فيلم را نبيني
فيلم ها را مى ديدند ولى وقتى به مردم توهين مى شد، ديگر 

نمى روند اين نوع فيلم ها را ببينند.
اين بازيگر سينما و تلويزيون در بخش ديگرى از صحبت هايش 
گفت: سينما بخشى اش سرگرمى است تمام فرهنگ مملكت 
كه قرار نيست در سينما باشد پس مساجد  و مدارس و ديگر 

جا ها چه كار مى كنند.
مدقق از شريفى نيا پرسيد كه برخى هم هستند كه مى گويند 
اين فيلمهاى طنز بدآموزى دارند؟ و شريفى نيا گفت:يعنى اين 
ــاخت و پروانه نمايش  همه آدم فرهنگى در شوراى پروانه س
ــرى آدم  ــاد يك س نفهميدند كه بدآموزى دارد. وزارت ارش
فرهنگى را براى ساخت و نمايش فيلم گذاشته است و فيلم هم  

مهر جمهورى اسالمى مى خورد و همه نظر مى دهند.
كل سينما چى هست كه باند هم داشته باشد

ــينمايا باندهاى  ــورد ورود بازيگران به س مجرى برنامه در م
بازيگرى در سينما سوال كرد و شريفى نيا هم درجواب گفت: 
به قولى مورچه چيه كه كله پاچه باشد. كل سينما چى هست 
كه باند هم داشته باشد. بحث باند در سينما نيست، تمام دنيا 
براى كارهاى هنرى گروه تشكيل مى دهند. شما در يك اداره 
كار مى كنيد با يك گروه كار مى كنيد در سينما هم همينطور 

است.
امكان ندارد كسـى با پول و پارتى سـتاره سينما 

شود
مدقق پرسد اين وسط امكان ندارد كسى با پول و پارتى 

ــريفى نيا گفت: نه امكان  بتواند استار شود و ش
ــول مى گيرد و  ــه پ ــى ك ندارد. هر كس

ــت.  بازيگر مى آورد كاله بردار اس
ما بازيگرى كه مى آوريم بايد 

ــد، بايد  ــد بازى كن بتوان
استعداد داشته باشد، 

بايد بتوند چهار تا 
ديالوگ حفظ 

كند. شايد 

بازيگرى هم باشد در نقش شش و هفت يك فيلم، با دو ميليون 
بازى كند؛  ولى در سينما باقى نمى ماند.

آموزشـگاه بازيگرى نداشـتم  شـايد اگر داشتم 
وضعمان خوب مى شد

وى در پاسخ به اين سوال كه نقش آموزشگاه هاى بازيگرى را 
چگونه مى بيند به كنايه گفت:من آموزشگاه بازيگرى نداشتم  
شايد اگر داشتم وضع مان خوب مى شد. اگر آموزشگاه بازيگرى 
باشد كه يك آموزش و متن تدوين شده بدهد،  كالس خوبى 
است ولى به صرف بازيگر بودن نمى توان آموزش دهنده خوبى 
باشى.ممكن است كسى معلم خوبى باشد ولى بازيگر نباشد 

استاد پرويز ممنون اصال بازيگر نبود ولى استاد بازى من بود.
ــم مطالعه بودن  ــورد ك ــاى ديگرى در م ــرى برنامه ادع مج

ــريفى نيا با  ــرح كرد و ش بازيگران مط
تاييد آن گفت: البته آنهايى 

كه بازيگران شاخصى 
ــم  ك ــتند  هس

لعه  مطا

نيستند. اما اشكال سينما اين است كه كمتر مطالعه مى كنند. 
ــوند مى پرسم كه  ــانى كه مى خواهند بازيگرى ش من از كس
حداقل صدتا كتاب خواندند. تمام اينهايى كه من وارد سينما 
كردم از آدمها اهل مطالعه و فرهيخته بودند.  ويشكا آسايش 
در سريال امام على (ع) يكى از اين نمونه هاست. كسى كه من 
ــا بازى كردند مثال  ــينما كردم پول داديم و در فيلم ه وارد س
اميرعلى دانايى، نگين محسنى يا بهاره افشارى. حتى برويد 
ــيد كه براى اولين حضورش در سينما  از پارسا پيروز فر بپرس

چگونه بازيگر شد.
بازيگرى را سر صحنه مى بينى وسط كار گذاشت و رفت. مى 

پرسى كجا رفته؟ مى گويند رفته كه خودش را بسازد!
ــى از ميهمانان  ــاره به ادعاى يك در انتهاى برنامه مدقق با اش
ــته گفت: ميهمانى داشتيم كه  هفته هاى گذش
ــينما استعمال  گفته بود بين بازيگران س
ــت و  ــدر رواج پيدا كرده اس مواد مخ
در مورد خيلى از آنها مشكل ساز 
ــت چقدر اين موضوع  شده اس

صحت دارد؟ 
ــد اين  ــا تايي ــريفى نيا ب ش
موضوع گفت: بازيگرى را سر 
ــط كار  صحنه مى بينى وس
گذاشت و رفت. مى پرسى 
ــه؟ مى گويند  كجا رفت
ــودش را  ــه خ ــه ك رفت
بسازد! اتفاقا معضل من 
با كسانى كه مى گويند 
ــت.  باند دارى همين اس
ــانى كه من براى بازيگر  كس
ــاظ اخالقى  ــى آورم از لح م
ــتند.  طال هس

ــتند كه وى  ــظ بر اين باور هس ــعر حاف مقام معظم رهبرى درباره ش
اشعارش را صد بار پرداخت كرده و به همين دليل  غزل هاى او در حد 

اعالى يكدستى و صافى است.
ــرمايه هاى فرهنگى و  ــاعرى است كه يكى از بزرگ ترين س حافظ، ش
ملى ايران در اعصار و قرون گذشته تا به امروز بوده است و تا اندازه اى 
در ذهن و انديشه ايرانيان جايگاه يافته كه اين روزها كمتر خانه اى را 
مى توان در ايران يافت كه نسخه اى از ديوان غزليات وى در آن وجود 
ــابقه اى درازمدت  ــد. رهبر معظم انقالب اسالمى كه س ــته باش نداش
ــته و از ديرباز با شاعران و  ــاعرى داش ــان در عرصه شعر و ش و درخش
جريان هاى شعرى كشور در ارتباط مستمر بوده اند، در طول سال هاى 
ــخنرانى  ــيرازى به س ــته به بهانه هاى مختلف درباره حافظ ش گذش
پرداخته اند. گزيده اى از بيانات ايشان به نقل از پايگاه خبرى دفتر حفظ 

و نشر آثار ايشان در ادامه از نگاه شما مى گذرد:
ديدار با شعراى فارس؛ آبان 73؛ مثل حافظ كسى نيامده 

است
ــيد تا مثل حافظ بسراييد، مى ترسم نشود. مثل  البته اگر بگويم بكوش
ــت. حقيقتا هيچ كس  ــى نيامده اس ــد از او كس حافظ نه قبل و  نه بع
ــت و باالتر  ــته مثل حافظ غزل بگويد.  حافظ مقوله ديگرى اس نتوانس

از همه است.  
ــعرش را صد بار پرداخت كرده است.  تصور من اين است كه حافظ ش
به همين دليل  غزل هاى او در حد اعالى يكدستى و صافى است. اصال 
ممكن نيست كه شعر به  محض صادر شدن از طبع، خود به خود صاف و 
بى غل و غش باشد. باالخره مقدارى  پرداخت الزم دارد. البته اين را هم 
ــعر «جوهر» نداشته باشد،  هرچه پرداختش  فراموش نكنيد كه اگر ش

كنيد، چيزى درنمى آيد.
ديدار بـا شـاعران؛ بهمن ماه 75؛ شـعرهايى كـه حافظ 

دور ريخت
نمى شود باوركردكسى مانند حافظ شصت، هفتاد سال عمر كند، اقال 
پنجاه سال  شعر بگويد و فقط به قدر همين ديوانى كه از او بر جا مانده 
ــد. آيا  اين قابل باور است!؟ مى شود قبول كرد كه  است، شعر گفته باش
حافظ با آن طبع شعر واالى خود، پنجاه  سال شعر بگويد و فقط توانسته 
باشد پانصد غزل ارائه دهد!؟ قابل باور نيست!  مى خواهم اين طور بگويم 
كه حافظ اقال ده برابر آنچه كه از او باقى مانده، شعر گفته؛  اما نه برابرش 

را دور ريخته است!
ــر برخى از  ــت؛ كمااين كه  اگ ــده اس چنين بوده كه حافظ، حافظ ش
ــعر خود  ــه تصفيه ى ش ــو ب ــم بدين نح ــته ه ــعراى مكثار گذش ش
ــدند.  ــاعر بلند مرتبه اى مى ش مى پرداختند،  حداقل حافظ دوم يا ش
ــوب و  درجه ى يك صائب تبريزى، معلوم  به عنوان مثال، غزل هاى خ
ــعرهاى بدش گم ــد؛ اما در  ش ــظ باج بده ــت خيلى به غزل حاف نيس

 شده است!
ــود،  پانصد غزل ناب  ــر از چند هزار غزل خ يا مثال حزين الهيجى، اگ
ــعرش با شعر  و درجه ى يك برمى گزيد و ارائه مى كرد، معلوم نبود ش

 حافظ، آن قدرى كه االن تفاوت دارد، تفاوت مى داشت. 

ــعر بد خود را پاره كرد و دور ريخت و  مقصود اين است كه هر كس  ش
حتى در بايگانى ذهن، نگه نداشت، او برده  است!  

ديدار با اسـتادان زبان فارسـى؛ اسـفند 77؛   اوج سخن 
 فارسى

ــت واقعا  ــه بايد گف ــن مرصع ك ــعر زري ــى مثل حافظ، با آن ش كس
نشان دهنده اوج سخن  فارسى است؛ يعنى هرچه من در تاريخ ادبيات 
خودمان نگاه مى كنم، نمى توانم سخن  ديگرى به اوج سخن حافظ پيدا 
ــته باشد. كنم كه همه خصوصيات الزم در يك كالم زيبا و واال را  داش
همه خصوصيات در شعر حافظ وجود دارد و در آن مى شود پيدا كرد.

ديدار با اصحاب فرهنگ؛ مردادماه 80؛ پشتوانه فكرى و 
فلسفى حافظ

ــت؟  ــود را به حقيقتى متعهد بداند. آن حقيقت چيس هنرمند بايد خ
ــه قرار دارد تا بتواند همه و يا  ــطحى از انديش اين كه هنرمند در چه  س

بخشى از آن حقيقت را ببيند و  بشناسد، بحث ديگرى است.
ــه و فكر و درك عقالنى باالتر باشد،  مى تواند به آن  البته هرچه انديش
ــترى بدهد. حافظ شيرازى صرفا يك  درك ظريف هنرى كيفيت بيش

 هنرمند نيست؛ بلكه معارف بلندى نيز در كلمات او وجود دارد.
اين معارف هم فقط با  هنرمند بودن به دست نمى آيد؛ بلكه يك پشتوانه 
ــفى و فكرى الزم دارد. بايد  متكا يا نقطه عزيمت و خاستگاهى از  فلس
انديشه واال، اين درك هنرى و سپس تبيين  هنرى را پشتيبانى كند. 

البته همه در يك سطح نيستند؛ توقع هم نيست كه چنين  باشند.
ديدار با شعراى مشهد؛ مردادماه 80؛ حافظ فقط يك شاعر 

خوب نيست
ــاعرى رشد مى كند كه اگر در جايى،  من مكرر به دوستان گفته ام «ش
يك آدم خبره   (حاال نمى گوييم هر كس. نه؛ يك آدم خبره.) گفت «آقا؛ 
اين غزل را پاره كن و دور  بريز»، آن را راحت پاره كند و دور بريزد. يعنى 
به قول ما مشهدى ها: «دلش بار بدهد كه  پاره كند و دور بريزد.» چنين 
شاعرى، خوب مى شود و پيش مى رود. اما اگر نه؛ چون  شعر زاده طبع 
اوست، به آن عالقه مند شود و حيفش بيايد و هر مصرعش را بخواهد 

 نگهدارد، اين شاعر خراب مى شود.
ــت. البته  قرينه اى و دليلى ندارم؛  من، در مورد حافظ اعتقادم اين اس
اما مجموعا آدمى چنين مى فهمد كه حافظ احتمال دارد ده  برابر اين 

ديوان كه از او مانده است شعر گفته باشد. 
ــا  ــن اوج واقع ي ــى  دارد؛ در ا ــن طبع ــه چني ــى ك ــى آدم يعن
ــرده  ــر ك ــم عم ــال ه ــاد س ــصت - هفت ــت و ش ــر اس بى نظي
ــعر را  ــت ش ــزار بي ــج ه ــار پن ــن چه ــد همي ن ــت،  نمى توا اس

داشته باشد.
ــت؛ ولى اينها برگزيده ى  ــتر از اينها  شعر گفته اس او يقينا خيلى بيش
خود اوست. يعنى خودش شعر را مى شناخته و  شعرشناس بوده است. 
پس، جاهايى را كه نپسنديده، دور ريخته و جاهايى را خودش  درست 
ــت. بنابراين در اوج است. واال اگر اين و اصالح كرده تا اين، درآمده اس

ــعر خوب در همه  ديوان ها هست - حافظ، حافظ   نبود -  به هرحال، ش
نمى شد؛ يك شاعر خوب  مى شد.

حافظ فقط يك شاعر خوب نيست؛

شعر لسان الغيب از نگاه رهبرانقالب
ــان آلمان بابيان اينكه از سلمان رشدى براى  رييس اتحاديه ناشران و كتابفروش
ــت، تاكيد كرد: ما به ــده اس ــگاه فرانكفورت دعوت ش معرفى كتابش در نمايش

 هيچ روى عالقه مند به از دست دادن حضور همكاران ايرانى مان نيستيم.
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان در پاسخ به نامه رييس اتحاديه ناشران 
ــتار تغيير برنامه نشست خبرى شصت و هفتمين  و كتابفروشان تهران كه خواس
ــدى سخنران اصلى آن  ــگاه بين المللى كتاب فرانكفورت ، كه سلمان رش نمايش
ــبت به حضور اين اتحاديه در  ــده بود، ضمن اظهار اميدوارى نس برنامه است ،  ش
نمايشگاه يادشده، اعالم كرد: نمايشگاه كتاب فرانكفورت امكانى براى آزادى بيان 
ــخصى داده مى شود تا بتواند  فراهم مى كند؛  از همين روى اجازه حضور به هر ش

كتاب و فرهنگ خود را عرضه و معرفى  كند.
متن نامه هاينريش ريته مولر به محمود آموزگار به شرح زير است: 

8 اكتبر 2015 فرانكفورت
آقاى محمود آموزگار گرامى

رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران
ــال نامه در تاريخ ششم اكتبر 2015. اينكه  عرض تشكر و قدردانى از جهت ارس
بازار كتاب و فرهنگ آن كشور تا به امروز چنين حضورى فعال و موثر در نمايشگاه 
ــت عميقاً باعث افتخار ما است و صدالبته  بين المللى كتاب فرانكفورت داشته اس
ــوب با اتحاديه  ــاركتى كامًال حرفه اى دارد. ما قدردان اين رابطه خ ــان از مش نش
ــتيم؛ رابطه اى پاياپاى از مشاركت جستن آن  ــان تهران هس ناشران و كتابفروش
نهاد در نمايشگاه بين المللى كتاب فرانكفورت و حضور ما در نمايشگاه بين المللى 

كتاب تهران.

ــن و البته مهم ترين  ــگاه بين المللى كتاب فرانكفورت به عنوان بزرگ تري نمايش
ــركت كنندگانى از  ــاالنه ميزبان حضور ش ــر دنيا س نمايشگاه كتاب در سرتاس
كشورهايى با فرهنگ، سنن و مذاهبى گونه گون از بيش از صد كشور جهان است. 
فرانكفورت تاكنون رويدادها و مناظراتى عديده در حوزه مرتبط با صنعت جهانى 

نشر برپا داشته است كه برخى ممكن بوده بسيار بحث برانگيز نيز باشند.
ــت كه اغلب توسط خود  ــال نيز ما بيش از 1110 برنامه مجزا خواهيم داش امس
ناشرين و غرفه داران طرح ريزى شده است. در سال هاى گذشته، فرانكفورت افتخار 
ميزبانى از نشست هاى كتابخوانى و ديگر رويدادهاى فرهنگى از ناشران ايرانى را 
داشته است.نمايشگاه كتاب فرانكفورت امكانى براى آزادى بيان فراهم مى كند از 
همين روى اجازه حضور به هر شخصى داده مى شود تا بتواند كتاب و فرهنگ خود 
را عرضه و معرفى نمايد. سلمان رشدى نيز امسال به عنوان يك نويسنده دعوت 
شده است تا يك روز پيش از آغاز به كار نمايشگاه تازه ترين اثر منتشر شده اش را 
معرفى كند. اين نشست در مركز كنگره هتل ماريتيم، نزديك به نمايشگاه برگزار 
خواهد شد. ما به هيچ روى عالقه مند به از دست دادن حضور همكاران ايرانى مان 
ــلمان رشدى، تنها يكى از  ــتيم. الزم به ذكر است كه برنامه معرفى كتاب س نيس

چندهزار برنامه طرح ريزى شده امسال فرانكفورت خواهد بود.
ــگاه بين المللى كتاب فرانكفورت سال  باعث مباهات ما خواهد بود كه در نمايش
2015 شركت نماييد و غناى فرهنگ ايران و توانمندى بازار كتابتان را به جهانيان 

معرفى  كنيد.
با نهايت احترام،هاينريش ريته مولر. رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان.

ــكن و مطرح كردن حرف هاى  ــت: ذهن ساختار ش رسول صدرعاملى معتقد اس
ــت  را مى توان سينماى ــده اس ــد ، در قالب فرمى كه كمتر ديده ش كمتر گفته ش

 «هنر و تجربه» ناميد.
ــنا گفت وگو مى كرد،  ــينماى ايران كه با خبرنگار سينمايى ايس اين كارگردان س
تاكيد كرد كه با اين ديدگاه بايد يك بار ديگر نشست و اين سينما (هنر و تجربه) را 

به درستى تعريف كرد و در عين حال نقاط قوت آن را تقويت كرد.
او مهمترين اتفاق يك سال اخير را پاگرفتن و رشد سينماى «هنر و تجربه» دانست 
و در عين حال گفت: اين جريان در شرايطى مى تواند تاثير گذار باشد و رشد بكند 

كه نمايش و انتخاب فيلم ها در اين بخش با تامل بيشترى صورت بگيرد.
صدرعاملى با اشاره به نمونه موفق اكران فيلمى چون «روغن مار» در گروه هنر و 
تجربه گفت: هر كسى كه سينما را دوست دارد و عالقه مند است كه در ذهن فيلم 
ــينما را تجربه كرده است ، بخصوص سينماى  سازى سرك بكشد كه همه جور س

قصه گو را؛ حتما بايد فيلمى مثل «روغن مار» را ببيند.
او ادامه داد:اين فيلم نشان مى دهد كه ذهن فيلم ساز با طراوت باقى مانده است. بايد 
به اين طراوت تبريك گفت كه اين ذهن، اسير فرم و قالب نبوده است و همچنان 

در حال تجربه كردن است.
ــاخت فيلم «روغن مار» كه توسط موبايل  ــاره به نحوه س كارگردان «شب» با اش
ــيوه كار كه به نظر مى آيد ابزار و  انجام شده است،خاطر نشان كرد: با وجود اين ش
تكنولوژى راحتى است شايد خيلى ها تصور كنند ، اين نوع فيلم سازى را هر كسى 
مى تواند تجربه بكند اما صراحتا بايد گفت كه اين تكنولوژى در دسترس همه هست 

اما همچنان انديشه و خالقيت براى ثبت ماندگار يك فيلم، حرف اول را مى زند.

وى ادامه داد:آنچه روى پرده  مى  افتد با وجود اينكه تكنولوژى ساده اى دارد، آنقدر به 
دل مى نشيند و هنرمندانه است كه ما را به عنوان تماشاگر وادار به تحسين مى كند 

و اين اسمش سينما است.
او تاكيد كرد: اين نوع سينما قابل تامل است و به همين دليل مى گويم كه هر كسى 

كه سينما را دوست دارد، بايد اين فيلم را ببيند.
صدرعاملى با اشاره به موضوع فيلم «روغن مار» به ايسنا گفت:اين فيلم عين زندگى 
است و مثل سرك كشيدن در زندگى خودمان است. داودنژاد بخش هايى از زندگى را 
كه خيلى به تصوير كشيده نشده است را كامال هنرمندان و نظريه پردازانه به تصوير 

مى كشد و  مخاطب از ديدن آن لذت مى برد.
او ادامه داد:تماشاى فيلم هايى از جنس «روغن مار» نشان مى دهد كه قرار نيست 
اگر فيلمى در ساختارش نتوانسته موفق باشد، تصور كنيم كه يك نوع فيلم تجربى 
است در حالى كه در همه جاى دنيا، جدى ترين سينما، سينماى «هنر و تجربه» 
ــاگران اين نوع فيلم ها،  ــاختار شكن است كه اولين تماش است و يك سينماى س
فيلمسازان بدنه  و كامال حرفه اى آن سينما هستند كه از اين فيلم ها ايده مى گيرند 
ــاخته مى شود به خوبى  ــاگر عام س و از همان ايده ها در فيلم هايى كه براى تماش

استفاده مى كنند.
ــينماى «هنر و تجربه»  ــت كه س صدرعاملى در پايان در عين حال كه تاكيد داش
بايد جايگاهش در هر سينمايى حفظ شود، در عين حال گفت: اما همچنان نبايد 
ــاگر انبوه نياز دارد. رونق و شكوفايى سينمايى كه  از ياد ببريم كه سينما به تماش
ــد نياز هر سينمايى است. وظيفه سينما  همه طيف هاى جامعه، مخاطب آن باش

رويا سازى و قهرمان پرورى است.

رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان:

عالقه مند به غيبت ناشران ايرانى  درنمايشگاه كتاب فرانكفورت نيستيم

واكنش رسول صدرعاملى به يك  نوع سينما

اين بازيگر سينما و تلويزيون در بخش ديگرى از صحبت هايش 
گفت: سينما بخشى اش سرگرمى است تمام فرهنگ مملكت 
كه قرار نيست در سينما باشد پس مساجد  و مدارس و ديگر 

جا ها چه كار مى كنند.
مدقق از شريفى نيا پرسيد كه برخى هم هستند كه مى گويند 
اين فيلمهاى طنز بدآموزى دارند؟ و شريفى نيا گفت:يعنى اين 
ــاخت و پروانه نمايش  همه آدم فرهنگى در شوراى پروانه س
ــرى آدم  ــاد يك س نفهميدند كه بدآموزى دارد. وزارت ارش
فرهنگى را براى ساخت و نمايش فيلم گذاشته است و فيلم هم  

مهر جمهورى اسالمى مى خورد و همه نظر مى دهند.
كل سينما چى هست كه باند هم داشته باشد

ــينمايا باندهاى  ــورد ورود بازيگران به س مجرى برنامه در م
بازيگرى در سينما سوال كرد و شريفى نيا هم درجواب گفت: 
به قولى مورچه چيه كه كله پاچه باشد. كل سينما چى هست 
كه باند هم داشته باشد. بحث باند در سينما نيست، تمام دنيا 
براى كارهاى هنرى گروه تشكيل مى دهند. شما در يك اداره 
كار مى كنيد با يك گروه كار مى كنيد در سينما هم همينطور 

است.
امكان ندارد كسـى با پول و پارتى سـتاره سينما 

شود
مدقق پرسد اين وسط امكان ندارد كسى با پول و پارتى 

ــريفى نيا گفت: نه امكان  بتواند استار شود و ش
ــول مى گيرد و  ــه پ ــى ك ندارد. هر كس

ــت.  بازيگر مى آورد كاله بردار اس
ما بازيگرى كه مى آوريم بايد 

ــد، بايد  ــد بازى كن بتوان
استعداد داشته باشد، 

بايد بتوند چهار تا 
ديالوگ حفظ 

كند. شايد 

ــم مطالعه بودن  ــورد ك ــاى ديگرى در م ــرى برنامه ادع مج
ــريفى نيا با  ــرح كرد و ش بازيگران مط

تاييد آن گفت: البته آنهايى 
كه بازيگران شاخصى 

ــم  ك ــتند  هس
لعه  مطا

ــى از ميهمانان  ــاره به ادعاى يك در انتهاى برنامه مدقق با اش
ــته گفت: ميهمانى داشتيم كه  هفته هاى گذش
ــينما استعمال  گفته بود بين بازيگران س
ــت و  ــدر رواج پيدا كرده اس مواد مخ
در مورد خيلى از آنها مشكل ساز 
ــت چقدر اين موضوع  شده اس

صحت دارد؟ 
ــد اين  ــا تايي ــريفى نيا ب ش
موضوع گفت: بازيگرى را سر 
ــط كار  صحنه مى بينى وس
گذاشت و رفت. مى پرسى 
ــه؟ مى گويند  كجا رفت
ــودش را  ــه خ ــه ك رفت
بسازد! اتفاقا معضل من 
با كسانى كه مى گويند 
ــت.  باند دارى همين اس
ــانى كه من براى بازيگر  كس
ــاظ اخالقى  ــى آورم از لح م
ــتند.  طال هس

جنجال شريفى نيا:

از سر صحنه مى روند خودشان را بسازند
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ابالغ مى گردد آقاى 1- سروش بهرامى فرزند جهانگير 2- مهدى بهرامى فرزند جهانگير 
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شكايت به طور كامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد 
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ــده:  پرون ــماره  ش  139403902004000146 ــى:  آگه ــماره  ش  6 /275
ــش  ــه: 9302241 ش 139304002004000625 آگهى مزايده پرونده اجرايى كالس
دانگ عرصه و اعيان يك باب خانه (قطعه اول تفكيكى) سمت غرب شماره يك فرعى مجزى 
شده از شماره 6125 به مساحت 124/43 متر مربع با حق يك ميز آب به خانه 6126 واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خيابان 5 رمضان، خيابان جامى، كوچه صديق 
اعلم، پالك 42 كدپستى شماره 35371-81377 كه اسناد مالكيت آن در صفحات 485 
و 109 دفاتر 164 و 84 ذيل ثبت شماره هاى 25343 و 8342 امالك با شماره هاى چاپى 
ــماالً يك درب و ديواريست به  ــده است با حدود: ش 013624 و 013623 ثبت و صادر ش
طول 1/35 متر به كوچه احداثى از مورد تفكيك دوم به ديوار اشتراكى به طول 5/40 متر 
ــتراكى با قطعه دوم تفكيكى به طول 18/40 متر  ــرقا به ديوار اش به قطعه دوم تفكيكى ش
جنوباً به ديوار اشتراكى با خانه 6131 به طول 7 متر غرباً به ديوار اشتراكى به طول 17/80 
متر به خانه 6126 كه طبق نظر كارشناس رسمى پالك فوق ششدانگ عرصه و اعيان بناى 
احداث شده در سه طبقه شامل زير زمين و دو طبقه روى آن كه مساحت اعيانى حدود 245 
متر مربع مى باشد داراى اسكلت بتنى و كف سراميك و نما آجر و سراميك و درب داخلى 
چوبى مى باشد و كف حياط موزاييك مى باشد و فعال مسكونى مى باشد و داراى انشعابات 
ــينعلى محمدى قهدريجانى كه طبق سند  آب، برق، تلفن و گاز مى باشد ملكى آقاى حس
رهنى شماره 6984-1391/7/20 دفترخانه اسناد رسمى شماره 261 اصفهان در رهنى 
تعاونى اعتبار صالحين واقع مى باشد و طبق اعالم بانك ملك فوق فاقد بيمه نامه مى باشد و 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 94/8/27 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خيابان هشت بهشت شرقى، چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى شود. مزايده 
ــروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت  از مبلغ پايه 3/700/000/000 ريال ش
پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق 
گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد 
و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى 
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مى 
ــده رود چاپ اصفهان مورخ 94/7/22  گردد ضمنا اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاين
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. توضيحا 
جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طى فيش مخصوص اداره اجرا 
به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى است ضمناً برنده مزايده بايد 
كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالك سپرده نمايد. م الف 16958 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

مزايده
ــه 93/8/7-450 صادره از  ــه 413/94 اجرايى و به موجب دادنام 7/262 در پرونده كالس
شوراى حل اختالف محكوم عليه اجرايى خانم اعظم لطفى و داريوش نمازى محكوم است 
به پرداخت 59650000 ريال بابت محكوم به و هزينه هاى دادرسى و غيره در حق محكوم 
له و مبلغ 2500000 ريال نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت كه از طريق اجراى احكام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذيل توقيف و توسط كارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
ــت. اتومبيل سوارى به شماره  ــتمى زاده به شرح ذيل ارزيابى گرديده اس آقاى مهدى رس
انتظامى ايران 43-836هـ33 سيستم هيوندا تيپ اكسل ال- اس رنگ سفيد مدل 1992 
با شماره موتور 395939 و شماره شاسى 037570 كه سوارى فوق الذكر فاقد موتور مى 
ــد كه در تعميرگاه باز و صرفا خودرو بدون موتور متعلقات باز شده به پاركينگ انتقال  باش
داده شده كه در حال حاضر خودرو شامل اتاق شاسى و گريبكس رادياتور و فن ها و استارت 
باز شده در داخل خودرو بوده باطرى خودرو در محل مشاهده گرديد اطاق خودرو تصادفى 
و رنگ شدگى دارد كه طبق نظريه كارشناس خودرو فوق الذكر در شرايط موجود توقيف 
در پاركينگ با تناسب موجود و بدون موتور داراى ارزش ريالى چهل ميليون ريال برآورد 
ــمت هاى مكانيكى باز شده بر روى خودرو  مى گردد 2- چنانچه لوازم خودرو موتور و قس
سوار و موتور آن نيز تغيير گردد ارزش آن معادل يكصد و چهل ميليون ريال برآورد گرديده 
است. كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى، اموال 
توقيف شده از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد و در تاريخ 94/8/16 ساعت 10 صبح 
و در همان محل اجراى احكام حقوقى به فروش مى رسد، برنده مزايده شخصى است كه از 
قيمت كارشناسى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
ــه واريز مابقى آن اقدام  ــبت ب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نس
ــر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مى  ننمايد مبلغ سپرده با كس
گردد ضمناً خريدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از اموال ملك مورد نظر بازديد به 

عمل آورد. م الف 2999 مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى نجف آباد 
حصر وراثت

7/263 آقاى محمد شكارى داراى شماره شناسنامه 1810261491 به شرح دادخواست 
ــت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح  ــه 616/94 از اين دادگاه درخواس به كالس
داده كه شادروان سارا خانم هاشمى جوزدانى به شناسنامه 1431 در تاريخ 1394/4/29 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1ـ 
ــكارى ش.ش 2035. 3- محمد شكارى ش.ش  مريم شكارى ش.ش 1156. 2- رسول ش
1810261491 (فرزندان متوفى) 4- ايرج شكارى ش.ش 2326 (همسر متوفى) متوفى 
به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
ــتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و  ــد از تاريخ نشر نخس از متوفى نزد او باش

اال گواهى صادر خواهد شد. م الف 2989 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
احضار متهم

7/264 شماره نامه: 9410113731101147 شماره پرونده: 9209983732401087 
ــه 940590 شعبه 102 دادگاه كيفرى  شماره بايگانى شعبه: 940590 در پرونده كالس
ــاركت در ضرب و جرح  ــت مش نجف آباد آقايان 1- ابراهيم تركى 2- ظفر تركى متهم اس
عمدى موضوع شكايت شاكى نظر به اينكه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده مجهول 
ــتور رئيس محترم ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى  المكان مى باشد لذا حسب دس
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى درج و آگهى مى شود و بدين 
ــاعت 10 جهت رسيدگى در  ــيله به متهم ابالغ مى گردد در مورخه 1394/10/02 س وس
شعبه 103 كيفرى نجف آباد حاضر گردد. بديهى است عدم حضور بالوجه و يا عدم ارسال 
ــى نخواهد بود. م الف 2965 دفتر  اليحه دفاعيه در وقت مقرر مانع از اتخاذ تصميم مقتض

شعبه 103 جزايى نجف آباد 

حصر وراثت
ــنامه 708 به شرح دادخواست به كالسه  7/265 آقاى ناصر ايمانيان داراى شماره شناس
ــن توضيح داده كه  ــى حصروراثت نموده و چني ــت گواه 598/94 از اين دادگاه درخواس
شادروان صديقه كاظميانى نجف آبادى به شناسنامه 420 در تاريخ 1394/1/5 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1ـ حسينعلى 
ــرين ايمانيان نجف آبادى  ــر ايمانيان ش.ش 708. 3- نس ايمانيان ش.ش 445 . 2- ناص
ــرى ايمانيان نجف  ــان نجف آبادى ش.ش 516. 5- مه ش.ش 10516 . 4- مهناز ايماني
آبادى ش.ش 182. 6- زهره ايمانيان نجف آبادى ش.ش 877 (فرزندان متوفى) متوفى به 
جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
ــتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و  ــد از تاريخ نشر نخس از متوفى نزد او باش

اال گواهى صادر خواهد شد. م الف 2938 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/266 آقاى محمدعلى بهزادى داراى شماره شناسنامه 11 به شرح دادخواست به كالسه 
605/94  ح.ش 14 از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان گلشاه قيصرى ملك آبادى به شناسنامه 275 در تاريخ 1393/3/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1ـ محمدعلى 
بهزادى ش.ش 11. 2- عباس بهزادى ش.ش21. 3- سيف اله بهزادى ش.ش 16. 4- زيور 
بهزادى ش.ش 12. 5- شهناز بهزادى ش.ش 11. 6- فاطمه بهزادى ش.ش 14. 7- ملك 
بهزادى 20. 8- زهرا بهزادى ش.ش 30 (فرزندان متوفى) متوفى ورثه ديگرى ندارد. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 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 يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف 2954 رئيس 

شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

ــنامه 1 به شرح دادخواست  ــورابى داراى شماره شناس 7/267 آقاى منوچهر منصورى ش
ــه 602/94  ش.ح 14 از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين  به كالس
ــنامه 59 در تاريخ 85/5/23 اقامتگاه  توضيح داده كه شادروان محترم سبحانى به شناس
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1ـ منوچهر 
ــورابى ش.ش 1. 3- مجيد منصورى  ــوران منصورى ش ــورابى ش.ش 1. 2-پ منصورى ش
ــورابى ش.ش 8 (فرزندان متوفى) متوفى ورثه  شورابى ش.ش 93. 4- مهناز منصورى ش
ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 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 يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف 2958 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
مزايده

7/268 در پرونده كالسه 940111 ح /3 اجرايى و به موجب دادنامه 0019-940 صادره 
از شعبه سوم عمومى نجف آباد محكوم عليه اجرايى آقاى مجتبى آيتى پور فرزند مصطفى 
محكوم است به پرداخت 32 مثقال طالى 18 عيار و 115500 بابت محكوم به و هزينه هاى 
دادرسى و غيره در حق محكوم له و مبلغ 200000 ريال نيم عشر دولتى در حق صندوق 
ــط  ــتان نجف آباد اموال ذيل توقيف و توس دولت كه از طريق اجراى احكام مدنى شهرس
ــترى منتخب آقايان مهندس يداله مهران به شرح ذيل ارزيابى  كارشناس رسمى دادگس
ــاع از تمامت ششدانگ  ــهم االرث محكوم عليه اجرايى از سه دانگ مش گرديده است. س
تحت پالك ثبتى 88015 سهم مالكانه مرحوم منور سعيديان واقع در خ منتظرى شمالى 
ــا داراى عرصه حدود 277 متر مربع با لحاظ قرار گرفتن مقدارى از آن  ــهيد پارس كوى ش
ــاحت حدود 98 متر مربع در ضلع شمالى و 76  ــاز و مس در مسير و نوع اعيانى قديمى س
ــه دانگ آن به مبلغ  ــعابات آب و برق ... و گاز كه س ــع جنوبى و داراى انش متر مربع در ضل
ــعابات مبلغ 22/000/000 ريال در قيمت گذارى لحاظ گرديده  1/130/000 ريال و انش
ــت. كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى اموال  اس
توقيف شده از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد و در تاريخ 94/8/17 ساعت 10 صبح 

و در اجراى احكام شعبه همان محل به فروش مى رسد، برنده مزايده شخصى است كه از 
قيمت كارشناسى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
ــه واريز مابقى آن اقدام  ــبت ب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نس
ــر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مى  ننمايد مبلغ سپرده با كس
گردد ضمناً خريدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از اموال/ ملك مورد نظر بازديد به 

عمل آورد. م الف 3003 مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى نجف آباد 
ابالغ وقت رسيدگى

ــده:  پرون ــماره  ش  9410103730205119 ــه:  ابالغي ــماره  ش  7 /269
9409983730200418 شماره بايگانى شعبه: 940426 خواهان/ شاكى ياسر شجاعى 
برجوئى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم مصطفى سالم به خواسته تامين خواسته و 
مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به كالسه 
9409983730200418 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/8/23 و ساعت 12:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاكى و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس 
ــر آگهى و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه  از نش
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 

2955 دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد
مزايده مرحله دوم

ــه 940033 اجرايى و به موجب دادنامه 93/430 صادره از شعبه  7/270 در پرونده كالس
سوم عمومى نجف آباد محكوم عليه اجرايى آقاى محمد سالدور گر فرزند حسين محكوم 
ــه و هزينه هاى  ــكه تمام بهار آزادى و طال بابت محكوم ب ــت به پرداخت 100 عدد س اس
دادرسى و غيره در حق محكوم له و مبلغ 200000 ريال نيم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت كه از طريق اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذيل توقيف 
ــترى منتخب آقايان حيدرحيدرى و مهدى  ــمى دادگس و توسط هيات  كارشناسان رس
كتانى و مجتبى ايزدى به شرح ذيل ارزيابى گرديده است يك دستگاه ساختمان تجارى و 
مسكونى داراى سوابق ثبتى به شماره 764/13 داراى 30/1 متر مربع عرصه و 98 متر مربع 
اعيانى داراى 3 سقف اسكلت فلزى و آجر و آهن و مشتمل بر انبار تجارى با مساحت 30/1 
ــامل مغازه تجارى با زير بناى 21/5 متر مربع و طبقه اول مسكونى با  متر مربع همكف ش
زير بناى 37/8 متر مربع و داراى انشعابات آب و برق و گاز كه با در نظر گرفتن كليه عوامل 
موثر ارزش ششدانگ ملك با ارزش 1/463/500/000 ريال تعيين و برآورد گرديد. كه با 
توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى اموال توقيف شده 
از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد و در تاريخ 94/8/14 ساعت 10 صبح و در همان 
محل به فروش مى رسد برنده مزايده شخصى است كه از قيمت كارشناسى باالترين قيمت 
را انتخاب كه بايستى 10 درصد آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 واريز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه 
ــرار مى گردد ضمناً خريدار مى تواند ظرف  به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تك
ــورد نظر بازديد به عمل آورد. م الف  پنج روز قبل از مزايده مى تواند از مال/ اموال/ ملك م

2985 مدير اجراى احكام عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد
حصر وراثت

7/271 آقاى روزعلى خودسيانى داراى شماره شناسنامه 7 به شرح دادخواست به كالسه 
ــن توضيح داده كه  ــى حصروراثت نموده و چني ــت گواه 617/94  از اين دادگاه درخواس
شادروان هادى خودسيانى به شناسنامه 2373 در تاريخ 1394/6/15 اقامتگاه دائمى خود 
ــت به : 1ـ روزعلى خودسيانى  بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ش.ش 7 (پدر متوفى) 2- زيور ميكائيليان ش.ش 34 (مادر متوفى) متوفى به جز نامبردگان 
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى  ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تش
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 يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف 2992 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد

اخبار كوتاه اخبار كوتاه

ــارى از اجراى  ــتان چهارمحال و بختي ــازمان مديريت و برنامه ريزى اس رييس س
سرشمارى آزمايشى نفوس و مسكن از 21 مهرماه در استان خبر داد.

ــت خبرى با اصحاب رسانه و  ــتانه» 19 مهرماه در نشس ــماعيل عامرى گلس «اس
ــمارى هر پنج سال يك بار انجام  ــتان با بيان اين كه از سال 85 سرش مطبوعات اس
مى شود، افزود: روش اجرايى سرشمارى از سال 95 تغيير كرده و به صورت اينترنتى 
ــود. وى دقت در انجام عمليات و كاهش چشمگير هزينه هاى دولت  برگزار مى ش
ــت و تصريح كرد: سرشمارى  را از مهم ترين مزيت هاى سرشمارى اينترنتى دانس
ــتقيم مأموران سرشمارى به  ــال جارى به دو صورت مراجعه ى مس آزمايشى در س
محل سكونت خانوار و روش خود تكميلى و ثبت اطالعات توسط خانوار به وسيله ى 
اينترنت در سامانه ى سرشمارى اينترنتى انجام مى شود. عامرى جمع آورى اطالعات 
ــكونى به منظور تأمين  و ويژگى هاى عمده افراد و برخى از اطالعات واحدهاى مس
ــعه اجتماعى - اقتصادى و تهيه ى چارچوب آمارى  اطالعات پايه اى مورد نياز توس
ــكن را از اهداف سرشمارى برشمرد و خاطرنشان  مناسب در زمينه ى خانوار و مس
ــواد، وضعيت مسكن،  ــيت، س ــمارى نام و نام خانوادگى، جنس كرد: در اين سرش
ــش قرار خواهد گرفت. وى افزود:  ــكن و موضوع مهاجرت مورد پرس مشكالت مس
ــود محرمانه بوده و  اطالعات و داده هايى كه در آمارگيرى از افراد جمع آورى مى ش
ــازمانى قرار نمى گيرد و تنها به منظور  تحت هيچ شرايطى در اختيار هيچ فرد يا س
تهيه آمارهاى كلى و عمومى استفاده مى شود. عامرى خاطرنشان كرد: سرشمارى 
ــت يا مطلع ترين عضو  ــر تا چهارم آذرماه با مراجعه سرپرس اينترنتى از روز 21 مه
ــمارى عمومى نفوس و مسكن به آدرس  ــامانه ى ويژه آزمايش سرش خانوار به س
ــود و از تاريخ چهارم  ــل فرم خانوار اجرا مى ش ir.www.sarshomari94 تكمي
آبان تا چهارم آذرماه سال جارى نيز در مناطق مورد آزمايش، ماموران سرشمارى 
به صورت حضورى به خانوارها مراجعه كرده و فرم سرشمارى را با استفاده از تبلت 
تكميل مى كنند. به گفته ى وى، اين سرشمارى آزمايشى در خيابان مولوى و بخشى 

از خيابان شريعتى انجام مى شود.

ــهداى چهارمحال و  ــى ش ــمين روز از كنگره مل ــاد در شش معصومه آب
ــهر افزود:اين عظمت  ــن ش ــام خمينى (ره) اي ــارى در مصالى ام بختي
ــف  ــاى مختل ــه ه ــان در عرص ــق زن ــور موف ــث ،حض ــى باع زن ايران

علمى،فرهنگى،اجتماعى،سياسى شده است.
ــلمان ايرانى يك عزت است و مساله حجاب  به گفته وى،حجاب زن مس
تنها پارچه و روسرى و چادر نيست ،بلكه حجاب براى زن ايرانى يك عزت 

و افتخار است.
نويسنده كتاب «من زنده ام » يادآور شد:تا وقتى شجاعت، عفت و غيرت 
ــى نمى تواند به اين  سرمايه كشور زنان و مردان ايران اسالمى است،كس

مملكت آسيبى بزند.
آباد تاكيد كرد:ايران اسالمى هرگز كشورى جنگ طلب نبوده و نيست اما 
ــارتى بكند،مردان و زنان كشور با پشتوانه هشت  اگر دشمن بخواهد جس
سال دفاع مقدس درس بزرگى به دشمن مى دهند.وى ،برگزارى كنگره 
ــهداى چهارمحال و بختيارى را حركتى ارزشمند دانست و گفت:زنده  ش
ــهدا يك افتخار بزرگ است.كنگره سرداران و  نگهداشتن ياد و خاطره ش
ــهيد گلگون كفن چهارمحال و بختيارى از روز پانزدهم  دو هزار و 437ش
مهرماه با حضور رييس مجلس شوراى اسالمى و فرمانده سپاه آغاز شد و تا 

بيست و دوم مهرماه ادامه دارد.

فرماندار شهرستان سامان از آغاز برداشت برنج از شاليزارهاى شهرستان 
سامان خبر داد.

ــاليزار در  ــه بيش از 20 هكتار ش ــعيد صالحى اردلى» با بيان اين ك «س
شهرستان سامان زير كشت برنج رفته است، اظهار كرد: برداشت برنج از 

شاليزارهاى اين شهرستان آغاز شد.
ــامان اطراف  ــتان س ــت برنج در شهرس وى افزود: مهم  ترين مناطق كش

پل زمان خان، مناطق على آباد، خليل آباد، چلوان و چمزين است.
ــود،  ــت مى  ش صالحى با بيان اين كه از هر هكتار 3/5 تن چلتوك برداش
خاطرنشان كرد: پيش  بينى مى  شود امسال 70 تن چلتوك از شاليزارهاى 

شهرستان سامان برداشت شود.
وى خاطرنشان كرد: برنج محلى شهرستان سامان از نوع چم پا محلى با 

مرغوبيت و عطر و بوى خاصى است.
ــج كارى در  ــت برن ــر كش ــطح زي ــش س ــه كاه ــاره ب ــا اش ــى ب صالح
ــالى، تصريح  ــى و خشك س ــامان به علت كاهش بارندگ ــتان س شهرس
ــطح شهرستان صورت  ــته 30 هكتار برنج كارى در س ــال گذش كرد: س

گرفته بود.

ــت: آزمون  ــال و بختيارى گف ــت و برنامه ريزى چهارمح ــازمان مديري رييس س
استخدامى دستگاه هاى اجرايى اين استان، با مشكل تأمين بودجه مواجه نيست 
ــكلى وجود ندارد. ــتخدمان جديد اين دستگاه ها مش و براى پرداخت حقوق مس

اسماعيل عامرى گلستان اظهار داشت: تامين اعتبار مورد نياز براى حقوق افرادى 
ــتگاه  ــال هاى 1391 و 1392 پذيرفته و قبولى آن ها به دس كه در آزمون هاى س
هاى اجرايى اعالم شده، پس از سپرى شدن مراحل استخدامى انجام مى شود.وى 
تأكيد كرد: در اين زمينه، هيچگونه مشكل بودجه اى وجود ندارد و بودجه مربوط 
به پذيرفته شدگان در آزمون هاى استخدامى دستگاه هاى اجرايى چهارمحال و 
بختيارى، در قانون بودجه لحاظ شده است.پذيرفته شدگان آزمون هاى استخدامى 
دستگاه هاى اجرايى چهارمحال و بختيارى 170 نفر هستند كه اكثر آنان مشغول 

به كار شده اند.

اجراى سرشمارى آزمايشى 
نفوس و مسكن در چهارمحال و بختيارى

عضو شوراى شهر تهران؛
عظمت زن ايرانى

 مرهون انقالب اسالمى است

آغاز برداشت برنج از شاليزارهاى 
شهرستان سامان

استخدام شدگان دستگاه هاى اجرايى، 
مشكل بودجه دارند
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ــمه هاى آب شور از  ــرازير شدن چش وجود كوه نمك و س
محل اين كوه، جاذبه خارق العاده گردشگرى در شهرستان 

كوهرنگ چهارمحال و بختيارى پديد آورده است.
ــتانى كوهستانى بر روى  استان چهارمحال و بختيارى اس
ــت كه هر شهرستان آن جاذبه هاى  رشته كوه زاگرس اس

تاريخى و طبيعى فراوانى را در دل خود جاى داده است.
ــوع داراى  ــا اقليم متن ــال و بختيارى ب ــتان چهارمح اس
ــت و شهرستان كوهرنگ يكى  جاذبه هاى گردشگرى اس
ــتان و كشور محسوب  ــتانهاى اين اس از زيباترين شهرس

مى شود.
اين شهرستان داراى رودخانه، جنگل، چشمه  و آبشارهاى 
ــياه ــتانهاى تاريخى، س ــاى تاريخى، قبرس فراوان، بناه

 چادر هاى عشاير و... و. است.
ــتان و وجود  جنگلهاى بلوط در منطقه بازفت اين شهرس

غارهاى يخى از ديگر ويژگى هاى اين شهرستان است.
اين شهرستان را مى توان منطقه كامل از تمام پتانسيل هاى 
ــت كه در ارتفاعات زاگرس  ــگرى و توريستى دانس گردش
قرار دارد وهر زيبايى طبيعى را مى توان در اين شهرستان 

پيدا كرد.
ــگرى اين شهرستان شامل آبشار  مهم ترين مناطق گردش
ــيخ عليخان، جنگل هاى بلوط منطقه  كوهرنگ، آبشار ش
ــتاهاى تاريخى و بكر منطقه،  ــمه ديمه، روس بازفت، چش

روستاى پلكه كانى سر آقا سيد و... است.
ــور ــه بزرگ كش ــه رودخان ــمه س ــه سرچش ــن منطق اي

(زاينده رود، دز، كارون) است.
ــك در منطقه  ــف يك كوه نم ــار اين زيبايى ها كش در كن
ــور از اين كوه نمك به  ــمه هاى آب ش و سرازير شدن چش

جاذبه هاى گردشگرى منطقه افزوده است.
ــرد مركز  ــه 10 كيلومترى چلگ ــك در فاصل اين كوه نم
ــه گذر آب  ــرار دارد ك ــگ در دره اى ق ــتان كوهرن شهرس
ــفيد شدن منطقه  ــمه ها از اين كوه نمكى موجب س چش

شده است.
بسيارى از اهالى كوهرنگ به محل اين كوه نمكى رفته اند 
ــتحصال نمك  ــغل اس و با ايجاد حوضچه هاى نمك به ش

پرداخته و نمك توليد مى كنند.
ــد نمك در منطقه  ــغل تولي يكى از اهالى منطقه كه به ش
پرداخته است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود 
ــيارى از مردم  ــمه هاى نمكى موجب اشتغال بس اين چش

منطقه شده است.
ــاالى دره وجود دارد  اميرى بيان كرد: يك كوه نمك در ب
كه آب شيرين چشمه ها پس از گذر از اين كوه نمكى شور 
مى شوند و ما در اين منطقه با ايجاد حوضچه و عمل تبخير 

آب ، نمك توليد مى كنيم.
ــراى دام و صنعتى مصرف  ــتر ب وى افزود: اين نمك بيش

مى شود و فروش خوبى نيز دارد.
شناسايى كوه نمك در منطقه زمينه اشتغال بسيارى 

از مردم را فراهم كرده است.
بخشدار مركزى كوهرنگ نيز در گفتگو با مهر اظهار داشت: 

ــتان كوهرنگ يكى  از مهم ترين مراكز گردشگرى  شهرس
ــت كه جاذبه هاى گردشگرى بسيارى  كشور و استان اس

متنوع و زيبايى را در دل خود جاى داده است.
ــه  ــمه س ــتان سرچش ــينى افزود: اين شهرس فرزاد حس
ــيرين  ــت و 10 درصد از آب ش ــور اس رودخانه بزرگ كش
ــيارى از شهرهاى  ــور را توليد مى كند و آب شرب بس كش
ــتان و استان  ــهرهاى اصفهان، خوزس ــور ازجمله ش كش
چهارمحال و بختيارى توسط اين شهرستان تأمين مى شود.

وى با اشاره به جاذبه هاى گردشگرى متنوع اين شهرستان، 
ادامه داد: وجود جاذبه هاى گردشگرى متنوع مانند آبشار 
ــيارى را به اين منطقه  ــمه، جنگل و... مسافران بس و چش
مى كشاند. بخشدار مركزى كوهرنگ در ادامه تأكيد كرد: 
اين شهرستان جاذبه هاى گردشگرى بى شمارى دارد كه 

هنوز ناشناخته مانده اند و كسى اطالعى از آن ها ندارد.
ــاره به وجود يك كوه نمك در منطقه بخش  حسينى با اش
ــن كوه نمك زمينه  ــگ، ادامه داد: وجود اي مركزى كوهرن

اشتغال بسيارى از مردم منطقه را فراهم كرده است.
وى افزود: وجود اين كوه نمك و گذر چشمه هاى آب شيرين 
از دل اين كوه و جارى شدن در دشت كنار كوه موجب سفيد 
ــت كه اين رنگ سفيد در كنار  رنگ  شدن منطقه شده اس
سبز گياهان منطقه، منظره اى بديع ايجاد كرده است كه 

ــگرى منطقه  مى تواند به عنوان يكى از جاذبه هاى گردش
معرفى شود.

بخشدار مركزى كوهرنگ تأكيد كرد: ايجاد حوضچه تبخير 
ــط اهالى و روند توليد سنتى نمك  آب و توليد نمك توس
مى تواند يكى ديگر از جاذبه هاى گردشگرى منطقه مطرح 
شود كه مى تواند ورود مسافر و گردشگر را به منطقه افزايش 
دهد. حسينى اذعان داشت: وجود چشمه آب شور در قطب 
آب هاى شيرين كشور  و توليد نمك مى تواند به عنوان يكى 
از شگفتى ها اين استان مطرح شود و اين اتفاق را در كمتر 

نقطه اى از كشور مى توان مشاهده كرد.
بخشدار مركزى كوهرنگ يادآور شد: بايد از ظرفيت هاى 
ــعه  ــره گرفت و با توس ــگرى در مناطق به جذاب گردش
ــگر را  ــافر و گردش ــاخت ها در اين مناطق ورود مس زيرس
افزايش داد و ورود مسافر و گردشگرى مى تواند درآمد مردم 

منطقه افزايش دهد.
ــنتى  وجود كوه نمك در منطقه كوهرنگ و روند توليد س
نمك در اين منطقه بايد مورد توجه مسئوالن گردشگرى 
ــتان به عنوان يك فرصت و جادبه ديگر گردشگرى در  اس
ــت در منطقه اى  ــرد و با معرفى اين ظرفي منطقه قرار گي
كه نمك خيز نيست، زمينه جذب مسافر و گردشگر را در 

منطقه فراهم كنند و موجب توسعه منطقه شوند.

كشف كوه نمك در كوهرنگ

 توليد نمك 
در قطب آب هاى شيرين كشور
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اخبار كوتاه

آيا اَپِل فاتح بازار خودرو خواهد شد؟
ــل در عرصه  ــركت اپ ــور ش ــايعاتى در مورد حض ــود ش ــى ب مدت
ــايعات  ــى اين ش ــس از مدت ــا پ ــود، ام ــودرو مطرح ب ــاى خ دني
ــده ــن ورود مهيج اعالم ش ــراى اي ــاال تاريخى ب ــد. ح كمرنگ ش

 است.
بر اساس گزارش وال استريت ژورنال، شركت اپل قصد دارد اولين 
ــال 2019 وارد بازار كند. البته  خودروى الكتريكى خودش را تا س
اين خودرو از سرى خودروهايى نيست كه كامال مستقل بوده و نياز 

به راننده نداشته باشد.
ــت نامش  ــل و آگاه از اين پروژه ،كه نخواس يك منبع نزديك به اپ
ــركت كوپرتينو، از غول هاى بازار فناورى  فاش شود ، گفته است ش
ــت، اجازه داده تعداد  ــوم به تيتان اس به رهبران اين پروژه كه موس
ــتند از 600 نفر به 1800  كاركنانى را كه در اين پروژه درگير هس

نفر برساند. 
ــل متبحرترين  ــد اپ ــان مى ده ــم نش ــرى ه ــاى ديگ گزارش ه
ــراى  ــى را ب ــتخدام و مكان هاي ــودرو را اس ــان خ كارشناس
ــى كرده ــود پيش بين ــد خ ــول جدي ــى محص ــش رانندگ آزماي

 است.
در حالى كه اپل تعدادى از كارشناسان خودرو را به خدمت گرفته، 
منابع خبرى وال استريت ژورنال مى گويند اولين ماشين الكتريكى 
ــتقل از راننده  ــط اپل نمى تواند به طور كامل مس توليد شده توس
ــيدن به اين توانايى جزو برنامه هاى بلندمدت شركت  ــد و رس باش

كوپرتينوست.
 شايد اعالم سال 2019 براى عرضه چنين محصولى، آن هم براى 
شركتى كه تجربه قبلى در ساخت خودرو ندارد بسيار بلندپروازانه 

به نظر برسد. 
وال استريت ژورنال مى گويد تاريخ اعالم شده از سوى اپل به معناى 
ــتريان بتوانند محصولى جديد از بازار بخرند.  زمانى نيست كه مش
بلكه تاريخى است كه مهندسان در مورد خصوصيات اصلى سيستم 

به جمع بندى نهايى خواهند رسيد.
ــراد آگاه و درگير در اين   اين گزارش همچنين اعالم كرده ميان اف
پروژه درخصوص دستيابى به هدف در سال 2019 هنوز ترديدهايى 

وجود دارد.
ــگر  ــاورى توليد باترى، نوعى حس ــه اپل فن همچنين در حالى ك
ــدرن را تحت  ــازار خودروهاى م ــتفاده در ب ــورد اس ــزار م و نرم اف
ــودرو صفر ــه توليد خ ــركت در زمين ــلطه دارد، تجربه اين ش س

 است. 
ــل را پيمانكارانى نظير  ــى اپ ــوالت فعل ــيارى از محص در واقع بس
ــت كه اين تاكتيك به صورت  فكس كام مى سازند. اين در حالى اس

گسترده در صنعت خودرو سازى استفاده نمى شود.
ــكل  ــند به ش ــته باش ــن نوع قصد داش ــى از اي ــايد گزارش هاي ش
ــه كنند. اما بايد ديد  فزاينده اى،تصويرى متقاعدكننده از اپل ارائ
ــودرو را تحت تاثير خود  ــور جدى بازار خ كوپرتينو مى تواند به ط

قرار دهد؟

محققانى كه در حوزه هوش مصنوعى تحقيق مى كنند بر 
ــيد كه ربات ها ، يا به عبارتى  اين باورند روزى خواهد رس
ــوش مصنوعى ، به چالش جدى  فناورى هاى مبتنى بر ه
ــود  ــاغل در اين كره خاكى تبديل ش ــراى ميليون ها ش ب
ــاغالن در صنايعى  ــيارى از ش ــغلى بس . حتى امنيت ش
ــد در معرض خطر ــت تصورش را هم نكني كه ممكن اس

 قرار خواهد گرفت.
يكى از اين صنايع صنعت خودروسازى است كه اين روزها 
بيش از پيش در مسير هوشمندسازى در حركت است. در 
ــاى بدون راننده يا به اصطالح  دنياى امروز هنوز خودروه
ــاورى هاى لوكس به  «خودروهاى خودران» از جمله فن
ــد نمى توانند به سرعت  شمار مى آيند كه به نظر مى رس
ــا پيش بينى ــوند. ام ــن خودروهاى معمولى ش جايگزي

مى شود با توجه به خطاها و محدوديت هاى انسانى، اين 
ــن خودروهاى معمولى  خودروها بايد دير يا زود جايگزي

شود.
ــمار زيادى از افراد  ــاالنه ش به گزارش جام جم آنالين، س
در تصادفات رانندگى جان خود را از دست مى دهند. در 
ــه با راننده هايى كه  مقابل خودروهاى خودران در مقايس
ممكن است به هر علتى دچار خطا شوند، به مراتب ايمن تر 
هستند. اين خودروها به پيشرفته ترين فناورى ها مجهز 
ــتر مسافران شان را به  شده اند تا با سرعت و امنيتى بيش

مقصد برسانند.
خودروهاى آينده، در مسير رباتيك

به نظر مى رسد آينده حمل و نقل متفاوت تر از امروز باشد. 
ــده تا پنج سال آينده  ــاس پيش بينى هاى انجام ش براس
موانع و محدوديت هاى قانونى در زمينه خودروهاى بدون 
راننده از ميان برداشته خواهد شد. خودروهاى بدون راننده 
ــه با خودروهايى كه انسان ها مسووليت كنترل  در مقايس
آنها را به عهده مى گيرند از نظر امنيت و عملكرد از وضع 

بهترى برخوردارند.
ــتين  ــى از زمانى كه «كارل بنز» از نخس  از دهه 80، يعن
خودروهاى مدرن و امروزى رونمايى كرد، بشر مسووليت 
ــا و خيابان ها  ــا را در جاده ه ــرل خودروه هدايت و كنت
ــه دكتر ــت ك ــن در حالى اس ــت. اي ــته اس به عهده داش

ــى  ــكده مهندس ــى دانش ــتادان ايران ــد راد، از اس  احم
ــيمون فريزر كانادا  سيستم هاى مكاترونيك دانشگاه س
معتقد است اكنون زمان آن رسيده در اين روند تغييراتى 
ــه امروز به  ــروزى بايد از آنچ ــود. خودروهاى ام ايجاد ش
ــات تغيير ــه يك رب ــود ب ــناخته مى ش عنوان خودرو ش

 پيدا كند. بنابراين ترديدى نيست با اين تغيير نقش راننده 
ــش نظارتى تبديل خواهد نيز از هدايت خودرو به يك نق

 شد.

رانندگان امروز، ناظران فردا
احمد راد، اكنون هدايت پروژه اى را عهده دار است كه با 
هدف تحقيق درباره خودروهاى بدون راننده و به عبارتى 
طراحى سيستم هاى كمك راننده مطرح شده است. وى 
ــرعت گرفتن روند تحقيقاتى كه  بر اين باور است كه با س
در زمينه ساخت خودروهاى بدون راننده انجام مى شود، 
ــين قدم فراتر  ــروزى از محدوده هاى پيش خودروهاى ام
گذاشته و به جايى مى رسند كه شايد بهتر باشد به جاى 
خودرو آنها را ربات بناميم. در اين شرايط راننده ها نقش 
نظارتى دارند و مسووليت كنترل خودرو به عهده سيستم 

رباتيك طراحى شده خواهد بود.
ــگاه نيز  ــجويان ايرانى اين دانش ــيرازى از دانش مهران ش
ــدف از اجراى  ــى همكارى دارد. ه در اين طرح تحقيقات
ــرفته شبيه  ــتم پيش اين طرح تحقيقاتى، طراحى سيس
ــاز نسل آينده  ــت كه مى تواند زمينه س ساز رانندگى اس
ــد. دكتر راد در گفت و گو با  خودروهاى بدون راننده باش
جام جم درباره اين سيستم پيشرفته شبيه ساز رانندگى 
ــكيل  ــتم از يك صندلى و يك فرمان تش مى گويد: سيس

شده است. 
براى اين سيستم يك داشبورد و همچنين قطعه ديگرى 
به عنوان شيشه جلوى خودرو درنظر گرفته شده است. در 
شيشه جلو سه نمايشگر مجزا ديده مى شود كه هر يك از 

آنها تصاوير كاملى از مسير پيش روى خودرو را به نمايش 
در مى آورد. روى داشبورد خودرو دو دوربين مادون قرمز 
نيز نصب شده است كه به يك ردياب چشمى مجهز شده 
تا از اين طريق اين سيستم بتواند مسير ديد راننده را دائم 

تحت كنترل قرار دهد. 
يكى از مزيت هاى اين سيستم اين است كه راننده را تحت 
نظر قرار مى دهد و چنانچه راننده در حال ارسال پيامك 
ــاس خواب آلودگى كند يا به هر علتى نتواند  باشد، احس
كنترل خودرو را به درستى عهده دارد شود، اين سيستم 
ــت  ــده و كنترل خودرو را در دس به طور خودكار فعال ش

مى گيرد.
كنترل خودرو در شرايط اضطرارى

با نصب اين فناورى روى خودروها، در شرايطى كه راننده 
ــد،  ــت خودرو برخوردار نباش ــز كافى براى هداي از تمرك
ــده و حتى در اين شرايط  اين سيستم مانع رانندگى او ش

مى تواند خودرو را به خانه بازگرداند.
ــيمون فريزر، درباره عملكرد اين  استاد ايرانى دانشگاه س
ــور توضيح ــاص و اضطرارى اين ط ــرايط خ خودرو در ش

 مى دهد: ردياب چشمى نصب شده روى داشبورد خودرو، 
ــرايط اضطرارى به كنترل درست  ــت كه در ش ابزارى اس
خودرو كمك مى كند. براى مثال ممكن است راننده اى 
ــت ناگهان بخواهد به تماس  كه در حال راندن خودروس

ــخ به پيامك دريافتى پيامكى  تلفنى پاسخ دهد يا در پاس
ارسال كند. به محض اين كه اين ردياب چشمى تشخيص

ــت،  ــال پيامك اس  مى دهد راننده در حال مكالمه يا ارس
ــت  ــت مى گيرد. حتى ممكن اس كنترل خودرو را در دس
راننده در حين رانندگى با شرايطى مانند احساس درد و 

گرفتگى قفسه سينه مواجه شود. 
ــتم به طور خودكار راننده را به  ــرايط اين سيس در اين ش
ــتم ثبت شده  مقصدى كه به عنوان پيش فرض در سيس
مى رساند. به گفته اين گروه از محققان ايرانى، قرار است 
ــمى يك  ــن فناورى در كنار اين ردياب چش در تكميل اي

دوربين ديد جلو قرار گيرد. 
ــوان عابران  ــت كه از طريق اين دوربين بت هدف اين اس
پياده اى را كه از عرض خيابان عبور مى كنند، شناسايى 
ــانه هاى نصب شده در مسير  كرد و همچنين عالئم و نش
حركت را نيز تشخيص داد و بر اين اساس نسبت به اتخاذ 
ــب اقدام كرد. گاهى رانندگان بدون توجه  تصميم مناس
ــانه هايى مانند محدوديت سرعت يا عالئم  به عالئم و نش
هشدار دهنده، از كنار آنها عبور مى كنند. اين سيستم در 
شرايطى كه راننده به هر علتى متوجه عالئم و نشانه هاى 

نصب شده در مسير نشده باشد، راننده را مطلع مى كند.
چالش هاى پيش رو

ــت از ــور اطاع ــه منظ ــتم ب ــن سيس ــت اي ــن اس ممك
ــير، خودرو را متوقف كند يا  ــانه هاى موجود در مس  نش
ــرعت خودرو را به حد مجاز كاهش دهد. به گفته  حتى س
دكتر راد، در پنج تا ده سال آينده سيستم چشمى ردياب 
ــتفاده قرار ــرفته مورد اس ــاى لوكس و پيش در خودروه

 مى گيرد.
ــورد تاييد  ــتم م ــل اعتماد بودن اين سيس  زمانى كه قاب
قرار گيرد، مى توان آن را به يك گزينه اجبارى براى انواع 
خودروها تبديل كرد كه بدون ترديد مى تواند در كاهش 
ــته باشد. همان طور كه  تصادفات نقش بسيار مهمى داش
ــتين بار به عنوان گزينه اى براى  كمربند ايمنى نيز نخس
ــينان به خودروها راه يافت و امروزه  افزايش ايمنى سرنش
در هر خودرويى از خودروهاى ارزان تا گران قيمت به يكى 

از ضروريات تبديل شده است.
 استفاده از سيستم پيشرفته شبيه ساز رانندگى مى تواند 
فناورى بسيار مناسبى براى آن دسته از افرادى باشد كه 
ــتفاده از خودروهاى  به علت ناتوانى هاى جسمانى به اس
استاندارد معمولى قادر نيستند. البته اين استاد دانشگاه 
بر اين باور است خودروهاى كامال خودكار تا 20 سال آينده 
به طور گسترده رايج نخواهد شد. مردم نبايد چالش هاى 
ــعه هوش مصنوعى موردنياز براى محقق  موجود در توس

شدن ايده خودروهاى بدون راننده را دست كم بگيرند.

ــروه طراح و  ــعود غالمزادگان از اعضاى گ مس
سازنده ربات «خيام فيزيو» به توضيح جزييات 
ــتر درباره عملكرد ربات توانبخش بيماران  بيش
سكته مغزى، با الهام از پاى قورباغه، پرداخت و 
ــات نور و  ــك رب ــام فيزيو، ي ــات خي ــت: رب گف
ــه افرادى  ــراى كمك ب ــت كه ب فيزيوتراپ اس
ــده ــاخته ش ــرده اند س ــزى ك ــكته مغ كه س

 است.
ــهد افزود:  ــى مكانيك مش دانشجوى مهندس
ــه دليل ــزى ب ــكته مغ ــاران س ــى از بيم برخ

 عارضه اى كه در مغزشان ايجاد مى شود دچار 
ناتوانى يا كم توانى حركتى در ناحيه دست مى 
ــوند كه ما در اين ربات توانبخش، توانستيم  ش
بازى درمانى را با روش هاى فيزيوتراپى سنتى 

تلفيق كنيم.
ــو از  ــام فيزي ــات خي ــه رب ــان اينك ــا بي وى ب
ــكيل شده  دو بخش نرم افزارى و مكانيكى تش
ــت، توضيح داد: در بخش نرم افزارى ربات، اس

ــه اى طراحى  ــورت مرحل ــه ص ــازى هايى ب  ب
ــا در  ــازى و ب ــن انجام ب ــار حي ــده كه بيم ش
ــى و حركت  ــت گرفتن يك بازوى مكانيك دس
 y و x ــت ــات در جه ــه مختص آن در صفح
ــوب) و حركت  ــمال - جن ــرق - غرب و ش ( ش
ــى  ــازى را ط ــد ب ــى)، رون ــره اى (چرخش داي
ــزود: در پايان هر بازى،  مى كند. غالمزادگان اف
ــار از جمله نمودار  نتايج آمارى از وضعيت بيم

ــك و تكميل پرونده بيمار ايجاد  مسير حركت دست براى ارائه به پزش
ــن در بخش  ــك قرار مى گيرد و همچني ــود كه دراختيار پزش مى ش

اطالعات بازى ها ذخيره مى شود.
ــار تاثير ــازى روى ذهن بيم ــرور، انجام ب ــان كرد: به م وى خاطرنش

ــيب ديده مغز دوباره فعال مى شود و بيمار   مى گذارد و بخش هاى آس
ــت خود را  ــبى از يك تا صد درصد، دس قادر خواهد بود به صورت نس
ــت: بخش مكانيكى ربات  حركت بدهد.اين پژوهشگر جوان بيان داش
ــود و مانند اين  ــى خواهد ب ــامل انجام فيزيوتراپى هاى معمول نيز ش
ــد بازتوانى بهترى  ــات بيشتر باش فيزيوتراپى ها هرچقدر تعداد جلس

انجام خواهد شد.
به گفته وى براى طراحى بازوى مكانيكى اين ربات از مدل پاى قورباغه 
ــده كه نزديك ترين مكانيزم به حركت دست انسان در  الهام گرفته ش

مختصات صفحه اى است.
ــده كه بيمار  غالمزادگان ادامه داد: بازوى ربات به گونه اى طراحى ش
بتواند دستش را روى آن قرار دهد كه به محض اين اتصال، يك بازو در 
ــكان دادن بازوى ربات  ــود و با ت بازى رايانه اى براى بيمار ايجاد مى ش

مى تواند بازى را انجام دهد و حركاتى در جهت x (راست به چپ) و يا 
در جهت y (باال به پايين) در صفحه مختصات و يا به صورت چرخشى 

داشته باشد.
كار تحقيق و مطالعات و طراحى بازى ها و ساخت ربات خيام فيزيو در 
مدت شش تا هفت ماه به سرپرستى دكتر هادى كالنى استاد مكانيك 

دانشگاه غيرانتفاعى خيام مشهد صورت گرفته است.
ــگاه در  ــجويان مكانيك اين دانش ــكل از دانش يك تيم 10 نفره متش
مقطع كارشناسى، كار طراحى و ساخت اين ربات توانبخش را برعهده 

داشته اند.
ــگاه  ــو در نمايش ــام فيزي ــات خي ــدل اوليه رب ــا، م ــزارش ايرن ــه گ ب
ــك و مكاترونيك  ــى رباتي ــن الملل ــس بي ــومين كنفران خالقيت س
ــت مدرس  ــگاه تربي ــى دانش ــه ميزبان ــته ب ــه گذش ــه هفت ــران ك اي
ــوم اين ــب عنوان س ــد و موفق به كس ــش درآم ــد به نماي برگزار ش

 نمايشگاه شد.
ــاخت نمونه  به گفته غالمزادگان، مرحله بعدى تكميل ربات فيزيو، س
ــش ماه بر روى بيماران سكته مغزى  صنعتى است كه بايد به مدت ش

آزمايش شود.

يك محقق ايرانى موفق به ساخت آفت كش هايى با فناورى نانو شد كه بدون 
ايجاد آلودگى در محيط زيست آفت ها را از بين مى برند.

ــره شناسى و مجرى  نرگس معمارى زاده، دكترى تخصصى گياه پزشكى،حش
ــازگار» در گفتگو مهر  ــت س طرح «نانو آفت كش هاى نور تخريب پذير و زيس
گفت:در سراسر جهان تعداد زيادى آفت كش سنتز و به طور گسترده با هدف 
ــتفاده قرار مى گيرد كه شيوه هاى كاربرد  كنترل آفات در كشاورزى مورد اس
برخى از اين آفت كش ها مى تواند موجب ايجاد آلودگى در محيط زيست شود.

ــاورى نانو در  ــرى فن ــا به كارگي ــل، در اين طرح ب ــن دلي ــزود: به همي وى اف
فرموالسيون، افزايش عملكرد و كاهش مصرف آفت كش ها را در نظر گرفتيم تا 
اين تركيبات پس از رها سازى، بدون اثر منفى يا با اثر منفى كمتر براى محيط 

زيست مورد استفاده قرار گيرند.
ــت: امروزه  ــن طرح اظهار داش ــات اي ــارى زاده در خصوص روند آزمايش معم
فرموالسيون رها سازى كنترل شده با به كارگيرى روش هاى متنوع، به منظور 
ــت و موجودات غير هدف رواج  كاهش اثرات مضر آفت كش ها بر محيط زيس

يافته كه كپسوله كردن يكى از اين روش ها است.
ــت  ــوى نورتخريب پذير و زيس ــيون نان ــه داد: در اين طرح فرموالس وى ادام
ــتقيم با كوپليمرهاى  ــازگار (ايميداكلوپريد) به واسطه كپسوله  كردن مس س

ــيد- پلى اتيلن  ــيتريك اس خطى،دندريتيك پلى س
گليكول، پلى سيتريك اسيد تهيه شد.

ــون  ــاى گوناگ ــز ه ــى  آنالي ــزود: بابررس ف وى ا
ــى  دماي و  ــكوپى  ميكروس ــكوپى،  اسپكتروس
ــو ــكيل نان ــد، تش ــيون ايميداكلوپري نانوفرموالس

كپسول هاى ايميداكلوپريد مورد تاييد قرار گرفت.
ــش  ــره ك ــى حش ــى كاراي ــرد: بررس ــد ك وى تاكي
ــرايط « in vivo » با زيست  ــيون در ش نانوفرموالس
ــه عنوان آفت  ــوار توت ب ــنجى روى پروانه برگ خ س
ــى دار دوز ضرورى آفت  ــش معن مدل، حاكى از كاه
ــت محيطى بود كه ضمن جلوگيرى  كش و خطر زيس
از هدررفت ماده موثر، رسانش به مكان هدف در طول 

مدت زمان از پيش تعيين شده را به دنبال دارد.
ــالوه بر كاهش اثرات   وى ادامه داد: به همين دليل  ع
ــرار بيش از حد  ــدف، از تك ــودات غير ه مضر بر موج
ــته ــت محيطى كاس ــى و آلودگى هاى زيس سمپاش

مى شود.
ــن مطالعات  ــان كرد: همچني معمارى زاده خاطرنش
ــوى  نان ــيون  فرموالس ــى  فوتوكاتاليت ــب  تخري
ــور تحت نور فرابنفش و  ايميداكلوپريد در داخل راكت
طبيعى، نويدبخش تخريب نورى مستقيم و موثر نانو 
آفت كش ها در مقايسه با تخريب فتوكاتاليتيكى است.
pca_peg_ » ــذب كوپليمرهاى وى بابيان اينكه ج
ــث افزايش جذب  ــش  باع ــه فرابنف pca   » در ناحي
فوتون هاى UV  توسط پوشش كوپليمرى اطراف نانو 
ــود، گفت:  در نتيجه انرژى بيشترى  كپسول ها مى ش

براى تخريب نانوذرات آفت كش فراهم مى شود.
وى گفت: بنابراين مى توان اطمينان داشت كه كاربرد اين نوع نانوفرموالسيون 
نه تنها هيچگونه آلودگى جديدى به محيط زيست اضافه نمى كند بلكه به حذف 

باقيمانده آفت كش از محيط زيست نيز كمك مى كند.
معمارى زاده از مزاياى اين طرح گفت: افزايش تحرك پذيرى و سطح تماس و 
ــطه اندازه نانومترى آنها، رهاسازى كنترل  رسانش ذرات به مكان هدف به واس
ــده و آرام كه از هدر رفت ماده موثر جلوگيرى و ضمن كاهش اثرات مخرب  ش
ــش مى دهد از ــرل را نيز افزاي ــدف، زمان كنت ــودات مفيد و غير ه روى موج
 مزيت هاى اين طرح هستند. به گفته وى، همچنين رهاسازى انتخابى وابسته 
بهph  بهينه دستگاه گوارش پروانه ها، كاهش معنى دار ميزان مصرف ماده مور 
ــى با كاربرد فرموالسيون نانو، كاهش اثرات زيست  آفت كش و دفعات سمپاش

محيطى و هزينه هاى كنترل از ديگر مزاياى اين طرح به شمار مى روند.
ــيون و كاهش نيمه عمر و  ــه داد: البته نورتخريب پذير بودن فرموالس وى ادام
زمان پيش از برداشت و مدت زمان الزم براى رسيدن به حد عدم تشخيص هم 
ــتند.معمارى زاده در خصوص كاربردهاى اين طرح  مزيت هاى اين طرح هس
ــت: از اين آفت كش مى توان براى محصوالتى مانند پسته، توتون،  اظهار داش

مركبات، پنبه، گياهان زينتى، كاهو، كلم، چغندر قند استفاده كرد.

در نتيجه تالش دانشجويان جوان ايرانى:

ربات توانبخش بيماران سكته مغزى، با الهام از پاى قورباغه،  ساخته شد
توسط محققان ايرانى؛

آفت كش نانويى ساخته شد

محققان ايرانى دانشگاه سيمون فريزر كانادا سيستم پيشرفته شبيه ساز رانندگى طراحى كرده اند؛

فرمان اين خودرو در دست كيست؟
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ــدن  ــقيفه و روى كار آم ــوراى س ــرى ش ــكل گي ش بهنام 
خليفه مسلمانان بر خالف آخرين اراده آخرين پيامبر طبيبيان

سرآغاز جدايى دو جريان مهم در ميان امت پيامبر شد.
ــى با وضع و تدوين  ــت گرفتن كامل قدرت سياس جريان غالب كه با به دس
تئورى خالفت، سعى در تشكيل خالفت اسالمى بر اساس آداب و روش عرفى 
روزگار داشت و جريان مغلوب كه با تاسيس و ترويج نظريه امامت و بر مبناى 
آراى كتاب خدا،آن را تداوم نبوت دانسته و خود را شيعه (پيرو) على ناميده و 

خواستار پيگيرى سيره پيامبر در ادامه مسير جامعه مسلمانان بود.
ــى را هم  ــدودى قدرت سياس ــالم ،مدت مح ــيعه كه در صدر اس جريان ش
ــيعه و كناره گيرى امام مجتبى براى  در دست داشت،با شهادت امام اول ش

هميشه در موضع مخالفت با حاكمان غاصب قرار گرفت.
ــى ــيوه ابراز آن نقش ــن مخالفت و ش ــزرگ در فهم اي ــى يك واقعه ب بررس

 بسيار مهم دارد وآن علت گرامى داشت تاريخى مذهبى و سياسى واقعه خونبار 
و نهضت جاويدان حسينى است.

شهادت سومين امام شيعيان حسين ابن على(ع)در نيمه دوم قرن اول هجرى 
ــانى ترين وجه به نحوى كه قبل از اسالم و در عصر  به خشن ترين و غير انس
جاهليت نيز سابقه نداشت و با وجودى كه هنوز اصحاب و ياران آخرين پيامبر 
ــفارش هايى كه او در باره رعايت حرمت  ــخنان و س زنده و حاضر بودند و س
ــتند باعث شد تا شيعه از يك  فرزندان فاطمه(ع) فرموده بود را به خاطر داش
جريان مغلوب به جريان مظلوم تبديل شود و از آن پس حفظ ياد اين فاجعه 

غم باردر ذهنيت تاريخى شيعه ضرورت يابد.
ــاد بود  ــواره ي ــاده و هم ــاق افت ــر اتف ــخ بش ــى در تاري ــتارها و فجايع كش
ــينى به دليل  ــوراى حس ــت؛ اما عاش ــده اس ــته ش قربانيان آن گرامى داش

ريشه هاى عميق مذهبى وداراي افق هاى آرمانى بلند توانسته است به عنوان 
حافظه ماندگار شيعى هر ساله بيشترازگذشته به آن حماسه بهاء داده شود.

ــر ترويج و  ــدان وحى ب ــتداران خان ــيعه و اصحاب و دوس ــان ش تاكيد امام
ــهيدان كه در مواردى مانند يك دستور  پاس داشت فداكارى و ايثار ساالر ش
واجب شرعى هم نمود مى يافت سبب شد تا ابعادى بسيار فراتر از يك مراسم

 صرف مذهبى بيابد.بنابراين در طى قرون متمادى آيين عزادارى امام شيعيان 
به معضلى بزرگ براى حكومت هاى مخالف تبديل شد.

ــورا در اعصار مختلف، مجازات شديد و بى رحمانه  ممنوعيت عزادارى عاش
ــارگاه مطهر ــور و ب ــار تخريب قب ــينى در كن ــزاداران و زائران حرم حس ع
 شهداى كربال همگى حكايت از يك نبرد واقعى بين دو انديشه متضاد دارد.

نبردى كه هيچگاه تعطيل نشده و تمام حوزه هاى عقلى فكرى فلسفى عرفانى 
را شامل مى شود و بسته به شرايط روزگار خود را نمايان مى كند.

ــت روزگاران و افزايش معتقدين به مرام و مسلك شيعى،كه به تدريج  گذش
ــد تا  ــت گرفتند باعث ش ــى را هم در دوره هاى مختلف در دس قدرت سياس
تحريفاتى هم در صورت هم در سيرت قيام حسينى انجام گيرد كه با اهداف 
اوليه و حتى شكل گيرى واقعه مغاير باشد. فضيلت هاى فراوان منقول از امامان 
ــد كه عده اى براى كسب  ــيعى در باره سيدالشهدا ع باعث ش و پيشوايان ش
مواهب مادى و حتى معنوى دادن نسبت هاى نادرست و خالف واقع را مجاز 
دانسته و آن را گامى در جهت ترويج شعائر حسينى بدانند.اسطوره سازى و 
اغراق و افسانه پردازى در باره قيام ساالر شهيدان آن گونه كه با فرهنگ مردم 

مشرق زمين سازگار است يكى از اين موارد تحريف است.
تهى كردن نهضت از مفاهيم بلند الهى و تقليل آن به بابى براى بهشت ، گريه 
وناله صرف بدون آگاهى از اهداف متعالى آن ، ترجيح مناسك عزاى حسينى و 

تبديل آن به يك آيين تنها بدون آنكه محتوايى براى آن قائل باشند وسرانجام 
ــط عده اى مغرض و  ــت و سوءاستفاده از جهل عوام توس بهره بردارى نادرس
ــوند. با اين همه گذشت قرن ها از قيام سودجو نگرانى هايى را موجب مى ش

 بى نظير امام آزادگان و با وجود همه مخاطرات همچنان چراغ هدايت حسينى 
روشنى بخش وجدان هاى آگاه و نجات بخش دل ها و جان هاى خسته است 

وهر آن جلوه اى بديع از اين حماسه ماندگار پديدار مى شود.

اخبار كوتاه  اخبار كوتاه 

ــذارى روز نهم آذر  ــتان نطنز گفت: با توجه به نام گ امام جمعه شهرس
به عنوان روز حماسه و ايثار شهرستان نطنز، مراسم گرامى داشت اين 

روز ،باشكوه برگزار شود.
ــاى  ــى برنامه ه ــه هماهنگ ــى در جلس ــالم روح اهللا امين حجت االس
ــر امام جمعه  ــتان نطنز كه در محل دفت ــه و ايثار شهرس روز حماس
ــهدا در زندگى و ــيره ش ــردن س ــرد: عملى ك ــد،اظهار ك برگزار ش
ــدس جمهورى  ــت كه نظام مق ــايلى اس ــه دادن راه آنان از مس  ادام
اسالمى را بيمه كرده و راه دستيابى به آرمان ها و اهداف امام راحل و 

رهبر معظم انقالب را تسهيل و تضمين مى كند.
ــتمرار حركت انبيا و اوصياى الهى است و همه  وى افزود: راه شهدا اس
ــيم و تفكر و منش شهدا  ــهدا باش ما وظيفه  داريم ادامه دهنده راه ش

بهترين الگوى زندگى است.
ــور خانواده هاى  ــرد: حض ــح ك ــتان نطنز تصري ــه شهرس امام جمع
ــت  ــى بى پايان اس ــا مانند گنج ــروز م ــهدا در جامعه ام ــم ش معظ
ــتقامت ــوه صبر و اس ــوان اس ــهدا به عن ــم ش ــاى معظ و خانواده ه
ــت كه  ــانيت اس ــهادت نقطه اوج كمال و انس ــوند و ش  قلمداد مى ش
ــهادت بپردازيم ــت واژه ش ــق و اهمي ــر چقدر به عم اگر امروز ما ه
ــن واژه  ــد اي ــاى بلن ــا و معن ــه ارزش ه ــت ب ــم توانس  نخواهي

دست پيدا كنيم.
ــال اين بودند كه  ــهداى ما با تقديم جان خود به دنب امينى گفت: ش
ــد و وظيفه همه  ــا در جامعه از ثبات برخوردار باش عفت، غيرت و حي
ــدار خون مطهر  ــل جوان اين است كه همواره پاس ما و بخصوص نس

شهدا باشيم.
ــهدا  ــع ش ــى و رفي ــاى انقالب ــه اى از آرمان ه ــزود: لحظ وى اف
ــهدا  ــه وصاياى ش ــى ب ــزام عمل ــد الت ــواره باي ــم، هم ــاه نيايي كوت
ــهدا را در جامعه  ــيرت و غيرت ش ــيم و تالش كنيم تا س داشته باش

زنده نگه  داريم.
ــه و  ــت روز حماس ــى داش ــورد گرام ــز در م ــه نطن امام جمع
ــذارى يك روز  ــتورالعمل نام گ ــل دس ــز گفت:چندى قب ــار نطن ايث
ــتاندارى  ــرف اس ــار از ط ــه و ايث ــوان روز حماس ــتان به عن شهرس
ــتان  ــى شهرس ــگ عموم ــوراى فرهن ــوع در ش ــت و موض درياف
ــز  ــار در نطن ــه و ايث ــوان روز حماس ــم آذر به عن ــى و روز نه بررس
نام گرفت.امينى گفت:علت نام گذارى اين روز اين بود كه نهم آذرماه  
سال1360 يادآور حماسه بزرگ اعزام بيش از 70 نفر از اقشار مختلف 
ــتان به عنوان داوطلب حضور در عمليات طريق القدس است  شهرس
ــتان در اين روز در  ــهيد شهرس ــييع پيكر مطهر 9 ش كه تقديم و تش
ــاودان مانده ــه ج ــراى هميش ــتان ب ــردم شهرس ــره م ــاد و خاط ي

 است.
وى خاطر نشان كرد: بر اين اساس در نظر داريم يادواره بزرگ شهداى 
شهرستان در روز نهم آذر برگزار شود و در اين راستا برگزارى باشكوه 

اين روز بزرگ مورد انتظار و تاكيد است.

معاون فرماندارى گلپايگان گفت: دانش آموزان بايد مساله حفظ محيط زيست 
را در پايه هاى ابتدائى فرا گيرند تا در آينده دغدغه اى براى حفظ محيط زيست 
داشته باشند.عليرضا غيور، در نخستين جلسه كارگروه انجمن زيست محيطى
ــالن همايش كتابخانه آيت اهللا محمدى  ــبز گلپايگان كه در س ــرزمين س  س
ــبز گلپايگان در  ــد، اظهار كرد: انجمن زيست محيطى سرزمين س برگزار ش
راستاى  حفظ، گسترش و ارتقاى سطح كيفى محيط زيست منطقه كه امروزه 
دغدغه همه مردم است فعاليت خود را آغاز كرده است.وى تصريح كرد: عضويت 
در كارگروه هاى اين انجمن در واقع همكارى و همفكرى با انجمن در راستاى 
تحقيق و مطالعه در بخش هاى منابع طبيعى و محيط زيست و ارائه راهكارهاى 
ــعه همه جانبه و پايدار محيط زيست طبيعى و  جديد و تالشى در جهت توس

انسانى است.
ــت محيطى ــى زيس ــه آلودگ ــان اينك ــا بي ــگان ب ــدار گلپاي ــاون فرمان مع
 بر روح و روان و جسم انسان تاثير بسزايى دارد، تاكيد كرد: امروزه با معضالت 
ــتيم  ــى در محيط زندگى مواجه هس ــت محيطى فراوان ــاى زيس و آلودگى ه
ــود.غيور با  ــه اى جبران ناپذير تبديل ش ــا مى تواند به فاجع كه غفلت از آن ه
ــتانى، نابودى  ــهرها، تخريب آثار باس بيان اينكه آلودگى ترافيكى در كالن ش
ــت،  ــرى به همراه خواهد داش ــرب و جبران ناپذي ــع آثار مخ جنگل ها و مرات
ــت تاكيد كرد: دولت و قوه قضائيه به تنهايى نمى توانند در حفظ محيط زيس
ــى و ملى به وجود بيايد. ــد و در اين زمينه بايد يك عزم همگان  ورود پيدا كنن
وى با بيان اينكه در گذشته به علت سهل انگارى و كم توجهى برخى مسوولين 
ــرد: پس از  ــت بوديم، تصريح ك ــاهد تخريب و نابودى محيط زيس و مردم ش
ــاهد افزايش اقدامات  ــت هاى دولت ش تاكيدات مقام معظم رهبرى و سياس
ــتيم.غيور گفت: دولت در جهت  براى جلوگيرى از تخريب محيط زيست هس
ــت و منابع طبيعى برنامه هايى به كار برده است كه با كمك  حفظ محيط زيس
و تقويت ديگر قوا اين برنامه پويايى و استمرار خواهد داشت.غيور تاكيد كرد: 
انجمن زيست محيطى سبز گلپايگان به عنوان يك سفير بايد دوست داشتن 
ــازى و نهادينه كند تا الگويى براى  طبيعت و حفظ محيط زيست را فرهنگ س

ديگر شهرهاى كشور شود.
وى اظهار كرد: بايد ايجاد راه هاى ارتباطى، هماهنگى و همكارى با كسانى كه 
مى توانند به نوعى در جهت پيشبرد اهداف انجمن يارى رسانند به ويژه، حفاظت 
ــزدارى، آموزش وپرورش، ــهردارى، منابع طبيعى و آبخي ــت، ش محيط زيس

 جهاد كشاورزى به جد دنبال شود.
ــن آموزش وپرورش و  معاون فرماندارى گلپايگان تصريح كرد: بايد تعامل بي
ــود كه در مدارس شهرستان طرح  انجمن زيست محيطى به گونه اى برقرار ش
«مدرسه سبز» اجرا شود.وى افزود: دانش آموزان بايد مساله حفظ محيط زيست 
را در پايه هاى ابتدائى فراگيرند تا در آينده دغدغه اى براى حفظ محيط زيست 
داشته باشند.در ادامه رييس هيات مديره انجمن سرزمين سبز گلپايگان گفت: 
انجمن سرزمين سبز گلپايگان در سال 93 با دريافت پروانه ثبت از فرماندارى 

گلپايگان فعاليت علمى خود را آغاز كرده است. 
ــت و منابع  ــان اينكه هدف اين انجمن حفظ محيط زيس  فاطمه حبيبى با بي
ــت، تصريح كرد: عضوگيرى اين انجمن انجام  شده است و اعضاى  طبيعى اس

انجمن با تخصص خود در كارگروه هاى تخصصى به فعاليت مى پردازند.

مراسم روز حماسه و ايثار 
شهرستان نطنز باشكوه برگزار شود

بايد دانش آموزان را در زمينه حفظ 
محيط زيست، دغدغه مند تربيت كنيم

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار شهردارى درچه

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

اعتبار (ريال)عنوان پروژهرديف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جلسه كارگروه اجتماعى و فرهنگى شهرستان فريدن 
با هدف برنامه ريزى جهت تبيين شرح وظايف ادارات 
ــوگوارى سرور و ساالر  و نهادها در دهه محرم و ايام س
ــين(ع) با حضور فرماندار  ــهيدان حضرت امام حس ش
ــات  ــالن جلس ــن كارگروه در س ــدن و اعضاى اي فري

فرماندارى برگزار شد.
ــتان فريدن با  ــفنديار تاجميرى، فرماندار شهرس اس
تسليت شهادت سردار حاج حسين همدانى، گفت: اگر 
شهادت افرادى همچون شهيد همدانى كه تجربه هاى 
باالى نظامى را دارا هستند را از نظر مادى نگاه كنيم، 
مى بينيم باعث خسارت هايى به كشورمان مى شود؛ 
ولى از نظر معنوى شهادت ايشان بسيار ارزشمند است؛ 
ــردار بيانگر حضور كشورمان و اثر بخشى  و شهادت س

مديريتى و امنيتى در منطقه است.
وى در ادامه با اشاره به فرا رسيدن ماه محرم و با تسليت 
ــين (ع) فرهنگ، فضا و  ــت: قيام امام حس اين ماه، گف
ــرمايه  ــرد كه بعدها به يك س ــدى ايجاد ك تفكر جدي
انسانى و اجتماعى در سطح دنيا تبديل شد؛ براى مثال 
ماهاتما گاندى رهبر مبارزان هند با استعمار انگليس

ــين آن شهيد بزرگ   مى گويد: «من زندگى امام حس
ــالم را به دقت خواندم و توجه كافى را به صفحات  اس
كربال نمودم و بر من روشن شده است، اگر هندوستان 
ــق ــود بايد از سرمش ــروز ش ــور پي ــد يك كش بخواه

 امام حسين پيروى كند.»
ــد مداخله در مديريت  ــان اينكه ما قص تاجميرى با بي
ــد جنبه مردمى آن ــرم را نداريم و باي برنامه هاى مح

ــرم، از همان  ــود، عنوان كرد: عزادارهاى مح  حفظ ش
ــته و دولت هم بنا ندارد كه  ابتدا مديريت مردمى داش
ــته باشد بلكه مى خواهد براى  در اين امر دخالتى داش
ــم ها كمك كند. ــدن اين مراس هر چه بهتر برگزار ش

ــى  ــتان در بخش ــت در شهرس ــى دول ــده عال نماين
ــارت بر ــه نظ ــود وظيف ــاى خ ــت ه ــر از صحب ديگ

ــه ى اداره  ــا را وظيف ــاماندهى آنه ــا و س ــه ه  برنام
ــرد: در  ــان ك ــت و بي ــالمى دانس ــات اس تبليغ
جلسه اى كه با حضور امام جمعه شهرستان به عنوان 
ــات هاى مذهبى  ــاى هي رييس اداره تبليغات و روس
ــد، برنامه هاى محرم تبين و تدوين شد، كه  برگزار ش
ــه ها قدم بر  ــوزه امنيت اين برنام ما فقط در تامين ح

مى داريم.
ــى در  ــات مذهب ــش از 150 هي ــور بي وى حض
ــزود: ماه محرم  ــت خواند و اف ــتان را يك فرص شهرس
ــم از  ــد بتواني ــت و باي ــى اس ــه فرهنگ ــك جبه ي
ظرفيت هاى اين ماه به نحو احسنت استفاده كنيم و از 

ظرفيت هاى فرهنگى آن به درستى بهره بگيريم.
اين مسوول با اعالم اينكه در عزادارى حسينى ،جامعه 
ــا بايد مراقب  ــاط معنوى مى گردد و م داراى يك نش
ــار ياس  ــه مردم دچ ــورت ندهيم ك ــيم كارى ص باش
ــود در ــعى ش ــا اميدى گردند، تصريح كرد: بايد س و ن

ــترى حكم  ــوى بيش ــار معن ــاى مذهبى ب ــات ه  هي
ــرد.  ــز ك ــيه ى پرهي ــايل حاش ــود و از مس ــا ش فرم
ــاره به انتخابات پيش رو  در ادامه فرماندار فريدن با اش
و قانون هاى مربوط به اين موضوع، بيان كرد: روساى 
ــر بايد مراقب  ــووالن مربوطه در اين ام هيات ها و مس
باشند مراسم ها رنگ و بوى انتخاباتى پيدا نكند ؛ زيرا 
در قانون آمده اماكن عمومى نبايد در اختيار تبليغات 
ــر براى تمام  ــى قرار بگيرد و اين ام نهى يا مذمت كس
جريانات صدق مى كند و هيچ جريان مستثنى نيست.
ــاى ادارات، ــى به روس ــتاى آمادگ تاجميرى در راس

ــل  كام ــى  آمادگ ــد  باي ــرد:  ك ــالم  اع   
ــه ب ــى  ده ــك  كم و  ــور  حض ــراى  ب

 مراسم ها ى محرم را داشته باشم و هيچ گونه كوتاهى 
ــعى بر اين داشته باشيم كه  در اين موضوع نكنيم و س
ــان اين امام معصوم برگزار  برنامه هاى اباعبداهللا در ش

گردد.
ــت و ــى را عامل وحدت دانس ــم هاى مذهب وى مراس

ــه هاى مردمى  ــووالن در برنام  اظهار كرد: حضور مس
باعث همدلى و هم زبانى مردم و دولت مى گردد و بايد 
ــتمر داشته باشيم.  سعى شود در برنامه ها حضور مس
در ادامه يوسفى كارشناس اداره تبليغات به اين موضوع

ــاره كرد كه بايد تمام هيات ها داراى مجوز باشند   اش
ــته  ــى رخ دهد و مجوز داش ــر در هياتى اتفاق زيرا اگ
ــوند؛ ولى در هيات  ــووالن آنها مبرا مى ش ــد مس باش
ــووليت ها  بر  ــورت اتفاق تمام مس بدون مجوز در ص

ــخگو باشد. ــد و بايد پاس ــوول آن مى باش دوش مس
وى به تبيين برخى از برنامه اداره تبليغات پرداخت و 
اعالم كرد: تا به امروز ساماندهى مداحان انجام گرديده 
ــش آموزان در ــان براى دان ــرح امير بي و همچنين ط

 ايام محرم پيش بينى شده، اعزام روحانى نيز در دستور 
ــر هيات ها را نيز ــت و برنامه ى نظارتى ب كار قرار گرف

 خواهيم داشت.
ــذا و  ــخ غ ــتى طب ــت بهداش ــر وضعي ــارت ب نظ
ــا هماهنگى ــات ب ــك به هي ــات، كم ــذورات درهي ن

 سازمان تبليغات اسالمى شهرستان، ضرورت افزايش 
ــكارى نيروى  ــات داخلى هيات با هم امنيت و انتظام
انتظامى، مجوزات صادره از ديگر مصوبات اين كارگروه 
بود.همچنين از برنامه ريزى سه برنامه مهم شهرستانى 
ــينى، گردهمايى  كه شامل برنامه شيرخوارگان حس
نوجوانان دانش آموزى در روز شهادت حضرت قاسم(ع) 
ــده با نام ــط آموزش و پرورش طرح ريزى ش كه توس

 احلى من العسل وگردهمايى تمام هيات هاى مذهبى 
در يك روز كه شهردارى داران، طراح آن بود سخن به 
ميان آمد.مهم ترين هشدار اين جلسه از طرف خزايى، 
ــت:  ــد و گف ــالم ش ــت اع ــس اداره بهداش ريي
ــتيكى  پـــــالس ــاى  هــــ ــوان  ليــ ــام  تمـــ
در  ــا  آنه از  ــتفاده  اس و  ــتند  هس زا  ــرطان  س
ــت و اگر گشت هاى  ــم هاى عزادارى ممنوع اس مراس
ــتى با اين موارد در هر كجاى شهرستان روبرو  بهداش

شوند موظف هستند جلوگيرى كنند. 

ــى دختران ــكده خوارزم ــاخت آموزش ــهرضا گفت: خيرى براى س فرماندار ش
 قول مساعد داده است و اميدواريم اين امر در آينده نزديك محقق شود.

 محسن گالبى، در آيين توديع و معارفه رييس دانشكده خوارزمى شهرضا بابيان 
اينكه در شهرستان با چندين تنوع فكرى و فرهنگى روبه رو هستيم، اظهار كرد: 
كار فرماندارى تلفيقى از كارهاى فكرى، ذهنى، اجرايى و امنيتى است و بايد در 
ــيم.وى افزود: به دليل مشكالت و تنوع فكرى  همه اين بخش ها دقت داشته باش
ــى ادعا كند رضايت صد درصدى در مجموعه خود  و فرهنگى موجود، اينكه كس

داشته باشد امكان پذير نيست.
فرماندار شهرضا بابيان اين كه هر كارى كه انسان انجام مى دهد به عنوان يادگارى 
از او باقى خواهد ماند، تصريح كرد: در طول زندگى، يك نفر معلم زمانى كه تابلوى 
دانش آموز خود را به عنوان مهندس يا دكتر مى بيند لذت مى برد و نتيجه زحمات 
خود را مى بيند و به همين دليل كار خيران نيز مربوط به يك زمان خاص نيست، 
گالبى افزود: بخش تعليم  و تربيت ازجمله بخش هاى شهرستان است كه به كمك 
ــن زمينه زيربناى  ــگى خيران نياز دارد و كمك هاى خيران در اي و يارى هميش
ــد.وى افزود: محل جديد دانشكده خوارزمى  رشد و توسعه شهرستان خواهد ش
ــود و با راه اندازى اين مركز و  ــهرضا در آينده نزديك راه اندازى مى ش ــران ش پس
ــاى اين مراكز ــى از نيازه ــكده خوارزمى دختران، بخش جابجايى آن با آموزش

 مرتفع خواهد شد.فرماندار شهرضا بابيان اينكه خيرى براى ساخت آموزشكده 
ــت، اظهار كرد: هيچ گاه خير و احسان  ــاعد داده اس خوارزمى دختران قول مس
گم نمى شود و خداوند يقينا چندين برابر اجر و پاداش خيران را در قيامت مى دهد.

ــروع ماه محرم  ــلين چهارده معصوم (ع) و هم زمان با ش به همت هيات متوس
ــور  ــينى كش ــال متوالى بزرگ ترين و بلندترين بيرق حس براى چهارمين س
ــد.به  ــهر نصب ش ــاختمان خمينى ش به طول 800 متر بر روى بلندترين س
ــدف تقويت  ــهر و با ه ــوم خمينى ش ــلين چهارده معص ــات متوس همت هي
ــين بزرگترين بيرق  ــداهللا الحس ــرت ابا عب ــزاداراى حض ــعائر مذهبى و ع ش
ــد.اين  ــته ش ــهر برافراش ــاختمان منبع آب خمينى ش ــينى بر روى س حس
ــان اين  ــا و جوان ــالش 20 نفر از اعض ــا ت ــته ب ــول 45 روز گذش بيرق در ط
ــرى كلمات  ــته 800 مت ــر اين نوش ــت. ب ــده اس هيات براى نصب آماده ش

«اللهم عجل الفرج»، «يا فاطمه الزهرا»، «لبيك يا حسين» نوشته شده است.
ــون ريال  ــر 100 ميلي ــغ ب ــه اى بال ــرق با هزين ــزارش اين بي ــن گ بنا بر اي
ــت.گفتنى  ــده اس ــه ش ــى تهي ــاى مردم ــذورات و كمك ه ــل ن و از مح
ــون ــد همچ ــد و روش جدي ــتار جدي ــا نوش ــرق ب ــن بي ــال اي ــت امس اس
ــت. ــده اس ــاى عموم مردم نصب ش ــوى براى تماش ــب چهارنورافكن ق  نص
ــهادت  ــا هفتمين روز ش ــان ب ــم زم ــم محرم و ه ــا روز هفده ــرق ت اين بي
ــتان ــع آب شهرس ــاختمان منب ــر روى س ــين ب ــداهللا الحس ــرت اباعب حض

 نصب خواهد بود.
ــاب  ــر طن مت ــزار  ه از دو  ــش  بي ــزرگ  ب ــرق  بي ــن  اي ــب  نص در 
ــاختمان  ــاع 35 مترى س ــت به دليل ارتف ــت. گفتنى اس ــده اس مصرف ش
منبع آب اين بيرق در سراسر شهر و از جمله بخشى از شهرهاى اصفهان، كوشك 

و درچه قابل رؤيت است.

قول مساعد خيران براى ساخت 
دانشكده فنى دختران شهرضا

نصب بزرگ ترين بيرق حسينى 
كشور در خمينى شهر

چاپ دوم

خالفت غالب و امامت مظلوم

در جلسه كارگروه فرهنگى و اجتماعى شهرستان فريدن مطرح شد؛

ماه محرم يك جبهه فرهنگى است
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خبر خبر

محققان دانشگاه علوم پزشكى ايران با همكارى پژوهشگرانى از دانشگاه تهران 
با سنتز نانو ذرات اكسيد آهن حامل داروى ضد سرطان، موفق به ابداع روشى 

براى كاهش تعداد دوره هاى شيمى درمانى شدند.
ــيد آهن  ــان كرد: نانو ذرات اكس ــى از محققان اين طرح، خاطرنش  دكتر خوي
توليد شده در اين طرح، حامل داروى ضد سرطان  5-فلوئورويوراسيل هستند 
كه در درمان سرطان هاى مختلف از جمله سرطان سينه و كولون كاربرد دارد.

دانشيار مركز تحقيقات سلولى و ملكولى دانشگاه علوم پزشكى ايران، دارا بودن 
هسته اكسيد آهن را از مزاياى نانو ذرات توليد شده عنوان كرد كه خصوصيات 
ــو ذرات به دليل  ــت؛ بدين ترتيب كه اين نان ويژه اى به اين نانو ذرات داده اس
ــيد آهن از طريق يك ميدان مغناطيسى خارجى، هدفمند شده و  داشتن اكس
صرفا به بافت تومور وارد مى شود؛ در نتيجه از بروز عوارض جانبى ناشى از ورود 

تركيب دارويى ضد سرطان به سلول هاى سالم جلوگيرى مى شود.
اين محقق خاطرنشان كرد: هسته اكسيد آهن همچنين امكان رديابى نانوذرات 
 MRI ــردارى ــه از طريق تصويرب ــى كند، به طورى ك حامل دارو را فراهم م
به راحتى قابل شناسايى بوده و به درك ما از اين كه نانوذرات وارد بافت تومور 

شده اند يا خير، كمك مى كند.
ــيت حرارتى و پرتوى را از ديگر مزاياى نانو ذرات توليد شده  وى ايجاد حساس
ــيارى از مواقع در كلينيك همراه با شيمى درمانى،  عنوان كرد و گفت: در بس
ــن امكان  ــول اي ــن رو اين محص ــود، از اي ــى ش ــام م ــى نيز انج ــو درمان پرت
ــو درمانى را هم  ــى، پرت ــيمى درمان ــه بتوانيم در كنار ش ــاد مى كند ك را ايج

انجام دهيم.
خويى اضافه كرد: در كنار اين مزايا، زمانى كه داروى ضد سرطان براى درمان 
ــود، الزم است تا دوزهاى متعددى طى  بيماران مبتال به سرطان تجويز مى ش

روزهاى متوالى و يا غير پيوسته براى بيمار توصيه شود.
وى ادامه داد: با يك بار تزريق دارو به بدن بيمار، او تا حدود دو هفته بى نياز از 
ــان اين كه اين محصول مراحل  تزريق مجدد خواهد بود. محقق اين طرح با بي
ــت، خاطرنشان كرد: نتايج اين  In vitro و In vivo را پشت سر گذاشته اس

تحقيقات همچنين بر روى موش صحرايى و خرگوش، انجام شده است.
به گفته وى، در فرايند اين تحقيقات در مراحل تست آزمايشگاهى و حيوانى، 
ــو ذرات در  ــده، قرار گرفتن نان ــيد آهن توليد ش ــميت نانوذرات اكس عدم س
ــردارى MRI و  ــوذرات با تصوير ب ــودن اين نان ــاهده ب بافت تومور، قابل مش

ايجاد حساسيت حرارتى و پرتويى اثبات شد.
دانشيار بيوفيزيك دانشگاه علوم پزشكى ايران با تاكيد بر اين كه اين نانو ذرات 
به صورت پودر توليد شده است، گفت: اين ذرات پس از تبديل شدن به محلول 
به بدن بيمار تزريق خواهد شد.خويى با اشاره به محصول نهايى اين تحقيقات، 
خاطرنشان كرد: حامل دارويى، نانوذرات اكسيد آهن توليد شده است و داروى 
ــش پليمرى بر روى اين  ــيل نيز در درون پوش ــرطان 5-فلوئورويوراس ضد س
نانوذرات بارگذارى شده و اين تركيب از طريق تزريق وارد بدن بيمار خواهد شد.
ــراى درمان  ــيل ب ــه داروى 5-فلوئورويوراس ــا تاكيد بر اين ك وى همچنين ب
ــتفاده مى  ــده و پانكراس اس ــتان، روده، مع ــرطان هايى چون كولون، پس س
ــرطان براى انواع متعددى از  ــود، افزود: نانو ذرات حامل اين داروى ضد س ش

سرطان ها قابل استفاده است.
محقق اين طرح ابراز اميدوارى كرد كه در فاز توسعه  اى، اين طرح بتواند وارد 

فاز بالينى شود.

ــف  ــان، منجر به كش ــلول هاى گورخرماهى و انس ــر روى س تحقيق ب
ــكل گيرى پوليپ روده  ــه باعث آغاز ش ــد ك پروتئينى (CTBP1) ش

مى شود.
محققان دانشگاه يوتا در بررسى رويدادها منجر به سرطان روده متوجه 
ــود،  ــكل گيرى پوليپ هايى مى ش ــدند كه يك پروتئين موجب ش ش

كه پيش ماده ى تومورهاى سرطانى هستند.
ــت: يافته هاى ما  ــم تحقيق، «ريد فلپس» معتقد اس يكى از اعضاى تي
ــار داريم نگاه  ــد؛ ما انتظ مطمئنا موجب تعجب برخى افراد خواهد ش

مرسوم به نحوه ى شكل گيرى تومورها متحول شود.
ــف  ــان منجر به كش ــلول هاى گورخرماهى و انس ــر روى س تحقيق ب
ــكل گيرى پوليپ روده  ــه باعث آغاز ش ــد ك پروتئينى (CTBP1) ش
ــابقا گمان مى شد، يعنى پروتئين  مى شود، كه اين پروتئين با آنچه س
بتا-كاتنين متفاوت است. با اين اطالعات جديد، مى توان روش هايى را 

ابداع كرد كه بتوانند از پيشرفت تومور پيش گيرى كنند.
 APC اين تحقيق بر روى جهش يك ژن سركوب كننده ى تومور به نام
متمركز بود. پيش از اين نشان داده شده بود كه اين جهش در 85 درصد 

كليه موارد سرطان روده وجود دارد.
ــر جهان پيرامون نحوه ى  از آن پس، آزمايشگاه هاى تحقيقاتى سراس
ــاى متعددى  ــرطان روده نظريه ه ــكل گيرى س كاركرد اين ژن در ش

ارائه كردند.
ــگاه يوتا اظهار داشت: تحقيق ما اطالعات  دكتر «ديويد جونز» از دانش
جديدى درباره نحوه ى كاركرد پروتئين APC در پيش گيرى از ايجاد 
تومور روده را آشكار كرد. اين اطالعات جديد امكان پيدايش روش هاى 
ــرطان روده فراهم مى سازد.  درمانى و پيش گيرى جديدى را براى س
ــش ژن APC چه اتفاقى  ــم بالفاصله پس از جه ما مى خواهيم بداني
ــورد نياز درك بهترى  ــيوه ى مداخله اى م مى افتد تا از اين طريق از ش
ــاختن  ــكل گيرى تومور در مطابق س پيدا كنيم. درك مراحل اوليه ش

روش هاى درمانى با يك جهش مشخص ژنتيكى سودمند خواهد بود.

ــان مى دهد كه امكان متوقف كردن  ــكان نش تالش هاى جديد پزش
ــر ــكان پذي ــى ام ــورت ژنتيك ــه ص ــون ب ــرطان خ ــد س ــد رش رون

 است.
ــده در اين رابطه، پژوهشگران موفق  بر اساس گزارش هاى منتشر ش
ــك  ــد ي ــه مانن ــه ب ــد ك ــده ان ــژه ش ــى ژن وي ــايى نوع ــه شناس ب
ــان  ــراى درم ــرده و ب ــل ك ــا عم ــده توموره ــف كنن ــل متوق عام
ــن  ــود. اي ــى ش ــتفاده م AML) اس ــاد ( ــد ح ــمى ميلوئي لوس
ــال  ــن و كهنس ــراد مس ف ــتر در ا ــون بيش ــرطان خ ــوع از س ن

ديده مى شود.
ــان مى دهند كه تجلى و ظهور  ــده در اين رابطه نش مطالعات انجام ش
ــود،  ژن «hnRNP K» كه موجب كدگذارى روى پروتئين ها مى ش
ــون از نوع  ــرطان خ ــرايط بيماران مبتال به س ــد در بهبود ش مى توان

«AML» مفيد باشد.
ــرطان  ــتاديار مركز درمان س ــت»، اس ــين پس ــن زمينه «س در همي
ــان دهنده  ــد: «اطالعات ما نش ــگاه تگزاس، مى گوي ــون دانش اندرس
ــار  ــارى مرگب ــن بيم ــد اي ــت ژن «hnRNP K» در رش اهمي

است. 
يافته هاى به دست آمده نشان مى دهد كه اين ژن نقش متوقف كننده 

تومورها را دارد».
وى در ادامه توضيحات خود افزود: «نتايج تحقيقات ما در هر دو بخش 
ــده روى بدن انسان  ــگاهى و تحقيقات انجام ش پژوهش هاى آزمايش
ــى كليدى در تنظيم روابط  ــان مى دهد كه ژن hnRNP K نقش نش
ــرطانى شدن بافت ها بين سلول ها و جلوگيرى از تشكيل تومور و س

دارد».
ــن ژن در موش هاى  ــگران همكار وى از اي ــت و تيم پژوهش دكتر پس
ــتفاده كرده و همچنين تاثير آن را روى سلول هاى  ــگاهى اس آزمايش
ــر دو حوزه،  ــى كردند. در ه ــگاه بررس ــان در محيط آزمايش بدن انس
ــرطان شده و نقش مهمى در اين  اين ژن ها سبب كاهش روند رشد س

بيمارى ايفا كردند.

كاهش دوره هاى شيمى  درمانى
با دستاورد جديد محققان ايرانى

كشف پروتئينى كه موجب بروز 
پوليپ  روده بزرگ مى شود

ژن متوقف كننده سرطان خون
ــيارى از خانم ها گرفتار آن كشف شد يكى از مشكالتى كه بس

هستند، دفع كلسيم است. تغذيه نامناسب و ژنتيك، 
ــيم در بدن باقى  ــدار كمى كلس ــود، مق باعث مى ش
بماند. همچنين ممكن است تصور كنيد كه اين ماده 
ــتخوان ها و دندان ها وجود دارد؛  معدنى فقط در اس
اما در واقع، وجود كلسيم براى بسيارى از عملكردهاى 
ــيم ماده معدنى  بيولوژيك بدن ضرورى است. كلس
بسيار مهم براى قلب، سلول ها، تسهيل تكانش هاى 
ــت. همان طور كه  ــنتز هورمون ها و... اس عصبى، س
ــود در لبنيات و  ــيم موج ــدار كلس ــد، مق ــى داني م
ــى مدت و  ــت؛زيرا در طوالن ــبزيجات كافى نيس س
به دليل عوامل متابوليكى بخش زيادى از آن از طريق 

ادرار دفع مى شود. 
در ادامه روش هاى ساده اى را توضيح مى دهيم كه 
ــود و مى تواند  ــن ماده در بدن مى ش باعث تثبيت اي

به ارتقا كيفيت زندگى كمك كند.
عوامل دفع كلسيم

ــيم فكر كنيم، مسلما  اگر به علل از دست دادن كلس
اولين عامل پوكى استخوان خواهد بود. با شروع دوران 
يائسگى بدن ديگر مانند قبل كلسيم توليد نمى كند 
و به تدريج كلسيم دفع مى شود. با اين حال بدن براى 
انجام فرايندهاى اساسى، هميشه به اين ماده معدنى 
نياز دارد و عدم توليد كافى آن به استخوان هاى ران 
و زانو و ديگر قسمت ها آسيب مى رساند. شكستگى، 
ــكالتى كه خانم ها گرفتار آن  ــيارى از مش درد و بس
هستند، از اينجا ناشى مى شود. عالوه بر ژنتيك كه در 
بروز پوكى استخوان تاثير مى گذارد، عوامل ديگرى 

نيز دخيل هستند كه عبارتند از:
غذاهاى بسيار چرب

ــته باشيم، در برنامه  همه ما بدون اينكه توجهى داش
ــتفاده مى كنيم  ــى ها اس ــود از انواع چرب غذايى خ
ــتخوان ها  ــيم در اس ــع از جذب صحيح كلس كه مان
ــت غنى از  ــى كنيم كه ماس ــود. اغلب دقت م مى ش
كلسيم بخريم، اما همراه با آن غذايى سرشار از سس 
ــيم مى شود.  وچربى مى خوريم كه باعث دفع كلس
ــى را رعايت كرده و  ــعى كنيد تعادل صحيح غذاي س

مصرف چربى هاى اشباع را كاهش دهيد.
زياده روى در مصرف پروتئين

ــى براى نفوذ كلسيم  پروتئين ها خوراكى هاى اساس
ــتند. با اين حال،  در بدن و جلوگيرى از دفع آن هس
بايد دقت كرد كه بيش از حد نباشد؛ زيرا حجم بسيار 
ــيم خواهد بود.  زياد پروتئين عامل از بين رفتن كلس
ــت كنيد ــادل را رعاي ــاده مهم تع ــرف اين م در مص

و ترجيحا انواع گياهى را انتخاب كنيد. در مورد منابع 
حيوانى نيز، گوشت هاى كم چرب بهتر هستند.

روش هاى پخت نامناسب
ــفناج تهيه كنيد كه سرشار  ممكن است غذايى از اس
ــت، اما آن را در حرارت باال طبخ كرده  از كلسيم اس
ــى كنيد؛ ــك ميل م ــادى نم ــا مقدار زي ــراه ب و هم

ــتخوان هاى تان را تضمين  تصور نكنيد سالمت اس
ــا حرارت باال و با حجم زياد  كرده ايد، زيرا پخت غذا ب
ــود.  ــن اين ماده معدنى مى ش آب، باعث از اين رفت
بهترين راه حل مصرف سبزيجات به شكل خام است.

خوراكى هاى اسيدى
ــاى آماده،  ــابه هاى گازدار، غذاه ــكر، نوش قهوه، ش
ــدن بدن مى شود و مانع  كيك و...، باعث اسيدى ش
ــت از مواد غذايى  از جذب كلسيم مى شود. بهتر اس
ــالمت بدن  ــد تا به س ــتفاده كني ــتر اس قليايى بيش

كمك شود.
نكات كليدى براى تثبيت كلسيم در بدن

D كمك گرفتن از ويتامين
ــورهايى با هواى  ــه در كش ــرادى ك ــى دانيد اف آيا م
مرطوب و بارانى زندگى مى كنند، كه به اندازه كافى 
ــتر دچار كمبود كلسيم  ــت، بيش ــيد نيس نور خورش
ــت كه ويتامين D براى جذب  هستند؟ علت اين اس
كلسيم و تثبيت آن در بدن ضرورى است. گرچه امروز 
ــد؛  لبنيات غنى از اين ويتامين نيز به فروش مى رس

اما بهترين روش قرار گرفتن در معرض نور خورشيد 
و مصرف مكمل هاى ويتامين D است. البته در مورد 

مصرف مكمل ها بهتر است با پزشك مشورت كنيد.
تعادل بين كلسيم و فسفر

عالوه بر دريافت كافى كلسيم نبايد از اهميت فسفر 
نيز غافل شد. كنگر فرنگى، جعفرى، كشمش، قارچ و 
تخم مرغ به خصوص زرده منبع غنى از فسفر است كه 

بايد در برنامه غذايى گنجانده شود.
توجه به مصرف كلروفيل

كلروفيل يكى از بهترين توصيه ها براى تثبيت كلسيم 
در بدن است. اين رنگدانه سبز بسيارى از فرايندهاى 
متابوليكى بدن را تسهيل مى كند كه موجب مراقبت 
از كبد، كمك به سنتز ويتامين ها و عدم دفع كلسيم 

مى شود.
C و A افزايش مصرف ويتامين

اين ويتامين ها به سنتز و حفظ كلسيم در بدن كمك 
مى كنند؛ از جمله بهترين ميوه ها و سبزيجات حاوى 
ــد  اين ويتامين ها كه بايد حتما در برنامه غذايى باش
مى توان به پرتقال، ليمو، انبه، كيوى، طالبى، هويج، 

كدو، فلفل و كلم اشاره كرد.
ــى توانيد ميوه  ــود هر اندازه م بار ديگر توصيه مى ش
ــن ترتيب،  ــد؛ به اي ــام ميل كني ــبزيجات خ ها و س
ــى فرايند پخت  ــيم ط مطمئن خواهيد بود كه كلس

از بين نمى رود.

ــاليان دور براى افزايش  پياز از سبزيجاتى است كه در س
ــاخت اهرام ثالثه و همين  قدرت به برده هاى مشغول س
ــكاران قبل از بازى المپيك داده مى شد. براى  طور ورزش
التيام زخم هاى عفونى از پياز تازه به صورت موضعى نيز 
استفاده مى كردند، چون پياز آلودگى ها را به خود جذب 
ــد. در اينجا ــط را ضدعفونى مى كن و زخم يا هواى محي

ــاز  ــگفت انگيز پي ــز و ش ــواص متماي ــى از خ ــه برخ ب
اشاره مى كنيم.

ــم درمانى و  ــازى، متخصص تغذيه و رژي دكتر نازلى نم
ــنتى ايران مى گويد: پياز  عضو انجمن تحقيقات طب س
ــاى B6 ،B2 ،C، B1 و حاوى ميزان  ــى از ويتامين ه غن
ــت. بيشترين  ــيم، كلسيم و فسفر اس قابل توجهى پتاس
ــيدانى آن اثرات مفيد پياز مربوط به تركيبات آنتى اكس

مى شود.
ــيدانى باال  ــا خاصيت آنتى اكس ــتين، يك تركيب ب كرس
ــت كه مى تواند به بهبود زخم ها كمك كند و  در پياز اس
ــبب كاهش بيمارى هاى تخريب كننده اعصاب و انواع  س
ــرطان ها و جلوگيرى از كاتاراكت (آب مرواريد) شود؛  س
و به دليل داشتن خاصيت ضدانعقادى خون، اثرات قابل 
ــل مى تواند  ــپرين دارد و به همين دلي ــه اى با آس مقايس
ــگيرى از بيمارى هاى قلبىـ  عروقى كمك كند.  به پيش
ــت پره بيوتيكى  ــاوى تركيبى با خاصي همچنين پياز ح
ــد باكترى هاى  ــش رش ــراى افزاي ــه را ب ــت كه زمين اس
ــم آورده و  ــاى مضر روده فراه ــد و كاهش باكترى ه مفي
ــى  ــگيرى از برخى بيمارى هاى گوارش در درمان و پيش

موثر است.
ديابتى ها پياز بخورند؟

برخى افراد با اين تصور كه پياز كاهنده قند و چربى خون 
است، از آن به عنوان يك داروى درمانى استفاده مى كنند. 
ــد: مطالعات  ــوص مى گوي ــن خص ــن متخصص در اي اي
ــون در مدل  ــد و چربى خ ــرات پياز بر قن درخصوص اث
انسانى محدود بوده و نتايج متناقضى در اين باره گزارش 
شده است. بر اين اساس، اين موضوع كه آيا پياز مى تواند 
ــه ديابت يا  ــراد مبتال ب ــون در اف ــبب كاهش قند خ س
ــيريد خون شود،  ــترول و ترى گليس ــبب كاهش كلس س
ــت و نيازمند مطالعات بيشتر  در حال حاضر روشن نيس

است.
كمك پياز به رفع سرماخوردگى

ــت كه پياز داراى خواص   نتايج مطالعات حاكى از اين اس
درمانى مختلفى از جمله خاصيت ضدميكروبى و كاهنده 
ــازى با توجه  ــه دكتر نم ــت. به گفت وضعيت التهابى اس
ــير  ــى س ــى و ضدويروس ــت ضدباكترياي ــه خاصي ب
ــگام  ــد هن ــبزى مى توان ــن دو س ــرف اي ــاز، مص و پي
ــه،  پخت ــكل  ش ــه  ب ــوص  به خص ــرماخوردگى  س

موثر باشد. 
همچنين اثراتى از خاصيت تقويت كنندگى سيستم ايمنى 
با پياز و سير به دليل آليسين كه در آن مشاهده شده است، 
ــبب كاهش عفونت هاى ويروسى و باكتريايى  مى تواند س

به خصوص در فصل زمستان شود.

بهترين نوع پياز كدام است؟
ــفيد،  ــنتى پياز س ــاز از ديدگاه طب س ــوع پي بهترين ن
ــك است و ــت. طبيعت پياز گرم و خش بزرگ و آبدار اس

ــكى اش در درجه اول  ــوم و خش ــى آن در درجه س  گرم
ــزاج پياز،  ــازى با توجه به م ــه گفته دكتر نم قرار دارد. ب
ــتفاده كنند  ــت، كمتر از آن اس افراد با مزاج گرم بهتر اس
و در مصرف آن زياده روى نكنند. پياز براى تقويت اشتها 
ــت، به خصوص اگر  ــب اس ــى مناس و افزايش ميل جنس
ــود. خوردن پياز به خصوص  ــت پخته مصرف ش با گوش
ــى از آلودگى آب ها را  ــكالت ناش ــفر، مى تواند مش در س

از بين ببرد.
سردرد ناشى از مصرف پياز

اين متخصص تغذيه در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخى 
افراد پس از مصرف پياز دچار سردرد مى شوند، مى گويد: 
افرادى كه مزاج گرم دارند و مستعد ابتال به سردرد هستند 
نبايد پياز بخورند؛ زيرا مزاج پياز گرم است و سبب تشديد 
ــاز خام و  ــود، به خصوص اگر پي ــراد مى ش درد در اين اف

ــركه (ترشى پياز)  ــد. البته مصرف پياز با س تازه باش
ــده در نتيجه  ــتها را باز مى كند و بخارات توليد ش اش
ــت  ــاند. بد نيس ــيب نمى رس ــر آس مصرف پياز به س
ــركه براى تقويت هاضمه  بدانيد مصرف پيازپخته با س

مناسب است.
افزايش قدرت بارورى با پياز

ــاز كه  ــواص پي ــر خ از ديگ
ــه آن  ــنتى ب در طب س

ــده است،  ــاره ش اش
خاصيت مدر بودن 

و قاعده آورى 

ــم از  ــع بلغ ــبب دف ــد س ــاز مى توان ــت. پي ــاز اس آب پي
ــوءمزاج  ــى از س ــى ناش ــاى مفصل ــود و درده ــدن ش ب
ــوءمزاج را  ــى از اين س ــاى ناش ــرد و تر يا نابارورى ه س

رفع كند.
وقتى پياز مضر مى شود

يكى از مشكالت مطرح در طب سنتى كه مى تواند سبب 
بروز برخى بيمارى ها از جمله كيست تخمدان ، مشكالت 

ريوى و گوارشى شود، نزله است.
ــود  ــه هنگامى ايجاد مى ش ــازى، نزل ــه دكتر نم به گفت
ــينه  ــمت حلق يا س ــوالت دماغى به س ــزش فض كه ري
ــت حلق طى روز  ــحات پش ــبب ايجاد ترش ــد كه س باش

مى شود. 
پياز به اصطالح طب سنتى بخارناك است و سبب تشديد 
ــود. در نتيجه در افرادى كه نزله دارند، مصرف  نزله مى ش

پياز ممنوع است.
ــاده روى در مصرف  ــت زي ــنتى آمده اس در كتب طب س
ــى  ــبب فراموش ــت و س ــم مضر اس پياز براى مغز و چش
ــرادى كه  ــاز در اف ــداوم پي ــرف م ــود. مص مى ش

ــتند يا  ــرم هس ــزاج گ داراى م

ــك دارند،  ــوءمزاج گرم و خش ــى از س بيمارى هاى ناش
ــراد مبتال  ــتفاده از پياز خام در اف ــود. اس توصيه نمى ش
ــرگيجه و اختالل  ــرن، س ــرژى، ميگ ــينوزيت، آل به س
ــديد بيمارى  ــبب تش ــرا س ــت، زي ــه، ممنوع اس حافظ

مى شود.
چه كنيم تا از بوى بد پياز بكاهيم؟

شستن پياز با آب و نمك و خوردن آن با سركه و همچنين 
مصرف آب انار و كاسنى بعد از خوردن پياز، موجب اصالح 

مضرات پياز مى شود. 
ــنيز و سركه  دكتر نمازى مى افزايد باقال، مغز گردو، گش
ــاز را كاهش دهد.  ــى از خوردن پي مى تواند بدبويى ناش
ــردن از خاصيت  ــك ك ــن حرارت، انجماد و خش در ضم

اشك آورى و بوى بد پياز مى كاهد.
ــز اهميت  ــرف پياز حائ ــه در نگهدارى و مص نكته اى ك
ــت. پياز را بايد در محيطى دور  است جوانه زدن پياز اس
ــل رطوبت  ــاى تاريك با حداق ــا در ج ــاب ترجيح از آفت
ــا جوانه  ــدارى كرد، ت ــان دارد، نگه ــوا در آن جري كه ه
ــاز جوانه زد  ــد. در صورتى كه پي ــر بيفت زدنش به تاخي
ــدا كنيد و  ــه را كامال از پياز ج ــل از مصرف جوان بايد قب

دور بيندازيد.
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زبان خوراكى هادريچه

هر اندازه مى توانيد ميوه ها و سبزيجات خام بخوريد

ــت كه مى تواند به بهبود زخم ها كمك كند و  در پياز اس
ــبب كاهش بيمارى هاى تخريب كننده اعصاب و انواع  س
ــرطان ها و جلوگيرى از كاتاراكت (آب مرواريد) شود؛  س
و به دليل داشتن خاصيت ضدانعقادى خون، اثرات قابل 
ــل مى تواند  ــپرين دارد و به همين دلي ــه اى با آس مقايس
ــگيرى از بيمارى هاى قلبىـ  عروقى كمك كند.  به پيش
ــت پره بيوتيكى  ــاوى تركيبى با خاصي همچنين پياز ح
ــد باكترى هاى  ــش رش ــراى افزاي ــه را ب ــت كه زمين اس
ــم آورده و  ــاى مضر روده فراه ــد و كاهش باكترى ه مفي
ــى  ــگيرى از برخى بيمارى هاى گوارش در درمان و پيش

برخى افراد با اين تصور كه پياز كاهنده قند و چربى خون 
است، از آن به عنوان يك داروى درمانى استفاده مى كنند. 
ــد: مطالعات  ــوص مى گوي ــن خص ــن متخصص در اي اي
ــون در مدل  ــد و چربى خ ــرات پياز بر قن درخصوص اث
انسانى محدود بوده و نتايج متناقضى در اين باره گزارش 
شده است. بر اين اساس، اين موضوع كه آيا پياز مى تواند 
ــه ديابت يا  ــراد مبتال ب ــون در اف ــبب كاهش قند خ س
ــيريد خون شود،  ــترول و ترى گليس ــبب كاهش كلس س
ــت و نيازمند مطالعات بيشتر  در حال حاضر روشن نيس

ــت كه پياز داراى خواص   نتايج مطالعات حاكى از اين اس
درمانى مختلفى از جمله خاصيت ضدميكروبى و كاهنده 
ــازى با توجه  ــه دكتر نم ــت. به گفت وضعيت التهابى اس
ــير  ــى س ــى و ضدويروس ــت ضدباكترياي ــه خاصي ب
ــگام  ــد هن ــبزى مى توان ــن دو س ــرف اي ــاز، مص و پي
ــه،  پخت ــكل  ش ــه  ب ــوص  به خص ــرماخوردگى  س

همچنين اثراتى از خاصيت تقويت كنندگى سيستم ايمنى 
با پياز و سير به دليل آليسين كه در آن مشاهده شده است، 
ــبب كاهش عفونت هاى ويروسى و باكتريايى  مى تواند س

نبايد پياز بخورند؛ زيرا مزاج پياز گرم است و سبب تشديد 
ــاز خام و  ــود، به خصوص اگر پي ــراد مى ش درد در اين اف

ــركه (ترشى پياز)  ــد. البته مصرف پياز با س تازه باش
ــده در نتيجه  ــتها را باز مى كند و بخارات توليد ش اش
ــت  ــاند. بد نيس ــيب نمى رس ــر آس مصرف پياز به س
ــركه براى تقويت هاضمه  بدانيد مصرف پيازپخته با س

مناسب است.
افزايش قدرت بارورى با پياز

ــاز كه  ــواص پي ــر خ از ديگ
ــه آن  ــنتى ب در طب س

ــده است،  ــاره ش اش
خاصيت مدر بودن 

و قاعده آورى 

ــاده روى در مصرف  ــت زي ــنتى آمده اس در كتب طب س
ــى  ــبب فراموش ــت و س ــم مضر اس پياز براى مغز و چش
ــرادى كه  ــاز در اف ــداوم پي ــرف م ــود. مص مى ش

ــتند يا  ــرم هس ــزاج گ داراى م

ــل رطوبت  ــاى تاريك با حداق ــا در ج ــاب ترجيح از آفت
ــا جوانه  ــدارى كرد، ت ــان دارد، نگه ــوا در آن جري كه ه
ــاز جوانه زد  ــد. در صورتى كه پي ــر بيفت زدنش به تاخي
ــدا كنيد و  ــه را كامال از پياز ج ــل از مصرف جوان بايد قب

دور بيندازيد.
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دانستنى هاى مهم درباره پياز
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داستان تاريخى

ــام الدوله  ــان اميركبير روزى احتش ــدارت ميرزاتقى خ در ايام ص
ــاه كه والى بروجرد بود به تهران  (خانلر ميرزا) عموى ناصرالدين ش

آمد و به حضور ميرزاتقى خان رسيد. 
امير از احتشام الدوله پرسيد: خانلر ميرزا وضع بروجرد چطور است؟ 
حاكم لرستان جواب داد: قربان اوضاع به قدرى امن و امان است كه 

گرگ و ميش از يك جوى آب مى خورند! 
امير برآشفت و گفت: من مى خواهم مملكتى كه من صدراعظمش 
ــد كه گرگى وجود نداشته باشد كه در  هستم آنقدر امن و امان باش
ــرگ و ميش از يك جوى آب  كنار ميش آب بخورد. تو مى گويى گ

مى خورند؟ 
ــت بدهد  خانلر ميرزا كه در قبال اين منطق اميركبير جوابى نداش

سرش را پايين انداخت و چيزى نگفت... 

ــياري از  ــماعيل صفوي فاقد بس ــاه اس ــب فرزند ش ــاه تهماس ش
ــت و در مقابل  ــدرش بود، او از جنگ كردن بيم داش خصلت هاي پ
عثماني از شيوه نابودي آذوقه  استفاده كردو مي گفت جز اين روش، 

ديوانگي است .
ــي  ــام دفترها را بررس ــا از بامداد تا ش وي مردي لئيم بود و چه بس
ــت تا  ــت دارد و به خاطر خس ــا آخر درياف ــا طلب ها را ت مي كرد ت

14 سال مستمري سربازان را نداد.
ــياري از روزها از بام تا شام  ــت و چنان كه بس ــواس زياد داش او وس
ــوي مي پرداخت و اكثر اجناس را نجس  ــت و ش در گرمابه به شس
ــتور او عزالدين عاملي رساله  مي دانست و حتي در اين مورد به دس
وسواسيه را نوشت. وى به دليل عدم خرج ، شاعران را به دربار خود 
ــود و حتي د ر اواخر عمر  ــه صاحبان علم بي اعتنا ب راه نمي داد؛ و ب

پسرش را در دژقهقه قراباغ زنداني كرده بود .  

گرگ و ميش

اخالق و صفات شاه تهماسب
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گردشگرى

كليساى سكره كر از جمله مكان هايى است كه بايد هنگام مسافرت 
ــا نه تنها از نظر ساخت و  به پاريس حتما از آنها بازديد كرد. اين كليس
معمارى جذابيت خيره كننده دارد، بلكه احساس عرفانى و مقدس نيز 

به بيننده القا مى كند.
ــده است و ساالنه  ــا باالى تپه اى به نام «مونتمارتر» بنا ش اين كليس
ــيارى از نقاط مختلف جهان براى بازديد آن به كشور فرانسه  افراد بس
ــال 2006 ميالدى، لقب دومين  مسافرت مى كنند. اين كليسا در س
ــه را بعد از كليساى «نوتردام»  مكان گردشگرى مذهبى كشور فرانس

از آن خود كرد.
ــى  ــش خوب ــس آرام ــى دارد و ح ــاى عرفان ــاى فض ــن كليس اي
ــفيدرنگ اين  ــا مى كند. در ضمن، معمارى س به بازديدكننده ها الق

كليسا نيز بسيار زيباست.
ــوى طراحى  ــارى فرانس ــكره كر را معم ــاى س معمارى بناى كليس
ــال 1875، چاه هايى  ــاخت اين ساختمان در س كرده است. براى س
ــه و پى ريزى  ــاه ها به عنوان پاي ــدند. اين چ به عمق 33 متر حفر ش
ــه تقبل  ــا را دولت فرانس ــاخت كليس ــه س ــاختمان بودند. هزين س
كرده بود. اين كليسا در سال 1919 ميالدى، بعد از تمام شدن جنگ 
ــاى سكره كر، معمارى  جهانى اول، افتتاح شد. جذابيت اصلى كليس
منحصر به فرد و زيباى آن است. اين كليسا به شكل يك صليب ساخته 
شده است. در اطراف گنبد مركزى كليسا،چهار گنبد كوچك تر قرار 

دارند. گنبد مركز آن حدود 83 متر بلندى و 16 متر عرض دارد.
ــقف اين كليسا كار گذاشته  بزرگ ترين موزائيك فرانسه در باالى س
شده است. اين موزائيك مساحتى حدود 475 متر مربع دارد. همچنين 
ــاط آن قرار دارد.  ــه نيز در حي يكى از بزرگ ترين ناقوس هاى فرانس

اين ناقوس حدود يكهزار و 200 كيلوگرم وزن دارد.

كليساى «سكره كر» مونمارتر

  در چنين روزى

آغاز به كار «كنگره تاريخي وين»
 در مورد اروپاي پس از ناپلئون (1814م)

اعالم خروج آلمان از جامعه ملل توسط 
«آدولف هيتلر»  ديكتاتور اين كشور 

(1933م)

مرگ مارشال «اروين رومل» فرمانده 
عالي رتبه ارتش آلمان (1944م)

پس از استعفا و تبعيد ناپلئون بناپارت در آوريل 1814م، كنگره تاريخي ويِن از روز 
چهاردهم اكتبر 1814م در وين پايتخت اتريش آغاز به كار كرد تا درباره متصرفات 
فرانسه طي جنگ هاي ناپلئون بناپارت تصميم گيري كند. در ميانه كار كنگره ويِن، 
ــار ديگر در دوره كوتاهي  ــدگاه خود در اواخر فوريه 1815م، ب ناپلئون با فرار از تبعي
ــاده حمله به  ــت گرفت و خود را آم ــدرت را در دس ــه حكومت صد روزه، ق معروف ب
ــاله، روند فعاليت هاي كنگره ويِن را مختل كرد،  دشمنانش كرد. هرچند كه اين مس
ــود را دنبال كرد.  ــاد اروپايى، كنگره وين كار خ ــت دوباره ناپلئون از اتح اما با شكس
مسائلي كه كنگره با آنها روبرو بود، پيچيدگي و دشواري فراوان داشت؛ چرا كه انقالب 
فرانسه و جنگ هاي ناپلئون، ساختار اروپا را به كلي درهم ريخته بود. ولي آنچه بيشتر 
ــن قاره بود.  ــوا براي حفظ صلح در اي ــرار كردن تعادل ق مورد توجه كنگره بود، برق
ــركت كننده در كنگره،  ــورهاي ش ــه چيني هاي كش دراين ميان، رقابت ها و دسيس
ــي كار، جلوگيري مي كرد و هر يك از آنها خواهان سهم بيشتري  ــرفت اساس از پيش
بودند. هم چنين بيشتر نمايندگان شركت كننده در كنگره مايل بودند كه تعادل قوا 
در اروپا به دوران قبل از انقالب كبير فرانسه برگردد و سالطين و فرمان رواياني را در 
كشورهاي مختلف روي كار آورند كه قبل از انقالب فرانسه بوده اند. كشورهاي فاتح نيز 
هر يك، باجي در كنگره وين گرفتند و از كاله امپراتوري متالشي شده ناپلئون، نمدي 
به دست آوردند. بدين ترتيب كنگره ويِن نوعي پيروزي دولت هاي بزرگ و پيشرفت 

رژيم هاي سلطنتي عليه جمهوريت در اروپا بود. 

با روي كار آمدن هيتلر به عنوان صدر اعظم در آلمان و نگراني به وجود آمده در سراسر 
اروپا از برنامه هاي نظامي او، كشورهاي بزرگ اروپايى طي اجالس خلع سالح، با نظامي 
ــدن آلمان، مخالفت كردند. پيش از اين، در پايان جنگ جهاني اول و طي قرارداد  ش
صلح ورساي، نيروها وتجهيزات نظامي آلمان بسيار محدود شده بود و اين امر هيتلر 
و ديگر مقام هاي نازي را به شدت خشمگين ساخت. در اين ميان، پس از به رسميت 
شناختن حقوق مساوي آلمان با ساير دول اروپايى، عملكرد هيتلر و شتابزدگي وي در 
مسلح كردن آلمان باعث مخالفت دولت هاي متفقين شد. اين امر باعث عكس العمل 
ــالح، وي در چهاردهم اكتبر  ــان از كنفرانس خلع س ــد و پس از خروج آلم هيتلر ش

1933م خروج اين كشور از جامعه ملل را نيز اعالم كرد. 
ــود را در حل  ــي خ ــل ناتوان ــه مل ــه جامع ــت ك ــورت گرف ــر در حالي ص ــن ام اي
ــازمان،  ــان از اين س ــروج آلم ــود و خ ــانده ب ــوت رس ــه ثب ــي ب ــائل بين الملل مس
ــر خروج  ــان ب ــم آلم ــي تصمي ــت. ول ــي نداش ــت چندان ــود اهمي ــودي خ به خ
ــع كمتر  ــت و آن موق ــر داش ــم درب ــاي را ه ــرارداد ورس ــي ق ــل، نف ــه مل از جامع
ــا كناره گيري  ــت، هيتلر ب ــت. در حقيق ــدام هيتلر درياف ــي را از اق ــي اين معن كس
ــي و خارجي  ــاري در تصميمات داخل ــي خودمخت ــه نوع ــن المللي، ب از مجامع بي

دست پيدا كرد و خود را از تقيدات ناشي از معاهدات بين المللي آزاد كرد.

ــوب مى  ــفراين كهن محس ــهر تاريخى بلقيس كه در واقع اس  محدوده ش
ــال دارد، در اين منطقه در طول قرن ها  ــود قدمتى حدود چهار هزار س ش
ــپس با هجوم و تجاوز اقوام  ــته و تمدن آفريده اند و س همواره مردمى زيس
ــگ و نفرت،  ــترهاى جن ــار ديگر از درون خاكس ــده و ب مختلف تخريب ش

جوانه شهرى جديد سربرآورده است.
ــهر تاريخى باقى مانده، آثار و بقايايى است  بيشتر آنچه كه اكنون در اين ش
ــواهد و يافته هاى جديد تاريخى  كه به دوره صفوى نسبت مى دهند؛ اما ش
حاكى از آن است كه ديرينگى شهر تاريخى بلقيس در شهرستان اسفراين 

به قرن دوم اسالمى مى رسد.
ــال حاضر در  ــهر تاريخى بلقيس كه در ح ــر باقى مانده در ش  مهم ترين اث
ــده، ارگى هزار و 200  ــه كيلومترى جنوب غربى اسفراين فعلى واقع ش س
ــت كه به آن نارين قلعه نيز مى گويند؛ اولين دوره استقرار در ارگ  ساله اس
به بعد از حمله مغول به اين شهر برمى گردد و بعد از اين زمان دوبار در ارگ 

فعاليت هاى مرمتى و ساخت و ساز در پيكره آن ديده مى شود.
ارگ، آخرين بار توسط افغان ها به تصرف درآمد و به طور كامل تخريب شد؛ 
ــار در اين مكان  ــتقل تا اواخر قاج اما با اين وجود خانواده هايى به طور مس

زندگى مى كرده اند.
ــامل  ــفراين از اعصار مختلف ش ــهر بلقيس اس  در هر صورت خرابه هاى ش
ــهر  ــدق، بخش هايى از حصار گرداگرد ش ــار، بقاياى ارگ و خن مجموعه آث
ــود و اين اثر درسال 1380  ــكيل مى ش ــيخ آذرى و... تش و بقاياى مقبره ش

به شماره 4497 در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده است.
ــهر بلقيس) پس از اينكه در دوره صفوى رونق گرفت،  ــفراين كهن (ش اس
ــاكنان آن  ــد و س ــا تخريب ش ــط افغان ه ــالدى توس ــال 1731 مي در س

شهر جديدى را در نزديكى شهر بلقيس ايجاد كردند.
اسفراين به علت واقع شدن در شاهراه ورودى اقوام مهاجر به ايران از جمله 
ــالمى بارها مورد تجاوز و  ــا و افغان ها، در طول قرون اس قوم مغول، ازبك ه
تخريب اين اقوام قرار گرفته و دوباره با كوشش مردم سخت كوش اين ديار 

سر از خاك برافراشته و شكوفايى خود را بازيافته است.
ــاى گلى ايران  ــفراين پس از ارگ بم دومين بن  مى گويند ارگ بلقيس اس
ــانى ساخته شده و مهم ترين مصالح  است كه بر اساس اصول معمارى ساس

به كار رفته در آن خشت و گل است.
ــى بلقيس  ــهر تاريخ ــمت باقيمانده از ش ــى ترين قس ــن كهندژ كه اصل اي
ــود، داراى 29 برج بوده كه ارتفاع هر كدام از آن ها حدود  ــوب مى ش محس

11 متر است و اين 29 برج از هر سو با خندق احاطه شده اند.
ــفال هايى شبيه سفال هاى نيشابور  طى كاوش سال 86 در شهر بلقيس س
ــباهت زيادى داشت و  ــد كه به سفال هاى مرو و سمرقند ش قديم كشف ش

احتمال وجود تمدن در قرون دوم هجرى را در اين منطقه قوت مى داد.
فضاى داخلى قلعه با حفارى هاى قاچاق به كلى مضطرب شده و فقط از اين 
ــه طبقه فضاى معمارى بوده تنها يك پوسته  ارگ بزرگ كه زمانى داراى س

گلى باقى مانده است.
ــاعر قرن نهم  ــيخ آذرى ش ــهر آثارى از قبيل بقعه ش در محدوده حصار ش
ــته بازار در  ــود و همچنين راس ــاهده مى ش ــاهرخ تيمورى مش در زمان ش
ــهر نيز از ديگر قسمت هاى اين شهر محسوب بخش ميانى شهر و باروى ش

 مى شوند.
ــت كه با توجه به نوشته هاى مورخين،  ــهر تپه منار اس محل معروف اين ش
ــناختى احتماال محل مسجد و  جغرافى نويسان و نيز كاوش هاى باستان ش
ــى از آن مورد  ــفراين در دوره بعد از مغول بوده كه بخش هاي داراالماره اس

كاوش قرار گرفته است.
ــراى تيمورى در بخش غربى شهر و مجموعه اى از  همچنين بناى كاروانس
يخدان ها متعلق به دوره صفويه، كه هر دو اين ها در حاشيه روستاى جوشقان 

قرار دارند را مى توان از بناهاى اين شهر تاريخى محسوب كرد.
وجه تسميه شهر بلقيس

ــب به عنوان  ــفنديار پسر گشتاس ــالمى از اس مورخان و جغرافى دانان اس
ــهر نام برده اند. الحاكم مولف تاريخ نيشابور از تعلق خاطر  بنيان گذار اين ش
قباد (كواذ) ساسانى به آن ياد كرده و نوشته كه قباد اسفراين را «مهرجان» 

خطاب مى كرده است.
ــپرآئين» خوانده و آن را مركب از «اسپر»  ــفراين را «اس  بيهقى نيز نام اس

به معناى سپر و «آئين» به معناى راه و روش دانسته است.
ــفراين (تاريخ  ــم)، س ــبراين (حدود العال ــه صورت هاى س ــهر ب نام اين ش
سيستان)، اسپراين (بيهقى)، اسپرايين (برهان قاطع)، و اسفرائين (ثعالبى، 
ــن و موثق ترين  ــت. گوياتري ــوت و قزوينى) نيز آمده اس يتيمه الدهر، ياق
سند، كه هيچ گونه دخل و تصرفى در آن صورت نگرفته و زير نظر حكومت 
مركزى بوده و نام اين شهر كهن را به مدت 700 سال يعنى از زمان مغوالن 
ــت؛ اين سكه مربوط به زمان  تا اواخر حكومت صفوى زنده داشته، سكه اس
فرمانرواى قاآن العادل از حاكمان ايلخانى است كه در شهر اسفراين ضرب

 شده است.

فيلد مارشال اروين رومل، فرمانده ارشد ارتش آلمان نازي، در سال 1891م در آلمان 
ــال 1933م آجودان مخصوص هيتلر  به دنيا آمد و از جواني وارد ارتش شد. وي در س
شد و به دستور هيتلر، لهستان و فرانسه را در آغاز جنگ جهاني دوم، در حداقل زمان، 
ــمال افريقا را مورد تاخت و تاز  ــرزمين هاي اسالمي ش فتح كرد. وي پس از چندي س

قرار داد و توانست ارتش انگلستان را تا شمال مصر عقب براند.
 به همين دليل به درجه فيلْْد مارشالي ارتقا يافت؛ اما در پي حمالت متقابل نيروهاي 
انگلستان و نرسيدن تجهيزات كافي به ارتش آلمان در شمال افريقا، رومل عقب نشيني 

كرد و از اين نقطه بود كه سرنوشت جنگ جهاني دوم تغيير كرد.
 اروين رومل در سال 1944م پس از شكست هاي پي در پي در شمال افريقا، به دستور 
هيتلر، فرمانده خطوط دفاعي آلمان در ايتاليا و بالكان شد. در اين زمان، ترور نافرجام 

هيتلر، سوءظن ديكتاتور آلمان را نسبت به او برانگيخت.
ــتگيري و محاكمه رومل كه شهرت و محبوبيت   در اين حال، هيتلر خود در مورد دس
ــول زهري براي او،  ــت، دچار ترديد شد؛ تا اين كه با ارسال كپس زيادي در آلمان داش
پيغام داد كه به جاي محاكمه وي به عنوان خيانت به آلمان، ترجيح مي دهد كه خود به 
زندگيش خاتمه دهد. مارشال اروين رومل آخرين هديه پيشوا را پذيرفت و با خوردن 
كپسول زهر در حضور فرستادگان هيتلر، در 14 اكتبر 1944م در 53 سالگي به حيات 
ــه در صحراهاي افريقا كرد، به روباه صحرا  خود پايان داد. رومل به علت جنگ هايي ك

معروف شد.

ــه اقوامى  ــا مجموع ــا عيالمى ه ــان ي ايالمي
ــت  ــزاره چهارم تا هزاره نخس ــه از ه بودند ك
ــى از مناطق  ــش بزرگ ــش از ميالد، بر بخ پي
ــتند.  ــران فرمانروايى داش ــى اي ــوب غرب جن
ــيمات جغرافيايى امروز، ايالم  بر اساس تقس
ــتان، فارس،  ــرزمين هاى خوزس ــتان س باس
ــهر،  ــتان هاى بوش ــالم و بخش هايى از اس اي
ــتان را  ــتان و كردس ــان، لرس ــتان كرم اس

شامل مى شد.
ــامى و  ــه س ــد و ن ــى بودن ــه آرياي ــان ن ايش
ــت.  ــك خانواده اس ــى ت ــى، زبان ــان ايالم زب
ــاوندى آن با هيچ خانواده زبانى  يعنى خويش
ــى برخى از  ــت؛ ول ــده اس در جهان اثبات نش
دانشمندان زبان آنها را با زبان دراويديان هند 

هم خانواده مى دانند.
ــرى اش،  ــالم در اوج برت اي ــاهى  پادش
رودان  ــان  مي از  ــى  هاي ــش  بخ ــر  ب
ــيادت داشته و حتى تمامى  (بين النهرين) س
ــامل  ــرزمين ايران آن روزى را هم ش پهنه س

نمى شده است. 
ــالت و طوايف  ــادى از اي ــاهى ايالم اتح پادش
ــد، اما چنين اتحادى  ــامل مى ش منطقه را ش
ــت.  ــورى نبوده اس ــى امپرات ــه معن ــا ب لزوم
ــى در  ــى ها قدرت يافته اند، نقش هرگاه ايالم
ــد و حتى  ــان رودان ايفا كرده ان ــت مي سياس
ــرزمين، اگر چه كوتاه  بر بخش هايى از آن س

مدت، فرمان راندند.
ــه  ــده دارد ك ــمن عقي ــور گيرش پروفس
ــم  ــليمان، قدي ــجد س ــى مس ــل كنون مح
ــى  ــاهى هخامنش ــت پادش ــن پايتخ تري
بوده است. پيش از كورش بزرگ شش پادشاه 
ــى در ايالم حكومت كرده  از خاندان هخامنش

اند.
ــتان  ــان از راه دريايى و بلوچس تمدن ايالمي
و  ــندهند  س رود  ــون  پيرام ــدن  تم ــا  ب
ــوط  ــومر مرب ــدن س ــا تم ــوش ب از راه ش
ــيدن حكومت  ــت.به قدرت رس مى شده اس
ــله عيالمى  ــن سلس ــدرت يافت ايالميان و ق
پادشاهى اوان در شمال دشت خوزستان مهم 
ترين رويداد سياسى ايران در هزاره سوم پ. م 
است. تا پيش از ورود مادها و پارس ها، حدود 
يك هزار سال تاريخ سرزمين ايران منحصر به 

تاريخ سياسى ايالم است.
ــور بانيپال، پادشاه  ــت آش تمدن ايالم به دس
ــد. ديرينه ايالم،  ــور منقرض ش قدرتمند آش
ــت در برابر اقوام  ــال مقاوم ــس از هزاران س پ
ــدى ها،  ــا، اََك ــومرى ه ــدى چون س نيرومن
ــمن خود آشور  ــورى ها، از دش بابلى ها و آش

شكست خورد و از صفحه روزگار محو شد.
ــالم مى توان به  از مهم ترين مراكز تمدن عي
شوش، سرپل ذهاب، انشان، چغازنبيل و هفت 

تپه اشاره كرد.
هفت تپه

ــل  ــت چغازنبي و مرم ــت  ــگاه حفاظ پاي
ــالدى  ــال 1998 مي ــه در س ــت تپ و هف
ــرى  ــراى جلوگي ــيدى) ب 1377 خورش )
ــهر كهن  ــتر اين ش ــه بيش ــب هر چ از تخري
ــازمان  ــده بين س ــل آم ــه عم ــى توافق ب ط
ــكو،  يونس ــران،  ي ا ــى  فرهنگ ــراث  مي
ــه  ــن و همكارى موسس ــارى ژاپ ــاد اعتب بني
ــى  لملل ــن ا ــه بي ــه (موسس ــر فرانس ت كرا
ــرح مطالعاتى  ــتى) ط حفاظت از بناهاى خش
ــى  تاريخ ــه  محوط ــت  مرم و  ــت  حفاظ
ــاى مختلف علمى  ــل را در زمينه ه چغازنبي

آغاز كرد.
ــدود 15  ــه ح ــت تپ ــتانى هف ــه باس محوط
ــوش  ــهر ش ــرقى ش ــوب ش ــرى جن كيلومت
ــام آن  ــه از ن ــور ك ــان ط ــده و هم ــع ش واق
ــكيل  ــاى متعددى تش ــت از تپه ه ــدا اس پي

شده است. 
ــتانى به مراتب  ــتردگى اين محوطه باس گس

ــف  ــگران مختل ــه كاوش ــب توج ــث جل باع
ــات حفارى به  ــت. اولين عملي قرار گرفته اس
ــال  ــتى دكتر عزت اهللا نگهبان در س سرپرس
1344 در اين محل آغاز شد كه تا سال 1357 

ادامه يافت.
ــال  ــه قب ــى ك ــطح االرض ــاى س ــى ه  بررس
 (Robert McC Adams) ــز ــك آدام َم

در اين ناحيه انجام داده بود گوياى اين مساله 
بودند كه اين محوطه گسترده باستانى، فقط 

در دوره محدودى مسكونى بوده است.
ــت تپه  ــى هف ــتان شناس ــاى باس كاوش ه
ــى از  ــه دار يك ــون كتيب ــف مت ــر كش از نظ
حفارى هاى نادرى است كه در كشور ما انجام 
شده است، حفارى هاى هفت تپه تاكنون چند 
ــزاران گل  ــنگى بزرگ متجاوز از ه كتيبه س
ــان اكدى عرضه  ــته را به خط ميخى و زب نوش

كرده است.
ــه صورت  ــوفه از هفت تپه ب ــاى مكش مهره
ــواد مختلفى  ــتوانه اى و از م ــا اس ــطح ي مس
ــى  ــدل چين ــه و ب ــنگ و گل پخت ــون س چ

ساخته شده اند.
و  ــف  مختل ــوش  نق داراى  ــا  مهره ــر  ث ا
ــى هدايا  ــى همچون پيش كش با صحنه هاي
ــتر  ــش و غيره بوده و بيش ــان و نياي به خداي
ــدند كه براى  بر روى پوشش گلى زده مى ش
ــدود كردن دهانه محفظ ها يا تنگ هاى  مس

سفالى به كار مى رفته است.
ــا منقوش  ــاده و ي ــه صورت س ــروف ب اين ظ
ــوزه  ــون ك ــى همچ ــكال مختلف و در اش
ــاغرهاى پايه  ــز، س ــرد و نوك تي هاى كف گ

ــطح  ــا كف مس ــى ب ــره هاي ــه اى، خم دكم
ــره  ــزرگ و غي ــك و ب ــاى كوچ ــه ه و كاس
ــاده عمدتا نخودى  ديده مى شوند. ظروف س
ــفال هاى منقوش با نقش هاى  رنگ بوده و س
ــى به رنگ هاى قهوه اى روشن و  ساده هندس

تيره تزيين شده اند.
ــف  ــن منطقه كش ــه در اي ــرك هايى ك پيك
ــانى و حيوانى تقسيم  ــدند به دو دسته انس ش
ــامل  ــانى خود ش ــوند. پيكرهاى انس ــى ش م
ــت كه عبارتند از پيكرهاى  انواع مختلفى اس

مرد ،  زن  و نوازندگان.
ــب گيرى  ــه روش قال ــا ب ــن پيكرها غالب  اي
ــه  ــوره پخت ــپس در ك ــده و س ــاخته ش س

شده اند.
ــه خنجرها،  ــا مفرغى بوده ك ــيا عمدت اين اش
ــا،  ــا، مغاره ــكنه ه ــا، اس ــكان ه ــا، پي تبره
ــا،  ــه ه ــا، دكم ــوزن ه ــا، س ــش ه درف
ــا و غيره  ــخ ه ــا، مي ــالب ه ــا، ق ــرنيزه ه س

مهم ترين آنها هستند.
ــارى  ــه آث ــت تپ ــاى هف ــن كاوش ه در ضم
ــات  ــورت قطع ــه ص ــوارى ب ــى دي از نقاش
ــت  ــور پراكنده به دس ــه ط ــوش ب گلى منق
ــگام ويرانى بنا  ــت كه احتماال در هن آمده اس

فروريخته اند. 
ــى و به رنگ هاى آبى،  ــتر نقوش هندس بيش
ــترى، سياه  نيلى، قرمز، نارنجى، زرد، خاكس

و سفيد است.
ــامل  ــيا كه ش ــب از اين اش ــه جال ــه نمون س
ــك  ــرد و زن ايالمى و ماس ــك م ــرديس ي س
ــارى هاى  ــت، از حف ــرد اس ــك م ــره ي چه
هفت تپه به دست آمده است. تابوت هايى كه 
در اين منطقه كشف شده است در ابعاد و اندازه 

هاى مختلف و جنس آنها سفالى است.
ــنگى و حلقه  همچنين انواع تيغه ها و ابزار س
ــرگرزها و  ــنگ وزنه ها و س ــنگى و س هاى س
ظروف سنگى از مهم ترين آثار سنگى مكشوفه 

از هفت تپه است. 
ــف  ــن منطقه كش ــه در اي ــى ك ــار تزيين آث
ــط  ــته و توس ــه تزيينى داش ــده تنها جنب ش
ــده است كه  ــاخته ش هنرمندان اين دوره س
ــياى تزيينى مكشوفه،  از جمله مهم ترين اش
ــاى نيمه  ــنگ ه گردن بندهايى از جنس س
ــنگ  ــق و بدل چينى و س ــون عقي قيمتى چ
ــوش از جنس گل  ــليمان و پالك هاى منق س
ــى و دكمه هاى تزيينى  و مفرغ و يا قير طبيع
ــره اى وچهارگوش و  ــكال مختلف داي به اش
ــتخوان و قطعات  از جنس بدل چينى و يا اس

موزاييك با نقوش هندسى هستند.

شهر تاريخى بلقيس

با تمدن هفت تپه و مهرهاى استوانه اى آن آشنا شويد ؛

تمدن ايالم

كاوش هاى باستان شناسى 
هفـت تپـه از نظر كشـف 
متـون كتيبـه دار يكى از 
حفارى هاى نادرى اسـت 
كـه در كشـور مـا انجـام 
شـده اسـت، حفارى هاى 
هفـت تپـه تاكنـون چند 
كتيبه سنگى بزرگ متجاوز 
از هـزاران گل نوشـته را 

عرضه كرده است...
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نماينده ولى فقيه در استان اصفهان گفت: صهيونيست را آل سعود تقويت 
مى كند و اگر آل سعود نبود، رژيم صهيونيستى دوام نمى آورد.

ــف طباطبايى نژاد در  ــنيم، آيت اهللا سيد يوس به گزارش خبرگزارى تس
ــاى هيات مذهبى  ــرم در جمع مداحان و اعض همايش طاليه داران مح
ــت، اما بى تدبيرى و  ــرور اس ــن و س با بيان اينكه ماه ذى الحجه ماه جش
ــعود سبب  ــط آل س ــفناك و غم انگيز ِمنا توس يا عمدى بودن حادثه اس
ــت: بايد واقعيات اين حادثه شد تا اين ماه به عزا تبديل شود اظهار داش

 روشن شود.
ــت مى كند، ــت را تقوي ــعود، صهيونيس ــه رژيم آل س ــا بيان اينك وى ب
ــتى دوام  ــعود نبود، رژيم صهيونيس ــرد: در حقيقت اگر آل س تصريح ك

نمى آورد.
ــعود كه خود  ــزود: رژيم آل س ــتان اصفهان اف ــده ولى فقيه در اس نماين
ــتار  ــتور قرآن كه جنگ و كش ــد حتى به دس ــن مى نام را خادم الحرمي
ــيعيان مظلوم  ــدارد و ش ــد، توجه ن ــى مى كن ــرام را نه ــاى ح در ماه ه
ــود و نصارا  ــتى با يه ــت دوس ــد و دس ــه خاك و خون مى كش يمن را ب

مى دهد.
وى گفت: كشتار مردم يمن به دستور آمريكا و رژيم صهيونيستى انجام 
مى شود و اسراييل نيز با چراغ سبز آل سعود در فلسطين جنايت مى كند 

و به كشتار مردم مى پردازد.
ــروع عزادارى  ــاره به نزديكى ماه محرم و ش آيت اهللا طباطبائى نژاد با اش
ــتند كه  ــانى هس ــين (ع) تصريح كرد: هيات ها و مداحان كس امام حس
ــج كنند و بايد  ــالم را تروي ــد و مى توانند اس ــده نگه مى دارن محرم را زن
ــتدالل ــند كه عزادارى آن ها بايد همراه با تعقل و اس ــته باش توجه داش

 باشد.
وى بيان كرد: حتماً بايد در جلسات عزادارى سخنرانى نيز وجود داشته 
باشد چراكه عزادارى براى تحريك عواطف است اما در سخنرانى ها است 

كه استدالل و منطق وجود دارد.
ــتان اصفهان خاطرنشان كرد: بايد از واقعه كربال  نماينده ولى فقيه در اس
ــتفاده معقول كرد و به نماز اول وقت كه امام حسين (ع) حتى در روز  اس

عاشورا از آن غفلت نكرد، اهميت داد.
وى تصريح كرد: بايد از توابين درس عبرت گرفت و با اطاعت از مقام معظم 
رهبرى همچون اصحاب واقعى امام حسين (ع) تا آخرين قطره خون از 

اسالم و نظام اسالمى دفاع كرد.

دانشنامه تخت فوالد افتخارى است كه طى ساليان گذشته براى به ثمر رسيدنش زحمات 
بسيارى كشيده شده و مورد تحسين رهبر انقالب هم قرار گرفته است.

ــنامه تخت  ــد چهارم دانش ــن رونمايى از جل ــور در آيي ــالم منوچهر مهروى پ حجت االس
ــته براى  ــاليان گذش ــت كه طى س ــنامه تخت فوالد افتخارى اس ــالم كرد: دانش فوالد اع
ــر انقالب هم ــين رهب ــده و مورد تحس ــيده ش ــيارى كش ــيدنش زحمات بس به ثمر رس
ــان جلد دوم دانشنامه را تورق كردند در مورد   قرار گرفته است. وى ادامه داد: زمانى كه ايش

جلدهاى ديگر سوال پرسيدند و تدوين اين كتاب را مورد تقديرقرار دادند.
ــاره به تحول فرهنگى و عمرانى مجموعه تخت فوالد اظهار داشت: از سال  مهروى پور با اش
1380 تحول جدى اتفاق افتاد و فعاليت فرهنگى و عمرانى در دستور كار قرار گرفت كه يكى 

از آن فعاليت ها تدوين كتاب چند جلدى دانشنامه است.
ــنامه اضافه كرد: بزرگانى  مدير مجموعه تخت فوالد با تقدير از دست اندركاران تهيه دانش
كه دانشنامه را ديده اند تاييد كرده و بر در دسترس قرار دادن آن تاكيد كرده اند.مهروى پور 
با بيان گزارش مختصرى از فعاليت هاى دو سال اخير مجموعه فرهنگى تخت فوالد گفت: 
ــتيم و با برگزارى مراسم  ــاهد حضور گرم اقشار مختلف مردم هس با برنامه هاى مختلف ش
ادعيه توانسته ايم اين مكان را احيا كنيم.امسال تخت فوالد به عنوان يك تفرجگاه معنوى 
ــته با همكارى آموزش و پرورش 12 هزار نفر از  مطرح است.وى ادامه داد: اسفند سال گذش
دانش آموزان اصفهانى از مجموعه بازديد كردند كه بعضى از آن ها حتى اسم تخت فوالد را 
هم نشنيده بودند.مدير مجموعه تخت فوالد با اشاره به اردوهاى فرهنگى براى دانشجويان 
ــده تا  و برنامه هاى ديگر مجموعه تخت فوالد تاكيد كرد: عدم معرفى تخت فوالد باعث ش
ــند و در صورت معرفى صحيح، مردم اين مجموعه را  مردم كمتر با اين مجموعه آشنا باش

رها نمى كنند.

ــاختمان(مصالح، معمارى و  ــت س ــگاه بين المللى صنع ــن نمايش هجدهمي
ــد 15 الى 21 در محل  ــاعات بازدي فناورى هاى نوين) 22 تا 26 مهرماه در س
نمايشگاه هاى بين المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.

ــگاه كه در اين دوره در 8 هزار و 500 مترمربع فضاى نمايشگاهى  اين نمايش
برپا مى شود، 136 مشاركت كننده به نمايندگى از استان هاى اصفهان، تهران، 
آذربايجان شرقى و غربى، خراسان رضوى و جنوبى، يزد و فارس و نمايندگان 
فروش كشورهاى ايتاليا، اسپانيا، آمريكا، آلمان، پرتغال، چين، بلژيك، ژاپن، 

تركيه، دانمارك وكره را ميزبانى مى كند.
ــازه هاى  ــپزخانه، س ــيون داخلى خانه و آش ــوالت دكوراس ــدات، محص تولي
ــازى،  ــازى و مقاوم س ــا سبك س ــط ب ــح مرتب ــاخته و مصال پيش س
ــاختمان،  ــك س الكتروني ــك و  الكتري ــزات  ــام تجهي ــواع و اقس ان
ــش هاى  ــرف، نما و پوش ــازى مص ــارى و بهينه س ــن معم ــاى نوي فناورى ه
ــى و ــى- تخصص ــط علم ــاى مرتب ــاير گروه ه ــاختمان، س ــى س خارج
 انجمن  ها از جمله زير گروه ها و زمينه هاى مشاركت در اين نمايشگاه هستند.

در نمايشگاه امسال، زير شاخه در و پنجره و سيستم هاى اعالم حريق درهاى 
ــده و به دليل تفكيك اين زيرگروه در قالب نمايشگاه هاى  اتوماتيك حذف ش

مستقل، ثبت نام مشاركت كنندگان با اين زمينه فعاليت انجام نشده است.

آيت اهللا طباطبايى نژاد:

اگر آل سعود نبود، رژيم صهيونيستى 
دوام نمى آورد

رهبر انقالب دانشنامه تخت فوالد 
اصفهان را تحسين كردند

هجدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت 
ساختمان در اصفهان برگزار مى شود

ــر  ــه بازار لوازم خانگى اصفهان در ركود به س با وجود اينك
ــت؛ اما  ــديدخريد مردم مواجه اس ــرد و باكاهش ش مى ب
ــندگان حاضر به كاهش قيمت ها  توليدكنندگان و فروش

نيستند و شعله گرانى پايين نيامده است.
ــم انتظار ورود  ــه مردم چش ــر، باوجوداينك به گزارش مه
اجناس مرغوب باقيمت مناسب در بازار هستند،  مسووالن 
ــى مى دهند و اين  ــر از گرانى لوازم خانگ امر همچنان خب
ــت كه بازار لوازم خانگى هنوز در ركود به سر  در حالى اس
مى رود. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى اصفهان 
دراين ارتباط گفت: قيمت لوازم خانگى در اصفهان بى رويه 
ــال حاضر بازار  ــزود: در ح ــت.اكبر زادمهر اف باال رفته اس
ــت و باوجودى كه  ــامان اس ــده و نابس لوازم خانگى قفل ش
خريدى نمى شود اما قيمت  برخى از اجناس افزايش يافته 
است.وى بيان داشت: در حال حاضر نمى توان در مورد بازار 
ــا در يك فراز و  ــت و قيمت ه لوازم خانگى پيش بينى داش

نشيب به سر مى رود.
واردات آزاد مواد اوليه قيمت ها را كاهش مى دهد

رييس اتحاديه لوازم خانگى اصفهان تصريح كرد: قيمت ها 
ــتقيم پايين نيامده؛  اما جوايز  در چند ماه اخير به طور مس
ــده  ــركت ها در نظر گرفته ش ــنواره هايي از طرف ش و جش
ــت و حتي برخي  ــده اس كه همان ها هم اكنون برداشته ش

شركت ها قيمت ها را 3 تا 5 درصد افزايش داده اند.
وى بابيان اينكه مردم همچنان چشم انتظار كاهش قيمت ها 
ــتند، ادامه داد: همه اميدوارند كه در پي توافق نهايي  هس
ــا نمي توان  ــش پيدا كند ام ــو تحريم ها قيمت ها كاه و لغ
پيش بيني كرد كه تأثير توافق روى قيمت ها به چه صورت 
است.زادمهر اضافه كرد: هم اكنون انبارها پر است و تا اين 
ــت كه قيمت ها  ــرود نمي توان انتظار داش كاالها فروش ن
كاهش پيدا كند؛ ضمن اينكه كاهش قيمت دالر هم يكي از 

عوامل مؤثر در كاهش قيمت لوازم خانگى است.
وى با اشاره به تداوم ركود نسبى در بازار لوازم خانگى تا چند 
ماه آينده، گفت: با برداشته شدن تحريم ها و ورود آزاد مواد 
ــد ايران افزايش  ــور، كيفيت لوازم خانگى تولي اوليه به كش
ــت ما با كاالهاى  و قيمت آن كاهش مى يابد و قدرت رقاب

چينى ارتقا مى يابد.
ــبى در بازار لوازم خانگى ممكن  وى بابيان اينكه ركود نس
ــته باشد، گفت: هم اينك  است تا چند ماه آينده ادامه داش
قيمت اقالم خانگى چينى 20 تا 30 درصد ارزان تر از اقالم 
ايرانى است و خريداران به سمت اين كاالها گرايش دارند 
اما با تغيير فضاى سياست خارجى كشور و ورود آزاد مواد 
اوليه و افزايش توليد ايران در اين زمينه، اين رقابت نابرابر 

تغيير خواهد كرد.
انتظار كاهش قيمت ها از سوى مردم اشتباه است

رييس انجمن توليد كنندگان لوازم خانگى در اصفهان نيز 
در اين خصوص اظهار داشت: در شرايط فعلى دليلى براى 

كاهش قيمت ها وجود ندارد.
محمدرضا ديانى با اشاره به اينكه قيمت لوازم خانگى كاهش 
نمى يابد و مردم در اين شرايط منتظر ارزان شدن اين كاالها 
نباشند، اعالم كرد: هزينه حامل هاى انرژى، نرخ ماليات بر 
ــوارد تأثيرگذار بر توليد  ارزش افزوده، قيمت ارز و ديگر م
ــت و انتظار براى كاهش قيمت از سوى  افزايش داشته اس

مردم امرى اشتباه است.
وى با اشاره به ايجاد برخى كمپين ها براى نخريدن كاالى 
ــوالً نخريدن ها باعث افزايش قيمت  داخلى اظهار كرد: اص
ــرده و توليد كننده  ــود؛ چراكه هزينه صنعت را باالب مى ش
هزينه اى را كه نتوانسته سرشكن كند در آينده در قيمت 

كاال سرشكن خواهد كرد.
ــچ مكانيزمى براى كاهش قيمت ها   ديانى بابيان اينكه هي
ــيمى و ديگر صنايعى  ــى صنايع پتروش نداريم، گفت: حت
ــن مى كنند  ــتى را تأمي ــواد موردنياز صنايع باال دس كه م

قيمت هايشان را بر اساس نرخ ارز حساب مى كنند.
ــال هاى گذشته خود را در  وى افزود: بحث تحريم ها در س
قالب افزايش نرخ ارز نشان داد و با توجه به اين كه نرخ ارز 
ــت نمى توان انتظار داشت كه با لغو  كاهش پيدا نكرده اس

تحريم ها، قيمت ها نيز كاهش پيدا كند.
رييس انجمن توليد كنندگان لوازم خانگى اصفهان گفت: 
ــادالت ارزى باالتر مى رفت و اگر  در زمان تحريم  هزينه مب
امروز با لغو تحريم ها اين هزينه كاهش پيداكرده، در اصل 

به نفع دولت و بانك مركزى است تا توليد كننده.
تزريق پول براى خريد كاالى توليد داخل باعث ايجاد 

تورم نمى شود
ــرى كه در مورد خودرو پيش  ديانى ادامه داد: موضوع اخي
آمد باعث شد تا اين موضوع وارد مسائل سياسى شود، اما 
ــكلى دارد نبايد آن را به كل  حتى اگر يكى از صنايع ما مش

صنعت كشور تعميم دهيم.
ــدن و تجارت را اين گونه  وى افزود: وقتى وزير صنعت، مع
ــى؛ بنابراين  ــؤال مى بريم يعنى تضعيف صنعت مل زير س
اگر صنعت خودروى ما اشكال دارد نبايد آن را برآيند كل 

صنايع داخلى دانست.
رييس انجمن توليد كنندگان لوازم خانگى اصفهان با اشاره 
ــك بخش تقاضا براى خروج از  به بهترين روش براى تحري
ــادى بازار گفت: همان طور كه يك گروه رقيب روزها،  كس
ــته اى تمركز كرده و با  ــئله  هس ــال ها روى مس ماه ها و س
بررسى زيروبم آن راه حلى براى آن پيدا كردند بايد دولت 
يك گروه اقتصادى قوى نيز براى پيدا كردن بهترين روش 

در جهت تزريق پول براى خريد كاالى داخلى پيدا كند.
وى بابيان اين كه تزريق پول براى خريد كاالى توليد داخل 
ــرد: همه بخش هاى  ــود، اظهار ك باعث ايجاد تورم نمى ش
ــت هم دهند و روى اين موضوع  ــت در دس كشور بايد دس
ــراى خريد كاالى  ــق پول ب ــد كه چگونه تزري تمركز كنن

داخلى صرف شود.
ديانى همچنين درباره  طرح هاى بانك مركزى براى خريد 
كاالى داخلى و ارائه  تسهيالت به مصرف كنندگان گفت: در 
اين زمينه بانك مركزى دو بخشنامه دارد كه يكى مربوط به 
وام 10 ميليونى كاالست كه اصوالً 20 درصد منابع بانك ها 

بايد صرف اين موضوع شود.
ــى براى خريد  ــاره به وام هاى ازدواج 10 ميليون وى با اش
ــت به زوج هاى ايرانى داده  كاالى توليد داخل كه قرار اس
ــود، گفت: در اين بحث كماكان همان مشكل فاكتورها  ش
ــه كار  ــه جلس ــنهادى بود كه با س ــود دارد و اين پيش وج
كارشناسى انجام شد و از سوى ديگر بانك ها زياد روى اين 

قوانين ابالغ شده پايبند نيستند.
كاالى ايرانـى را هم تراز با تقاضاى مشـترى ايرانى 

توليد كنيم
ــا طرح اين  ــدگان لوازم خانگى ب رييس انجمن توليد كنن
ــود را براى  ــد منابع خ ــؤال كه توليد كننده چگونه باي س
ــد، اظهار  ــدت 36 ماه تهيه كن ــود به م خواباندن پول خ
ــه توليد كننده  ــكل دارد يكى اين ك كرد: اين طرح دو مش
ــردم تا تضمين  ــرمايه در گردش ندارد و دوم اين كه م س
ــب ــرح عق ــن ط ــتفاده از اي ــد از اس ــى را مى بينن بانك

 مى كشند.

ــدگان داخلى نيز بايد  ــر اين كه توليد كنن ديانى با تأكيد ب
ــت: ما بايد  ــود را افزايش دهند، گف كيفيت محصوالت خ
ــتاندارد ها را  ــتاندارد ملى را افزايش و كف اس ــطوح اس س
ارتقاء دهيم. وى بابيان اين كه بايد كاالى ايرانى را هم تراز با 
تقاضاى مشترى ايرانى توليد كنيم، گفت: ما تالش خود را 
مى كنيم همان طور كه گريد انرژى خود را باال برديم بايد در 
غوغاى تبليغات خارجى با بودجه هاى 400 ميليارد تومانى

 فعاليت كنيم.
رييس انجمن توليد كنندگان لوازم خانگى با اشاره به امكان 
ورود سرمايه گذاران خارجى به كشور با لغو تحريم ها اظهار 
ــت، معدن و تجارت  كرد: يكى از كارهايى كه وزارت صنع
ــته باشند اين است كه اجازه  و دولت بايد بر آن تأكيد داش
ندهند سرمايه گذاران خارجى، سرمايه گذارى جديدى را 
در كشور ايجاد كنند، بلكه بايد به كمك سرمايه گذارى هاى 

ايجادشده بيايند.
ــوى ديگر نبايد اجازه سرمايه گذارى  ديانى ادامه داد: از س
ــود،  ــد داده ش ــاال دارن ــزوده ب ــه ارزش اف ــى ك در صنايع
ــرمايه گذارى در  ــاى س ــم مثًال به ج ــعى كني بلكه بايد س
ــرمايه گذاران خارجى  ــودرو س ــا خ ــال ي ــت يخچ صنع
ــور  ــوالت وارد كش ــن محص ــات اي ــد قطع ــراى تولي را ب

كنيم.
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بوگدان بورسويچ ضمن خرسندي از نبود صنايع دستى چيني 
ــان دهنده زحمات  ــت: اين امر نش در ميدان نقش جهان گف

مديريت استان در پاسداشت از ميراث فرهنگي است.
ــتانداري اصفهان،  ــي اس ــزارش اداره كل روابط عموم ــه گ ب
ــول زرگرپور در ديدار رييس مجلس سناي لهستان  دكتر رس
ــياري از مقامات كشور لهستان  گفت :طي دو سال گذشته بس
ــا و وزاري  ــور تا برخي از روس ــت وزير اين كش از معاون نخس
ــفر به ايران به اصفهان آمدند و از اين شهر زيبا  ــتان در س لهس

بازديد كردند.
ــاله  ــابقه ي 500 س ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــت:  ــور، اظهارداش ــي و اقتصادي دو كش ــراودات سياس ي م
ــترش  ــد گس ــي توان ــي م ــرايط فعل ــراودات در ش ــن م اي

پيدا كند.
وي با بيان اينكه در جنگ جهاني دوم ايران ميزبان بيش از 120 
هزار مهاجر لهستاني بود، افزود: در حال حاضر مدفن تعدادي از 

لهستاني ها در قبرستان هاي اصفهان وجود دارد.
ــت دكتر روحاني  ــد از روي كار آمدن دول ــزود: بع زرگرپور اف
ارتباطات جمهوري اسالمي ايران با دنياي خارج بسيار قوي و 
مستحكم شد؛  چرا كه ايشان معتقدند ايران بايد با همه ي دنيا 

جز يك كشور ارتباط تنگاتنگ ، خوب و برابري داشته باشد.
رسول زرگرپور با بيان اينكه طي دو سال گذشته ايران ارتباطات 
ــت، تصريح كرد: طي اين  خوبي را با كشورهاي دنيا داشته اس
ــور اتريش تا  ــي از رييس جمه مدت بيش از 90 هيات سياس
ــورهاي مختلف فقط به اصفهان  روساي مجالس و وزراي كش

سفر كرده اند.
استاندار اصفهان اظهارداشت: جمهوري اسالمي ايران از ارتباط 
و توسعه ي روابط بين ايران و لهستان به خوبي استقبال مي كند 
و اميدواريم كه سفر شما به ايران و اصفهان زمينه ي توسعه ي 

بيشتر اين ارتباطات و مراودات را فراهم سازد.

ــتان در ادامه به بيان ويژگي ها، پتانسيل ها و ــد اس مدير ارش
 مزيت هاي اصفهان پرداخت و گفت: اصفهان پايتخت فرهنگ و 
تمدن ايران اسالمي وشهرجهاني صنايع دستي است  و در سال 

آينده نيز پايتخت گردشگري جهان اسالم خواهد شد.
ــته بيش از يكصد هيات  ــال گذش وي با بيان اينكه طي يكس
اقتصادي از كشورهاي مختلف براي برقراري ارتباطات اقتصادي 
ــفر كرده اند، عنوان كرد: در قالب سياست هاي  به اصفهان س
ــراري ارتباطات  ــراي برق ــتان اصفهان ب ــت، مديريت اس دول
تنگاتنگ با يكي از استان هاي لهستان اعالم آمادگي مي كند.

ــرمايه گذاري  ــاره به اينكه اصفهان آماده ي س زرگرپور با اش
ــرفته و زيست محيطي  مشترك در صنايعي با فن آوري پيش
ــائل  ــي داردكه در ارتباط با مس ــت، افزود: اصفهان آمادگ اس
گردشگري ارتباطات نزديكتري با كشور لهستان داشته باشد 
تا سرمايه گذاران لهستاني در صنعت گردشگري اين استان كه 

صنعتي پرسود است حضور داشته باشند.
استاندار اصفهان برگزاري هفته هاي فرهنگي اصفهان در ورشو 
ــتان با فرهنگ ايران و اصفهان موثر  ــنايي مردم لهس را در آش
عنوان كرد. رييس مجلس سناي لهستان نيز در اين ديدر ضمن 
ــتقبال گرم ايشان،  ــتاندار بابت مهمان نوازي و اس تشكر از اس
گفت: لهستان و ايران دوران مديدي از دوستي و محبت را پشت 
ــته اند و در جنگ جهاني دوم 120 هزار لهستاني به  سر گذاش
ايران آمدند و مردم لهستان هنوز هم خاطرات آن دوران را زنده 

نگه مي دارند و از مردم ايران تشكر مي كنند.
بوگدان بورسويچ با بيان اينكه كشور لهستان توسعه ي زيادي 
ــت، گفت: درآمد سرانه ي اين  را در سال هاي اخير داشته اس
ــال قبل ؛ 40 درصد ميانگين درآمد سرانه ي كشور در 20 س

ــدار به 70  ــر اين مق ــال حاض ــود و در ح ــه ي اروپا ب اتحادي
ــت. وي خطاب به استاندار اصفهان ميانگين درصد رسيده اس

ــتان به خصوصي هستيد؛ زيرا   اظهار داشت :شما استاندار اس
اصفهان از يك طرف استاني صنعتي است و از طرف ديگر آثار 
ــيار مسرت بخش است كه  تاريخي بسيار با ارزشي دارد و بس

مديريت اين استان به اين آثار رسيدگي مي كند.
بوگدان بورسويچ ضمن خرسندي از نبود صنايع دستى چيني 
در بازديد از بازار ميدان نقش جهان، گفت: اين امر نشان دهنده  
زحمات مديريت استان اصفهان درپاسداشت از ميراث فرهنگي 

و صنايع دستي است.
ــتان به سفر توريست هايي از كشور  رييس مجلس سناي لهس
ــاره كرد و افزود: در حال حاضر  لهستان به ايران و اصفهان اش
تعداد اين توريست ها كم است؛  ولي مسلما در آينده تعداد آنها 
افزايش مي يابد. وي به طرح خط هوايي مستقيم بين لهستان 
و ايران اشاره كرد و افزود: چنانچه اين طرح اجرايي شود حتما 
تعداد توريست ها چند برابر خواهد شد.رييس مجلس سناي 
ــتاندار مبني بر همكاري  ــنهاد اس لهستان با استقبال از پيش
اصفهان با يكي از استان هاي لهستان گفت: اين مسئله بررسي 
خواهد شد و با توجه به ويژگي هاي اصفهان شهري متناسب با 

اصفهان براي افزايش همكاري ها معرفي خواهدشد.
بورسويچ به مذاكرات خود با مقامات ايران در تهران اشاره كرد 
ــي،  و گفت: در خصوص همكاري در حوزه هاي مختلف سياس
اقتصادي و رايزني هاي سياسي با ايران طرح هايي ارائه شد كه 
تمام مقامات ايران از طرح هاي پيشنهادي استقبال كردند كه 

نشان مي دهد ايران و لهستان در يك سو حركت مي كنند.
رييس شوراي شهر سيليزي لهستان  نيز در اين ديدار به بيان 
ــيليزى از لحاظ مواد  ويژگي هاي شهرش پرداخت و گفت: س
ــت و مناطق صنعتى  ــيار غنى اس معدنى و منابع طبيعى بس
ــبي براي  ــهر گزينه ي مناس مهمى در آن وجود دارد و اين ش
افزايش همكار هاي اصفهان  و لهستان خواهد بود و از اين طرح 

استقبال خواهيم كرد. 

رييس مجلس سناي لهستان در ديدار با استاندار اصفهان:

نبود صنايع دستى چيني در نقش جهان ،نشانگر تالش هاي مديريتى است

ــتان اصفهان گفت: ماه  ــالمى اس رييس دفتر تبليغات اس
محرم، فرصتى بى بديل براى تبليغ و نشر معارف اهل بيت 
ــت كه با ياد امام حسين (ع)  (ع) در دل ها و جان هايى اس

آماده تحوالت معنوى هستند.
حجت االسالم محمد قطبى، در مجمع مبلغان محرم استان 
اصفهان و سومين همايش تجليل از چهره ماندگار تبليغى 
استان اصفهان اظهار داشت: نقش منبر و سخنرانى براى 
مردم در جامعه امروز مطلبى نيست كه بر كسى پوشيده 
ــخنى از رهبر معظم انقالب در اين  باشد. وى با اشاره به س
ارتباط  مبنى بر اينكه «منبر، رسانه بلند شيعه است» افزود: 
بايد دقت كنيم كه در فضاى كنونى جامعه كه از ابزارهاى 
مختلفى براى اطالع رسانى مسايل مذهبى و فقهى استفاده 
مى شود، سخنرانى و منبر رفتن همچنان نقش مهمى در 

اطالع رسانى به جامعه ايفا مى كند.

رييس دفتر تبليغات اسالمى استان اصفهان تأكيد كرد: بر 
اين اساس بايد نسبت به تأثير منبر دقت بيشترى داشته 
ــخنرانى در  ــام ابزارهاى مدرن روز از نقش س و در كنار تم

ارتقاى سطح هوشيارى جامعه غافل نباشيم.
وى با اشاره به اينكه علماى اديان و مذاهب ديگر بر فرصتى 
كه در اختيار علماى شيعه قرار دارد، غبطه مى  خورند، ابراز 
داشت: نبايد تصور كنيم كه با پيشرفت هاى مدرن بشرى در 
زمينه اطالع رسانى و فضاى مجازى منبر ديگر تأثير گذشته 
ــزار تبليغ دين  ــن منبرها برترين اب خود را ندارد؛ بلكه اي

هستند كه به دليل رو در رو قرار گرفتن با مخاطب همواره 
نقش و جايگاه خود را حفظ خواهد كرد.

حجت االسالم قطبى با اشاره به اينكه در آستانه ماه محرم 
ــتاى  ــتفاده را در راس ــن فرصت  بهترين اس مى توان از اي
آگاهسازى جامعه نسبت به مسايل گوناگون انجام داد، ابراز 
داشت: ماه هاى عزادارى سيد و ساالر شهيدان برترين زمان 
براى تبليغ  و نشر شعائر دينى است و روحانيون بايد دقت 
كنند كه از اين فضا و روح و قلب هاى آماده تحول در راستاى 

ترويج معارف دين و اهل بيت (ع) بهترين بهره را ببرند.

وى با اشاره به ضرورت مديريت دقيق بر محتواى منبرها 
ــرم و صفر بيان  ــا در ماه مح ــت در مداحى ه و به ويژه دق
داشت: نبايد به صرف مداحى هاى سوزناك اما بدون روايت 
صحيح، سعى در جذب مردم داشته باشيم بلكه زمانى كه 
ــخنرانى و مداحى غنى و مبتنى بر  محتواى مجلس از س
روايات صحيح باشد مردم خود به خود جذب اين محافل 

خواهند شد.
رييس دفتر تبليغات اسالمى اصفهان تصريح كرد: مداحان 
ــته در زمينه اطالع رسانى  و سخنرانان بايد بيش از گذش
آسيب هاى عزادارى هاى ماه محرم و صفر كه موجب وهن 
ــود تالش كنند و در كنار سخنرانى و مداحى  اسالم مى ش
ــيوه هاى صحيح عزادارى و  پيشگيرى  خود، مردم را با ش
ــيب هايى مانند قمه زنى كه از خارج دين اسالم وارد  از آس

عزادارى ما شده است آشنا كنند.

رييس دفتر تبليغات اسالمى اصفهان:
«ماه محرم» فرصتى بى بديل براى نشر معارف اهل بيت (ع) است

ركود در بازار اصفهان، شعله قيمت لوازم خانگى را پايين نياورد؛

قيمت لوازم خانگى  اصفهان، بى رويه باال رفته است



ــاران آبفا  ــالن ب ــت بدنى در س ــه تربي ــت هفت ــى داش ــش گرام هماي
ــل  ــى، مديرعام ــم امين ــدس هاش ــور مهن ــا حض ــان ب ــتان اصفه اس
ــى ،مديرعامل  ــى رضاي ــتان اصفهان ، مهندس موس ــركت آبفا اس ش
ــا پيرپيران  ــدس حميدرض ــان ، مهن ــه اى اصفه ــركت برق منطق ش
ــان ، مهندس آبدار ، ــتان اصفه ــركت توزيع برق شهرس مديرعامل ش

ــركت آب منطقه اى اصفهان ، معاونين ، مديران  عضو هيات مديره ش
ــركت هاى تابع وزارت نيرو در استان اصفهان با جمعيتى  و كاركنان ش

بالغ بر 200 نفر برگزار شد. 
ــرق در ب و  ــت آب  ــات ورزش صنع ــس هي ــى، ريي امين ــدس  مهن

ــورى  ــى جمه ــون اساس ــوم قان ــل س ــت : اص ــان گف ــتان اصفه  اس
ــى و ورزش در  ــت بدن ــت مقوله تربي ــه دليل اهمي ــران ب ــالمى اي اس
ــردم تاكيد كرد  ــعه آن دربين آحاد م ــره بر لزوم و توس ــى روزم زندگ
ــان  ــاره كرد وخاطرنش ــر ورزش اش ــن به ام ــت پرداخت ــر اهمي وى ب
ــى اثرات ــورت همگان ــم به ص ــه ورزش آن ه ــن ب ــاخت:  پرداخت س
 قابل توجهى در زندگى فردى اجتماعى افراد دارد بنابراين شركت آبفا

ــاعات كارى مدنظر  ــعه ورزش را در س ــاعه و توس ــتان اصفهان اش  اس
در ــرق  ب و  ــت آب  ــات ورزش صنع ــس هي .ريي ــت  اس ــرارداده  ق  

 استان اصفهان گفت:  دين مبين اسالم به ورزش و ورزشكار به ديد احترام 
مى نگرد؛ زيرا ورزش كردن انسان را در رسيدن به كمال يارى مى كند 
ــالم هر عملى را كه به آدمى در رسيدن به كمال كمك مى كند، و اس

 ارج مى نهد .
ــايل و موضوعات با اهميت  ــت : ورزش از مس مهندس امينى بيان داش
ــم و روان را دربر  ــالمت جس ــمار مى آيد ؛چراكه س ــر جامعه به ش ه
ــلما كاركنان با انجام تمرينات ورزشى عالوه بر ايجاد نشاط  دارد و مس
سازمانى كه بهره ورى را به دنبال دارند منجر به پيشگيرى از بيمارى 
ــالمتى و بازدهى در انجام كارها  ــطح س ــيدن به باالترين س ها در رس
ــود  همچنين اين همايش صبحگاهى با همراهى احمدى، مربى مى ش

 تيم ملى دوميدانى كشور برگزار شد .

ــتان، زمانى  ــكاتلند و لهس ــته در جريان ديدار تيم هاى اس هفته گذش
ــكاتلند در جريان بود، يك  كه ديدار دو تيم با نتيجه 2 - 1 به نفع اس

نوجوان ناگهان وارد زمين شد.
او بخش زيادى از زمين را دويد تا به رابرت لواندوفسكى رسيد. گوشى 
ــن حاضر در زمين  ــرد و با معروف ترين بازيك ــل خود را آماده ك موباي
ــلفى انداخت؛ اما پس از اين عكس ، توسط ماموران  عكس يادگارى س

امنيتى دستگير و به خارج از زمين منتقل شد.
ــده زيادى را به خاطر حضور اين  ــابقه، داور دقايق تلف ش در ادامه مس
ــر محاسبه كرد و در واپسين ثانيه ها، رابرت لواندوفسكى موفق شد  پس

دروازه تيم حريف را باز كند.
ــكاتلند عليه اين نوجوان به راه افتاده است.  ــنگين در اس حاال جوى س
ــود، آنها اكنون ــن كار را نكرده ب ــر او اي ــد اگ ــكاتلندى ها معتقدن اس

 راه صعود به يورو را پيموده بودند.
ــچ تورنومنت مهمى  ــون در هي ــا كن ــال 1998 ت ــكاتلندى ها از س اس

حاضر نبوده اند.
اين كار پسر اسكاتلندى، اذهان را كمى به سمت مرد ديوانه استراليايى 
مى برد؛ كسى كه باعث شد بازى ايران - استراليا جريانش عوض شود و 

بازى به نفع ايران به پايان برسد.

ــاى  بازى ه از  دور  ــن  آخري در  ــروزى اش  پي ــا  ب ــير  سه ش
مرحله مقدماتى يورو 2016 به جمع تيم هايى پيوست كه به هيچ يك 

از حريفان شان باج ندادند.
ــر ليتوانى  ــى انگليس، براب ــب تيم مل ــنبه ش ــروزى 3 بر صفر دوش پي
ــه،  ــه مقدماتى يورو 2016 فرانس ــاى مرحل ــن دور از بازى ه در آخري
ــن مرحله از  ــازى اش در اي ــير در دهمين ب ــروزى سه ش ــن پي دهمي
رقابت ها بود و سبب شد كه ركورد 100 درصدى كسب پيروزى شاگردان 
ــه حفظ شود.  ــفر به فرانس ــير كسب بليت س ــون در مس روى هاجس
انگليسى ها؛  اما ركوردى را كسب كرده اند كه پيش از آن پنج تيم ديگر 

در مراحل مقدماتى جام ملت هاى اروپا رقم زده  بودند.
ــروزى در تمام  ــب پي ــورد 100 درصدى كس ــى كه با رك ــن تيم اولي
ــور در مرحله نهايى  ــى يورو جواز حض ــش در مرحله مقدمات بازى هاي
ــال 1991 بود كه  ــه در س ــب كرد، تيم ملى فرانس اين رقابت ها را كس
ــب كرد و با تفاضل گل 14 به  ــت بازى اش هشت پيروزى كس در هش
ــه تحت هدايت ميشل پالتينى، در شرايطى  يورو 92 صعود كرد. فرانس
به عنوان اولين تيم از گروه مرگ رقابت ها صعود كرد كه هم گروه هايى 

مانند اسپانيا، چكسلواكى،  ايسلند و آلبانى داشت.
ــروزى از 10 بازى  ــب 10 پي ــال 1999 با كس ــورى چك در س جمه
ــت دادن حتى  ــن تيمى بود كه بدون از دس ــل گل 21، دومي و تفاض
ــت آن تيم را ــد. هداي ــاز راهى مرحله نهايى يورو 2000 ش ــك امتي ي

 ژوزف چووانك برعهده داشت.
ــردن تمام بازى هايش به  ــال 2003 تيمى ديگر بود كه با ب ــه س فرانس
ــانتينى با  ــت. خروس ها با هدايت ژاك س ــورو راه ياف ــه نهايى ي مرحل
ــل گل 27 ، از  ــازى خود و تفاض ــت ب ــب پيروزى در تمامى هش كس
گروهى بسيار آسان كه هم گروه هايى مانند قبرس، رژيم اشغالگرقدس،  
ــدند تا  ــتند، راهى مرحله نهايى يورو 2004 ش ــلوونى داش مالت و اس
فاجعه اى كه دو سال پيش از آن با حذف از مرحله گروهى جام جهانى 

تجربه كرده بودند را به دست فراموشى بسپارند.
ــب پيروزى در ــى بود كه با كس ــال 2011 چهارمين تيم ــان ، س آلم

ــوان اولين تيم جواز حضور  ــازى خود در مرحله مقدماتى به عن  10 ب
ــتان ميزبانش بودند،  در مرحله نهايى يورو 2012 را كه اوكراين و لهس
ــپانياى تحت هدايت  ــورد را اس ــان دوره اين رك ــرد. در هم ــب ك كس
ــنته دل بوسكه نيز تكرار كرد و در گروه آخر رقابت ها كه پنج تيم  ويس
ــم تاريخ بازى هاى  ــت بازى خود را برد تا پنجمين تي ــت، هر هش داش
ــت دادن حتى يك امتياز  ــد كه بدون از دس مرحله مقدماتى يورو باش

راهى مرحله نهايى جام ملت هاى اروپا مى شود.
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سيرى در دنياى ورزش

گرامى داشت هفته تربيت بدنى در
 سالن باران آبفا استان اصفهان

اين پسر روياى يك ملت را به باد داد! 

انگليس، ششمين تيم «توقف ناپذير» 
تاريخ مقدماتى يورو

ــران گفت: ــك اي ــاب ديس ــوش پرت ملى پ
ــابقات نظاميان جهان   فكر نمى كردم در مس

ــا بتوانم  ــران مطرح دني ــاب گ ــان پرت و در مي
مدال بگيرم.

ــدال برنز  ــب م ــورد كس ــى، در م ــود صميم محم
ــيزم) ــابقات نظاميان جهان(س ــك در مس پرتاب ديس

ــات آنچنانى  ــن رقابت ها تمرين ــراى اي ــت: ب  اظهار داش
ــردم و از  ــن مى ك ــه تمري ــه 5 جلس ــتم و كال در هفت نداش

ــتفاده كنم. نيتم اين بود  ــتم كه اس ــوى ديگر مكمل هم نداش س
ــابقه برون مرزى  ــا حضور در يك مس ــل دووميدانى را ب ــه آخر فص ك

ــلح  ــووالن نيروهاى مس ــتم. چون به مس ــم و برنامه خاصى نداش ــام كن تم
ــركت مى كردم.وى ادامه داد: شرايط مسابقات هم طورى بود  قول داده بودم، بايد ش

كه با توجه به ركوردها اميدى براى كسب مدال نداشتم. پيش از آغاز رقابت با ركورد 63 متر در
ــكى و  ــم از جمله پيرت ماالخوفس ــرح دنيا ه ــر پرتاب گران مط ــوى ديگر اكث ــتم و از س ــرار داش ــتم ق  رده هش
ــابقه  ــك ايران عنوان كرد: در آغاز مس ــتند.ملى پوش پرتاب ديس مارتين كوپر آمده بودند و ركوردهاى بااليى داش
ــاب پنجم در  ــاب كردند. تا پرت ــا 57، 58 متر پرت ــدم، چون اكثر آنه ــدم كمى اميدوار ش ــا را دي ــى پرتاب ه وقت
رده چهارم قرار داشتم و قبل از اينكه پرتاب پنجم را انجام دهم محمد ارزنده، ملى پوش، پرش طول صحبت هاى 
ــبختانه همين اتفاق هم افتاد و در پرتاب آخر با  زيادى را با من كرد و روحيه داد كه مى توانم مدال بگيرم و خوش
ركورد 60 متر و 95 سانتى متر به مدال برنز رسيدم صميمى با اشاره به اينكه از عملكرد خودم راضى هستم، گفت: 
من در ليگ و دوران اوج بدنم 63 متر پرتاب كرده بودم و براى اين رقابت ها از فرم ايده آل خارج بود و باورم نمى شد 

در ميان آن همه پرتاب گر مطرح مدال گرفته ام. در مجموع خوشحالم كه فصل را خوب تمام كردم.

ــران گفت:  ــال اميد اي ــرمربى تيم فوتب س
اعتقاد شخصى ام اين است كه اين بازيكنان 
ــان و به  ــل هاى درخش ــد يكى از نس مى توانن
ــند كه حماسه خلق كنند و  يادماندنى ايران باش

به المپيك بروند.
ــم فوتبال اميد ايران  ــد خاكپور درباره وضعيت تي محم
ــوق، اظهار كرد: اين تيم متعلق به مردم و  با بيان مطلب ف
ــلم مردم است كه بدانند در تيم شان  كشورمان است. حق مس
چه اتفاقى مى افتد.  در طول اين مدت كه مسووليت تيم را بر عهده 

داشتم، اخبار بيش تر بر سر امكاناتى بوده كه نياز داشتيم.
ــود و اولين چيزى  ــت ما ب ــته در دس ــزود: در اين مدت ابتدا يك تيم ورشكس وى اف
ــد. امروز با تمام  ــد تا موفق باش ــته باش ــخصيت ملى داش ــيد اين بود كه تيم ش كه به ذهن مان رس
ــم اميد خوبى  ــدى داريم كه تي ــتعد و كارآم ــيار خوب، مس ــه بازيكنان بس ــالم مى كنم ك ــار اع افتخ
ــاوى و يك باخت ــازى، 20 برد، يك تس ــان اينكه تيمش از 22 ب ــرمربى تيم اميد با بي ــاخته ايم.س س
ــور را ببينيم. براى همين از  ــت، گفت: تالش كرديم تمام بازيكنان تيم اميد در سراسر كش ــته اس  داش
ــيدم كه اين تمام بضاعت تيم ما نيست و با همكاران  ــروع كردم، به اين نتيجه رس روز اول كه كارم را ش
حدود 130 بازيكن را شناسايى كرديم.خاكپور درباره ناداورى بازى تيم اميد با يمن، گفت: اين داور در 
بازى عربستان هم قضاوت بازى ما را بر عهده داشت و تمام سوت هاى 50 – 50 را به سود آنها مى زد. 

هر وقت در كشورهاى عربى بازى داريم، چنين اتفاقاتى رخ مى دهد.

فكر نمى كردم در ميان 
بزرگان، مدال بگيرم

بازيكنـان تيـم اميـد 
مى تـواننــد حمـاسه 

خلق كنند

اعتـراض  مجـدد 
سرمـربى  سپاهـان
 به  تعطـيلى ليـگ

ــت  ــش را ديد از آنها خواس ــد بازيكنان تيم ــه خالكوبى جدي ــس از اينك ــپوليس پ ــرمربى پرس س
ــت  ــچ با اينكه در پى درگذش ــو كنند.برانكو ايوانكووي ــر آن را مح ــه زودت هر چ
ــت ندارد در اين  ــت؛ اما اصال دوس ــد و گريس ــابى مغموم ش هادى نوروزى حس
ــود. برانكو  ــاخته ش ــيه اى خودس ــاس، تيمش دچار حاش ــرايط بحرانى و حس ش
ــلمان به ياد  ــن مس ــر، عليرضا نورمحمدى و محس ــن بنگ ــه از خالكوبى محس ك
ــدار داده و با توجه به  ــان هش ــده، به آنها درباره عواقب كارش نوروزى خبردار ش
حساسيتى كه كميته انضباطى روى خالكوبى بازيكنان دارد از آنها خواسته به هر 
ــت به تازگى چند  ــان را محو يا پنهان كنند. گفتنى اس ــده خالكوبى ش نحوى ش
بازيكن پرسپوليس به ياد نوروزى اقدام به خالكوبى اسم يا شماره پيراهن او روى
ــت. از سوى  ــته اس ــانه ها داش ــان كرده اند كه بازتاب زيادى هم در رس  بدن ش
ــيت باالى ديدار تيمش با صباى قم و تقابل با  ديگر برانكو كه به اهميت و حساس
على دايى سرمربى سابق سرخپوشان به خوبى واقف است، ، از سرخپوشان خواسته 

از كرى خواندن و خط و نشان كشيدن براى حريف بپرهيزند و تمركزشان را براى بازى بگذارند.

ــم فصل از هر فرصتي در  ــگاه با جدايي اش در ني ــتقالل با وجود مخالفت باش مهاجم جوان اس
تمرين براي صحبت درباره پيشنهادهاي خارجي اش استفاده مي كند.

ــي دريافت كرده  ــنهادهاي خوب ــهباززاده، كه از تيم هاي قطري پيش ــجاد ش س
ــت كه  ــت و اين در حالي اس ــه در نيم فصل اس ــت نام ــت رضاي ــان درياف خواه
ــش بازيكنان ــي  ــا جداي ب ــدت  ــه ش ب ــا  ــي ه آب ــرمربي  ــي س ــز مظلوم پروي

ــت.اين بازيكن كه در تابستان هم فاصله چندانى با پيوستن به   مخالفت كرده اس
ــيه خليج فارس نداشت بعد از بازى هاى خوبى كه در اين  لژيونرهاى ايرانى حاش
ــگاه ثروتمند  فصل از رقابت هاى ليگ برتر انجام داد بار ديگر مورد توجه يك باش
ــنهاد نجومى اين تيم سجاد را براى جدايى از  قطرى قرار گرفت تا جايى كه پيش

استقالل در نيم فصل و رفتن به قطر وسوسه كرده است.
ــگاه  ــده كه اگر باش ــدى گنجانده ش ــهباززاده بن ــود در قرارداد ش ــه مى ش گفت
ــا اولين  ــى او را پرداخت نكند ب ــرارداد مال ــد ق ــش از 60 درص ــل بي ــا نيم فص ت

پيشنهاد خارجى اين بازيكن مى تواند رضايت نامه اش را دريافت و راهى خارج از ايران شود.

مخالفت شديد برانكو با حركت غيراخالقى بازيكنان پرسپوليس شهباززاده، خواهان جدايى در نيم فصل شد!

ــراى دريافت ــراى رييس يوفا ب ــراردادى مكتوب ب ــدن ق پيدا نش
 مبالغ مالى رسمى از سب بالتر، بحران فيفا را دامنه دارتر كرد.

ــون يورو از فيفا  ــان دهد پالتينى بايد 1/35ميلي ــراردادى كه نش ق
ــت نيامده است و حاال بازرسان  ــال 2011 مى گرفت، به دس در س
ــت اين پول به وى آن هم براى  ــد هيچ دليلى براى پرداخ مى گوين

كارى كه گفته شده 9 سال پيش انجام داده، وجود ندارد.
ــس فيفا امضا كرده و  ــب بالتر ريي ــتور پرداخت اين مبلغ را س دس
ــال 2011 مبلغى معادل 2 ميليون فرانك سوييس با  پالتينى در س

اين دستور دريافت كرد.
در  ــاور  مش ــوان  عن ــه  ب را  وى  ــر  بالت ــت  اس ــه  گفت ــى  پالتين
ــه  ب ــان  زم آن  در  و  ــود  ب ــرده  ك ــتخدام  اس  1999 ــال  س
ــت ــن باب ــى از اي ــررى معين ــد، مق ــا نمى ش ــن فيف ــل قواني دلي

 پرداخت كرد.
ــت آمده كه مربوط به  ــا يك قرارداد مكتوب در اين باره به دس تنه
ــود كه به پالتينى 300 هزار  ــال و نيم تا سال 2002 مى ش سه س
فرانك سوييس ساالنه پرداخت شد. در حالى كه مبلغ پرداخت شده 

به وى خيلى بيشتر است.
طبق قوانين سوييس حتى اگر قراردادى هم موجود باشد نمى تواند 
ــامل بيش از 5 سال شود.دادستانى سوييس در حال بررسى اين  ش

پرونده بوده و سپ بالتر و پالتينى هر دو تعليق شده اند.

ــور در ــهميه حض ــد س ــه بتوان ــى ك ــى در صورت ــى عابدين مجتب
ــرف  ط از  ــد  كن ــب  كس را  ــل  برزي ــك  المپي ــاى  بازى ه
ــوان پاداش  ــه عن ــان ب ــون توم ــيربازى، 20 ميلي ــيون شمش فدراس

دريافت خواهد كرد.
ــيربازى براى  ــيون شمش ــى عابدينى، يكى از اميدهاى فدراس مجتب
ــرايط  ــيرباز كه ش ــت. اين شمش ــهميه المپيك برزيل اس ــب س كس
در  ــه  ك ــى  صورت در  دارد  ــم  مه ــن  اي ــراى  ب ــى  خوب ــى  خيل
ــون  همچ ــد  بتوان رو  ــش  پي ــى    جهان ــام  ج ــابقات  مس از  ــى  يك
ــى صعود كند،  ــك چهارم نهاي ــتان به مرحله ي ــام جهانى گرجس ج
سهميه المپيكى اش از رنكينگ جهانى قطعى خواهد شد و در اين صورت 
20 ميليون تومان به عنوان پاداش از طرف فدراسيون شمشيربازى دريافت 
خواهد كرد.اين وعده اى است كه مسووالن فدراسيون شمشيربازى براى 
ــبت ديگر  ــردن انگيزه عابدينى به وى داده اند. عابدينى به نس ــاال ب ب
ــيربازى در رنكينگ جهانى وضعيت خيلى بهترى  ملى پوشان شمش
ــهميه المپيك دارد و اگر بتواند اين موقعيت خود را  ــب س براى كس
ــيربازى را از  ــتين بار شمش ــد براى نخس حفظ كرده و بهبود ببخش

رنكينگ جهانى صاحب سهميه المپيك مى كند.
ــال 91 با حضور در مسابقات انتخابى المپيك در   مجتبى عابدينى س
ــيا) كه به ميزبانى واكاياما ژاپن برگزار شد، براى  ــيا (زون آس قاره آس

نخستين بار المپيكى شد و به المپيك 2012 لندن راه يافت.

ــه اى ندارم  ــچ عالق ــتى گفت: هي ــيون كش ــس فدراس ــب ريي ناي
حكم نايب رييسى ام را پس از 2 سال ابالغ كنند و بدون حكم هم 

كارها در فدراسيون كشتى پيش مى رود.
ــه 21 ماه از فعاليت  ــوال كه چرا با وجود اينك ــخ به اين س در پاس
ــتى به عنوان نايب رييس مى گذرد؛ اما حكم  ــيون كش او در فدراس
ــت، اظهار  ــده اس ــالغ نش ــان اب ــوى وزارت ورزش و جوان وى از س
ــا كرده اند و ــدم اين حكم را امض ــا جايى كه من با خبر ش ــرد: ت ك
 چهار ياپنج ماه پيش بود كه شنيدم اين حكم امضا شده؛ اما اينكه 
چرا تاكنون آن را به فدراسيون ابالغ نكرده اند در جريان نيستم. البته 
فكر مى كنم چون فرم مربوط به اين كار را پر نكرده ام اين حكم تاكنون

 ابالغ نشده است.
ــن بحثى هم  ــزود: البته م ــتى اف ــيون كش ــس فدراس ــب ريي ناي
ــم براي ــه  ك ــت  نيس ــم  مه ــم  براي ــال  اص و  ــدارم  ن ــاره  اين ب در 
ــم ندارم. من با  ــه. هيچ عالقه اى هم به ابالغ حك ــم بزنند يا ن  حك
ــه كارم و همگى  ــغول ب ــتى مش ــيون كش ــتم در فدراس اين سيس
ــم كارم را ــه بى حك ــا حكم و چ ــتيم بنابراين چه ب ــم هس ــا ه ب

 انجام مى دهم.
ــيون به  ــبختانه همه كارها در فدراس ــرد: خوش ــان ك وى خاطرنش
ــام كارها ــايل خللى در انج ــه مس ــى رود و اينگون ــى پيش م خوب

 به وجود نمى آورد.

ابالغ حكم نايب رييسى ام اهميتى نداردپاداش 20 ميليونى براى مجتبى عابدينىبحران در فيفا ادامه دارد

سرمربى سپاهان اصفهان مى گويد با توجه به بضاعتى كه 
ــار زيادى روى تيم و بازيكنان شان است ولى آنها  دارند فش

بايد تالش كنند تا مدعى باقى بمانند.
ــپاهان گفت: همانند  ــرايط س ــين فركى، در مورد ش حس
ــروع ــم و منتظر ش ــى دهي ــه م ــان ادام ــه كارم ــابق ب س

 بازى ها هستيم. 
ــراى مربيان ــا كار را ب ــا اين وقفه ه ــه آي ــورد اينك او در م
ــان را طورى ــد بازيكن ــه باي ــل ك ــن دلي ــا به اي ــم ه  تي
ــد،  ــيبى به آنها نرس ــد و اداره كنند كه آس ــن دهن  تمري
ــه داد: من در  ــاند؟ ادام ــى رس ــث نم ــن حي ــررى از اي ض
ــن موضوع  ــه اي ــع ب ــز راج ــى ام ني ــاى قبل ــه ه مصاحب
ــا از من  ــه خيلى ه ــت ك ــوالى اس ــت كردم. اين س صحب
ــال  ــر ح ــه ه ــخصى دارد. ب ــواب مش ــند و ج ــى پرس م
ــا اجبار  ــت؛ ولى م ــاده نيس ــش آمده س ــرايط پي ــن ش اي
ــى،  ــان تعطيل ــدت زم ــى م ــم. وقت ــش كني ــم قبول داري
ــان  ــى و بازيكن ــرد مرب ــود، روى عملك ــى ش ــى م طوالن
ــت ــال ممكن اس ــه هر ح ــذارد. ب ــى گ ــى م ــر منف تاثي
 آسيب ديدگى ها به وجود مى آيد و از طرفى بايد طورى 
ــكلى  مش ــه  ك ــرد  ك ـــازى  س ــدن  بــــــ
ــم ــه ه ــم ب ــادى تي ــن روال ع ــد، بنابراي ــش نياي پيــ
ــه هر حال ــود ندارد. ب ــاره اى هم وج ــى خورد ولى چ  م

 تيم ملى بزرگ سال و اميد درگير مسابقات هستم.
ــى  ــورد م ــن م ــان در همي ــان اصفه ــرمربى زردپوش س
ــگ برتر  ــر 16 تيم لي ــامل ه ــن تعطيلى ها ش ــد: اي گوي
ــپوليس و تيم هاى  ــود؛ ولى براى ما استقالل، پرس مى ش
ــما  ــترى دارد. ش ــى پوش دارند، ضرر بيش ــرى كه مل ديگ
ــين فاضلى و وريا غفورى  ــاب كنيد على كريمى، حس حس
ــتگى كه  ــا توجه به خس ــى گردند، ب ــنبه برم روز چهارش

ــراى تيم  ــد روز جمعه ب ــى توانن ــه م ــد چگون ــا دارن آنه
ــى زمان ــت  درس ــم  ه ــاله  مس ــن  اي ــد؟  كنن ــازى  ب
ــت   اتفاق افتاد كه ما بازيكنان زيادى را به هر نحوى از دس
ــت  ــره وضعي ــه باالخ ــورد اينك ــى در م ــم. فرك داده اي
ــخص مش ــى  زمان ــه  چ ــى  پادووان و  ــيمبا  ش ــى  نهاي
ــما  ــد، اين گونه توضيح مى دهد: ما نيز مثل ش  خواهد ش
ــتيم. ان شاءاهللا خبر مثبتى بدهند وگرنه  منتظر جواب هس
ــرايط پيش برويم. من براى خودم ناراحت  بايد با همين ش

نيستم و بيشتر ناراحت بازيكنانم هستم. 
ــرش را اين  ــگان، نظ ــياه جام ــا س ــدار ب ــورد دي وى در م
ــوك وارد ــن تيم ش ــه اي ــه تازگى ب ــرد: ب ــان ك ــه بي گون
ــده است، البته اين شوك يك بارديگر هم قبل از آمدن  ش
ــدن رمضانى  ــى و آم ــن خطيب ــا رفت ــى ب ــاى كاظم  آق
ــده بود. به هر حال اين تيم در زمان سعيد رمضانى  وارد ش
سه بازى انجام داد، دو باخت و يك پيروزى كسب كرد. به 
ــياه  هر حال آقاى كاظمى بايد تفكراتش را جا بياندازد. س
ــان دارد. به هر  ــت ؛ولى نياز به زم ــگان تيم خوبى اس جام
حال آنها دو مربى عوض كرده اند و بازيكنان بايد هر چند 
وقت يك بار خودشان را با تفكر مربى جديد وفق دهند. ما 
منتظر اين بازى هستيم، با توجه به اينكه بازى قبلى را نيز 

باختيم بايد در اين بازى برنده باشيم. البته 
پيروزى در اين ديدار كار ساده 

زيرا حريفان  نيست  اى 
اين  مقابل  ــپاهان  س
ــم انگيزه خاصى  تي
ــدوارم  امي ــد.  دارن
بازى  يك  ــاهد  ش
زيبا باشيم كه در 

ــى در مورد  ــاز را بگيرد. فرك ــپاهان 3 امتي نهايت س
ــا از همه  ــه دارند گفت: م ــختى ك ــت و كار س بضاع
ــتفاده مى كنيم و مديريت نيز در جريان  هنرمان اس

مشكالت نيز هست.
 اما انتظار و اميد و تفكر من از بازيكنان تيم است زيرا آنها 
ــند. شاگردانم موقعيت  بازى مى كنند و زحمت مى كش
ــر  ــت س را خوب درك كردند، ما بايد اين مقطع را پش
ــم و تا آنجايى كه توان داريم بازى هايمان را  بگذاري
با پيروزى پيش ببريم. اميدوارم با برنامه ريزى 
هايى كه انجام مى شود، بازيكنان 

خسته نشوند. 
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به من بگو چرا!سبك زندگى

افراد زيادى از زندگى كنونى خود خرسند و راضى هستند و در مقابل نيز بسيارى 
ــت كه به دنبال اش بودند و يا  افراد احساس مى  كنند زندگى شان آن چيزى نيس
آنچه از زندگى مى  خواستند همانى نيست كه هم اكنون دارند. مسلماً براى شما هم 
پيش آمده از هيچ يك از موفقيت  هاى خود احساس شادى و رضايتمندى نداشته و 
احساس كنيد  اين آن چيزى نبوده است كه به دنبال اش بوده ايد و يا آن حس خاصى 
كه به دنبالش بوده ايد را به شما نمى  دهد. افراد موفق زيادى نيز در اطراف شما وجود 
دارند كه ازديدگاه ديگران بى نظير و سعادتمند هستند اما در درون خود احساس 
بى كفايتى و تهى بودند مى  كنند.نارضايتى از زندگى را در چهره و مكالمات بسيارى از 
افراد در جامعه به وضوح مى  توان مشاهده نمود گله و شكايت مداوم از اوضاع و شرايط 
اعم از اجتماعى، اقتصادى، شغلى و زندگى شخصى همراه با صورت  هاى افسرده و 
دلزده انسان  هاى بسيارى كه حتى حوصله هم صحبتى با يكديگر را ندارند و ترجيح 
مى  دهند در تنهايى خود فرو روند و يا افرادى كه مدام با خود و دنياى اطراف شان در 
جنگ بوده و ابراز ناراحتى مى  كنند كه چرا؟ چرا من در جايى كه مى  خواهم نيستم؟ 
ــته اى درس مى  خوانم كه دوست  چرا خانه اى را كه مى  خواهم ندارم؟ چرا در رش
ندارم؟ چرا شغلم آزارم مى  دهد؟ و مهم تر از همه چرا من خوشحال و شاد نيستم عده 
بسيارى فارغ ازدغدغه  هاى عامه مردم در رفاه كامل زندگى مى  كنند ولى برخى از 

آنان نيز بسيارى از  اين چراها را هر روز براى خود مطرح مى  كنند.
تا به حال انديشيده ايد از زندگى خود چه مى  خواهيد؟ تا چه اندازه به خواسته خود 
رسيده ايد؟ متاسفانه برخى خود نيز نمى  دانند چه چيزى باعث خرسندى و رضايت 
ــردرگمى   و نارضايتى شان نسبت به  خاطرشان مى  شود و همين مسئله سبب س
زندگى و دنياى اطراف مى  شود. زمانى كه ندانيد خواسته واقعى تان، آنچه شادتان 

مى  سازد چيست قادر نخواهيد بود آرامش و خوشبختى را تجربه كنيد.
خواسته تان را شناسايى كنيد

ــناخت دقيق احساسات و  ــيدن به احساس رضايتمندى ش بهترين راه براى رس
خواست  هاست وقتى ندانيد از زندگى خود چه مى  خواهيد چگونه مى  توانيد شرايطى 
را فراهم آوريد كه در آن به رضايتمندى برسيد در  اين صورت قدم اول شما رسيدن به 
وضوح و كشف خواسته واقعى تان است براى رسيدن به  اين مرحله برگه اى را برداشته 
و آن را به دو قسمت تقسيم كنيد در يك ستون تمام آنچه در زندگى روزمره تان شما 
را آزار مى  دهند بنويسيد و در ستون مقابل آنچه كه مى  خواهيد را يادداشت كنيد 

تمامى   آنچه را مى  خواهيد تجربه كنيد.
ريسك كنيد

فراموش نكنيد براى دستيابى به موفقيت و رسيدن به آرزوهايتان داشتن رفتارهاى 
محافظه كارانه مشكالت شما را كمتر نمى  كند جهت پيشرفت نياز به جسارت و 
قدرت ريسك پذيرى داريد حتى ممكن است زمانى احساس كنيد كه بايد متفاوت تر 
از قبل زندگى كنيد و برخى از سبك  هاى زندگى روزانه تان را تغيير دهيد. تغيير هم 
براى شما و هم اطرافيانتان سخت خواهد بود ولى بايد پذيرفت براى رشد شخصى 

گاهى نياز است الگوهاى كهنه را بازسازى و متد  هاى جديدترى را امتحان كنيد.
هدفمند حركت كنيد

پس از رسيدن به وضوح و شناخت نسبت به خواسته  ها آنچه بايد به دنبالش باشيد 
بررسى مسيرها و راههاى است كه شما را به خواسته تان مى  رساند و اين مستلزم 
داشتن روابط عمومى   باال و تعامل با ديگران است. چنانچه اطرافيان شما از خواسته  ها 
و عاليق تان مطلع باشند قادر خواهند بود پيشنهادات و راهكارهاى خوبى به شما 
ــته تان تمامى   راهها را بررسى كنيد و در نهايت آنچه  دهند.براى رسيدن به خواس
شما را شاد و راضى مى  كند را انتخاب نماييد مسلماً نظر اطرافيان و خانواده نيز مهم 
است اما نبايد فراموش كرد زمانى مى  توانيد همسر و يا والد و حتى فرزند و دوست 
خوبى باشيد كه در درون احساس قدرتمندى و رضايت كنيد. به عنوان مثال تاثير 

نارضايتى در شغل در رفتار و اعمال شما و در تمامى   روابط تان هويدا خواهد بود...

ــتن دماي بدن خود،  جانوران خون گرم براي توليد گرما و ثابت نگه داش
غذا را مي سوزانند. در زمستان، جانوران براي گرم نگه داشتن بدن خود به 
انرژي گرمايي بيشتري نياز دارند؛ در حالي كه در زمستان غذا كم است. 

براي مبارزه با كمبود انرژي بعضي از جانوران با فرو رفتن به نوعي خواب 
عميق به نام خواب زمستاني، در مصرف انرژي صرفه جويي مي كنند. 

در اين حالت براي صرفه جويي در مصرف انرژي، سرعت فعاليت هاي بدن 
ــود و دماي آن را پايين مي آورند، ضربان قلب و سرعت  حيوان كم مي ش

تنفس آنها هم كاهش پيدا مي كند. 
ــراي گذراندن  ــي گرم و امن را ب ــتان خواب، معموال مكان جانوران زمس
زمستان، انتخاب مي كنند. خفاش ها در درون غارها كه دما تغيير چنداني 
نمي كند، مي خوابند. جوندگان كوچك در نقب هاي زيرزميني كه با علف 
پوشيده شده، مي خوابند. بعضي زمستان خواب ها مانند سنجاب زميني 
ــر خود را در  ــتان خواب،  بيش از نيمي از عم ــمال و موش زمس قطب ش

زمستان خوابي مي گذرانند. 
ــه كار خود ادامه  ــرعت ب در اين مدت فرايندهاي بدن جانور با حداقل س
مي دهند و براي توليد انرژي از چربي هاي ذخيره استفاده مي كنند. وزن 
بدن بعضي از جانوران زمستان خواب،  در طي زمستان خوابي تا 40درصد 
كاهش مي يابد. ديگر جانوران مانند همسترها در النه هاي زمستاني خود 
مقداري غذا ذخيره مي كنند و در طول زمستان هر چند وقت يك بار، براي 

خوردن مقداري از آن بيدار مي شوند. 
ــد  ــي مانن ــره خوارهاي ــا،  حش ــط خفاش ه ــتانداران، فق ــان پس در مي
ــواب، موش  ــتان خ ــد موش هاي زمس ــي مانن ــي و جوندگان جوجه تيغ
ــواب حقيقي اند.  ــتان خ ــنجاب زميني،  زمس ــترها و س ــا، همس خرماه
ــد، چندين روز مي خوابند. سنجاب ها در صورتي كه هوا خيلي سرد باش
ــرا  ــتند، زي ــي نيس ــاي حقيق ــتان خواب ه ــوران زمس ــن جان  اي
ــاني ــه آس ــد و ب ــدا نمي كن ــش پي ــدان كاه ــا چن ــدن آنه ــاي ب دم

 بيدار مي شوند.

ــيدن جريان خون به عصب تحت فشار ايجاد  ــدن به علت نرس مورمور ش
ــينيد يا پاهايتان را روي هم  ــود. اگر مدت طوالني در يك جا بنش مي ش
بيندازيد، ممكن است روي عصب هايتان زياد فشار وارد كنيد كه در اين 

حالت، جريان خون به عصب مورد نظر نمي رسد. 
ــاس  ــود كه پايتان در اصطالح خواب رود يا احس اين حالت باعث مي ش
ــدن و خواب رفتگي، بيشتر در دست ها، پاها، و  كرختي كنيد. مورمور ش

قوزك پا اتفاق مي افتد.
 اين حس آزاردهنده پيامي را به مغز مي رساند. 

عوض كردن حالت نشستن تان تقريبا هميشه راه حلي است تا اين مشكل 
ــدن بدنتان با تغيير دادن حالت نشستن تان  برطرف شود. اگر مور مور ش

برطرف نشد، به پزشك مراجعه كنيد.

نارضايتى از زندگى(بخش اول)

داستان كوتاه

داستان هاى شيوانا(فقط به خاطر او !)

 (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.

...ترين كلمه زنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
( سرى بيست ويكم )

Leg   «پا » 
Give sb a leg up

Take to one's legs
در رفتن/فرار كردن

سپيده 
بارانى

سازنده ترين كلمه« گذشت» است... آن را تمرين كن
پر معني ترين كلمه« ما»  است... آن را بكار ببند
عميق ترين كلمه «عشق»  است... به آن ارج بنه
بي رحم ترين كلمه «تنفر» است... از بين ببرش

سركش ترين كلمه «هوس» است... با آن بازي نكن
خودخواهانه ترين كلمه «من»  است... از آن حذر كن

ناپايدارترين كلمه «خشم» است... آن را فرو ببر
بازدارنده ترين كلمه «ترس» است... با آن مقابله كن

با نشاط ترين كلمه «كار» است... به آن بپرداز
پوچ ترين كلمه «طمع» است... آن را بكش

سازنده ترين كلمه «صبر» است... براي داشتنش دعا كن
روشن ترين كلمه «اميد» است... به آن اميدوار باش

ضعيف ترين كلمه «حسرت» است... آن را نخور
تواناترين كلمه «دانش» است... آن را فراگير

محكم ترين كلمه «پشتكار» است... آن را داشته باش
سمي ترين كلمه «غرور» است... بشكنش

سست ترين كلمه «شانس» است... به اميد آن نباش
بي احساس ترين كلمه «بي تفاوتي» است... مراقب آن باش
دوستانه ترين كلمه«رفاقت» است... از آن سوءاستفاده نكن

زيباترين كلمه «راستي» است... با آن روراست باش
زشت ترين كلمه «دورويي» است... يك رنگ باش

ويرانگرترين كلمه "تمسخر" است... دوست داري با تو چنين كنند؟
موقرترين كلمه «احترام» است... برايش ارزش قائل شو

آرام ترين كلمه «آرامش» است... به آن برس
عاقالنه ترين كلمه «احتياط» است... حواست را جمع كن

سخت ترين كلمه «غيرممكن» است... وجود ندارد
مخرب ترين كلمه «شتابزدگي» است... مواظب پل هاي پشت سرت باش

تاريك ترين كلمه «ناداني» است... آن را با نور علم روشن كن
كشنده ترين كلمه «اضطراب» است... آن را ناديده بگير

صبورترين كلمه «انتظار» است... منتظرش باش
Take to one's 

مردى از روى كاتالوگ، يك دوچرخه براى پسر خود 
ــفارش داده بود. هنگامى كه دوچرخه را تحويل  س
ــد كه قبل از استفاده از دوچرخه  گرفت، متوجه ش
ــوار كند. با كمك  خودش بايد چند قطعه آن را س
ــته بندى كرد و  دفترچه راهنما تمام قطعات را دس
در گاراژ كنار هم چيد. با وجود اينكه بارها دفترچه 
ــد كه  راهنما را به دقت مطالعه كرد ولى موفق نش
قطعات دوچرخه را به درستى سوار كند. متفكرانه 

ــغول كوتاه كردن  به همسايه اش نگريست كه مش
چمن هاى حياط منزل خود بود. تصميم گرفت از 
او كمك بخواهد كه در مسائل فنى بسيار ماهر بود.

مرد همسايه كمى به قطعات دوچرخه نگاه كرد كه 
در گاراژ چيده شده بود. بعد با مهارت شروع به سوار 
كردن آن كرد. بدون اينكه حتى يك بار به دفترچه 
راهنما نگاه كند. پس از مدت كوتاهى تمام قطعات 

به درستى سوار شدند.

مرد گفت: «واقعاً عجيب است! چطور موفق شديد 
ــن كار را انجام  ــه راهنما اي ــدون خواندن دفترچ ب
دهيد؟» مرد همسايه با كمى خجالت گفت: «البته 
ــد اما من  ــدودى مى دانن ــوع را افراد مع اين موض

خواندن و نوشتن بلد نيستم.»
بعد با حالتى سرشار از اعتماد به نفس، لبخندى زد 
ــتن بلد نيست بايد  و اضافه كرد: «و آدمى كه نوش

حداقل بتواند فكر كند.»

ــاگردان از راهى عبور مى كردند.  شيوانا با عده اى از ش
ــى را ديدند كه با  ــر درخت جوان دركنار جوى آب و زي
ــغول مطالعه بود طورى كه  ــوق و جديت فراوان مش ش
اصال متوجه حضور شيوانا و جمع همراه او نشد. شيوانا 
ــيد : براى چه اينچنين  لختى توقف كرد و از جوان پرس
غرق مطالعه شده است و با اين جديت درس مى خواند!؟
ــل ! ــه دلي ــه س ــت: ب ــدى زد و گف ــوان لبخن  ج
 اول اينكه پدر و مادرم از من قول گرفته اند سخت درس 
ــوم  ــم و در آزمون ورودى ارتش امپراتور قبول ش بخوان
ــم كه آبروى خاندان را حفظ  و به شغل آبرومندى برس
ــت كه پدرم مرا ترسانده كه اگر  كنم. دليل دوم اين اس
در آزمون ورودى قبول نشوم مرا به شالق خواهد بست 
و درد و شكنجه بسيارى نصيبم خواهد شد و دليل سوم 
هم اين است كه اگر در اين آزمون پذيرفته نشوم مجبورم 
به كارهايى روى آورم كه در شان من نيست و با كسانى 
ــوم كه خودم را هم رده آنها نمى دانم و از اين  همكار ش

بابت مسلما رنج زيادى خواهم كشيد!
ــرى تكان داد و گفت:  جوان  يكى از شاگردان شيوانا س
ــدى و قبول  ــز درس خواندن ج ــاره هيچ راهى ج بيچ
ــن همه ترس و  ــدن حتمى در آزمون ندارد.وقتى اي ش
قول و هراس وجود دارد او چگونه مى تواند با اين شوق 
و اشتياق درس بخواند!؟شيوانا سرى تكان داد و گفت : 
همه اين داليل كه اين پسر گفت نمى توانند اين شوق و 
جديتى كه مى بينيم را در او زنده كنند!؟ عامل محرك 
او چيزى بسيار قوى تر از ترس و وحشت و محروميت و 

از اين قبيل قصه هاست. 
تنها يك هدف زيبا وپاك  و مقدس مى تواند تالشى زيبا 
و تحسين برانگيز و كامل را شكل دهد. سپس شيوانا رو 
ــر كرد و گفت:  اگر هر سه عاملى كه گفتى از بين  به پس
ــر راه يافتن تو به درگاه  بروند! يعنى براى خانواده ديگ
امپراتور اهميتى نداشته باشد و شكنجه و شالقى هم در 
بين نباشد و فرصت كافى به تو داده شود تا بدون اينكه 

وارد بازار كار شوى باز سال ديگر در آزمون شركت كنى ، 
آيا باز هم با اين جديت و سخت گيرى درس را دنبال مى 
كنى؟!پسرك لبخندى زد و گفت: حق با شماست! يك 
دليل ديگر هم هست كه معموال به كسى نمى گويم! آن 
هم اين است كه دل به دخترى از همكاران پدر سپرده 
ام كه شرط ازدواج با او يافتن شغلى آبرومندانه در درگاه 
امپراتور است. من بيشتر به دليل اوست كه اين زحمت را 

به خودم هموار مى كنم . فقط به خاطر او ! 
ــراى او  ــكر تكان داد و ب ــانه تش ــرى به نش ــيوانا س ش
ــود  ــد و راه خ ــدا ش ــرد و از او ج ــت ك آرزوى موفقي
ــرك دور  ــه از پس ــدم ك ــت. چند ق ــش گرف را در پي
ــت و گفت :  ــاگردان بازگش ــيوانا به سوى ش شدند ش
ــور و هيجان بيش از حد را  هر وقت در جايى شوق و ش
ديديد شك نكنيد كه در وراى اين شوق عشقى بزرگ 
نهفته است. ترس و هراس و ابهام و وحشت هرگز نمى 

توانند شور و اشتياق ايجاد كنند!

كاريكاتور(بدون شرح!)

در وقت احتياج كسى به او كمك كردن

Feel/�nd one's legs
روى پاى خود ايستادن/به خود متكى شدن

چرا بعضي از حيوانات به خواب 
زمستاني فرو مي روند؟

چرا دست و پاها خواب مي روند؟

جواب سودوكو  شماره 1703سودوكو  شماره 1704

جواب معما 1703معما 1704

ــانى كه  ــش كس ــل در نكوه ــن ضرب المث اي
ــى هيچ  ــيده اند، ول ــوى رس ــات دني به مقام
ــانيت و اخالق نبرده اند، به كار  بهره اى از انس

مى رود.
ــرش با شعور و آدم  پدرى منكر آن بود كه پس
ــوبى در مملكت به پا شد و در  شود. از قضا آش
آن واقعه، پسر به سركردگى و حمايت اشرار به 

سلطنت رسيد. 
ــت، فرمان داد پدرش را با  چون به تخت نشس

خّفت به حضورش آورند. چون پدر را در تعِب 
بند و زنجير نگريست، گفت: نه تو آن بودى كه 

مرا مى گفتى آدم نمى شوى؟! 
ببين به چه مقام رسيده ام! پدرش جواب داد: 

اكنون نيز همان گويم كه گفتم. 
ــاه  ــم ش ــوى، نگفت ــم: آدم نمى ش ــن گفت م

نمى شوى! 
ــن معرفى  ــود را اين چني ــودى، خ اگر آ دم ب

نمى كردى.

ــه، قد پنج نفر از دانش آموزان را اندازه گيرى  در يك مدرس
ــت كرده اند. بعد از مقايسه قد دانش آموزان،  كرده و يادداش

اطالعات زير به دست آمده است:
- مهران، از سعيد بلندتر و از بهرام كوتاهتر است.
- دانيال، از بهروز بلندتر و از مهران كوتاهتر است.

با توجه با اين اطالعات، بلندترين دانش آموز كيست؟
    1: مهران
    2: سعيد
    3: بهرام

    4: دانيال

زن در روز عروسى 21 بيست و يك سال داشت 
است.

سن اين خانم در حال حاضر برابر است با اختالف 
سن او و سن شوهرش …

در آن زمان سن زن 21 بيست و يك سال و سن 
ــن زنش ، يعنى 63 شصت و سه  مرد سه برابر س

سال بود.

معما ايستگاه ضرب المثل
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گفتم آدم نمى شوى، نگفتم شاه نمى شوى

مونتاژ دوچرخه
 به وسيله همسايه بيسواد
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اخبار كوتاه

رئيس پليس فتا استان گيالن از شناسايى مدير يك مزون عروس در رشت كه 
محتواى غيراخالقى در اينستاگرام انتشار مى داد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار انتظامى خبرگزارى فارس به نقل از پايگاه اطالع رسانى پليس 
ــرهنگ ايرج محمدخانى رئيس پليس فتا  فتا (www.cyberpolice.ir)، س
ــريح اين خبر گفت: كارشناسان تيم  ــتان گيالن در تش فرماندهى انتظامى اس
رصد اين پليس، پروفايلى را در شبكه اجتماعى اينستاگرام شناسايى كردند كه 
گرداننده آن مبادرت به انتشار تصاوير غيراخالقى مى كرد.رئيس پليس فضاى 
ــى،  ــتان گيالن افزود: با پى جويى هاى فنى و پليس توليد و تبادل اطالعات اس
گرداننده پروفايل غير اخالقى در شبكه اجتماعى موبايلى كه زنى 35 ساله، اهل و 
ساكن رشت و مدير مزون عروس بود شناسايى و با هماهنگى مقام قضايى به پليس 
فتا احضار شد.سرهنگ محمد خانى تصريح كرد: متهم با توجه به شواهد و قرائن 
موجود به بزه انتسابى خود و اينكه با انگيزه تبليغات و جذب مشترى در پوشش 
شبكه اجتماعى موبايلى اقدام به انتشار محتواى غير اخالقى كرده بود اعتراف كرد 
كه جهت سير مراحل قانونى تحويل دادسراى عمومى و انقالب شهرستان رشت 
شد.اين مقام انتظامى در پايان از شهروندان خواست: در صورت اطالع از هرگونه 
فعاليت مجرمانه در فضاى مجازى يا پيام رسان هاى موبايلى مراتب را از طريق 

نشانى پليس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش كنند.

مدير مزون عروس، منتشركننده محتواى 
غير اخالقى در اينستاگرام

ــوئيس با خواب خواهرش وارد  پرونده قتل مسافر س
ــد. اين زن مدعي است كه مقتول  ماجراي تازه اي ش
به خوابش آمده و سرنخ قاتل را در اختيارش گذاشته 

است.
ــرويس حوادث جام نيوز، روز شنبه 31  به گزارش س
مردادماه بود كه مأموران كالنتري 142 كن با تماس 
ــالي در فضاي  ــف جسد زن ميانس شهروندي از كش
ــبز حوالي كالنتري با خبر و راهي محل شدند. با  س
اعالم اين خبر قاضي مدير روستا بازپرس ويژه قتل به 
همراه كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي پايتخت در 

محل حادثه حاضر شد.
ــان داد مقتول كه زن ناشناسي است  ــي ها نش بررس
ــار بر عناصر حياتي گردن به  در محل ديگري با فش
قتل رسيده و بعد جسدش به اين مكان منتقل شده 
است. در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت، بررسي پرونده افراد گمشده نشان داد مقتول 
ــه و مقيم كشور سوئيس  زن 65 ساله اي به نام بنفش
است كه دو ماه قبل براى ادامه زندگى به ايران آمده 

 است.
خواهر مقتول گفت: بنفشه در سوئيس زندگي مي كرد 
ــد و گفت قصد دارم  تا اينكه دو ماه قبل به تهران آم
ــه اي در منطقه  ــه در ايران بمانم. او خان براي هميش
شهران خريد و زندگي مجردي اش را شروع كرد. ما 
ــتيم و گاهي هم تلفني جوياي  با هم رفت و آمد داش
احوالش مي شدم تا اينكه چند روز قبل هر چقدر با او 

تماس گرفتم، جواب نداد. نگرانش شدم و با برادرم به 
خانه اش آمديم اما نگهبان ساختمان گفت چند روز 
قبل بنفشه را ديده است كه با نايلون زباله اي از خانه 

خارج شده و ديگر بازنگشته است.
ــه اش را باز  ــتيم در خان ــه داش ــد يدكي ك ما با كلي
ــگام رفتن تلفن همراهش  كرديم ديديم او حتي هن
ــن در اداره  ــت. پس از اي ــودش نبرده اس را هم با خ
ــدش را در  ــه جس ــم تا اينك ــكايت كردي پليس ش
پزشكي قانوني شناسايي كرديم. با شناسايي هويت 
ــترده اي را براي  ــان تحقيقات گس مقتول، كارآگاه
ــوئيس آغاز كردند و دريافتند از  ــافر س راز قتل مس
ــول رفت و آمد  ــر جواني به خانه مقت مدتي قبل پس
ــام مي داده  ــه را انج ــته و كارهاي بيرون بنفش داش

است.
ــر جوان بعد از حادثه به  ــخص شد پس همچنين مش
طرز مرموزي ناپديد شده است و كسي از سرنوشت او 
اطالعي ندارد. در حالي مأموران پليس پسر جوان را 
به عنوان مظنون حادثه تحت تعقيب قرار داده بودند 
كه خواهر مقتول به دادسرا رفت و مدعي شد پس از 
حادثه مبلغ 180 ميليون تومان از حساب خواهرش 

برداشت شده است.
وي گفت: خواهرم پول زيادي در حساب پس اندازش 
داشت و من از اين موضوع باخبر بودم. پس از حادثه 
ــه او را با انگيزه  ــل يا عامالن حادث احتمال دادم عام
سرقت به قتل رسانده باشند به همين خاطر به بانكي 

ــاب خواهرم  ــت، رفتم و درباره حس كه حساب داش
ــؤال كردم كه كارمند بانك اعالم كرد مبلغ 180  س
ميليون تومان از حساب خواهرم برداشت شده است.

ــتور بازپرس درباره  پس از اين مأموران پليس به دس
ــي ها  ــق كردند. بررس ــاب بانكي مقتول تحقي حس
ــان داد روز حادثه 180 ميليون تومان از حساب  نش
مقتول برداشت شده است. همچنين در بررسي هاي 
تخصصي مشخص شد زن و مرد ناشناسي با در دست 
ــتن كارت عابر بانك مقتول مبلغ 180 ميليون  داش
ــي و صرافي طال و  تومان از چندين مغازه طال فروش

پول خارجي خريداري كرده اند.
ــه در حالي كه  ــش از 50 روز از حادث ــت بي با گذش
مأموران هنوز موفق به شناسايي عامل يا عامالن اين 
حادثه نشده اند، خواهر مقتول بار ديگر به دادسراي 
ــد خواهرش در خواب سرنخ  جنايي آمد و مدعي ش
عامالن قتلش را به او داده است. وي گفت: چند شب 
قبل خواهرم به خوابم آمد و گفت سرنخ قتل من در 
ــت. پس از اين من درباره  ــت زني به نام فتانه اس دس
فتانه تحقيق كردم و فهميدم كه فتانه زن ميانسالي 
ــت كه هر چند وقت يكبار براي تميز كردن خانه  اس
ــودم چند بار  ــه به خانه اش مي آمد و حتي خ بنفش
ــرم ديده بودم. ــال تميز كردن خانه خواه او را در ح

ــتا دستور داد  پس از طرح اين ادعا، قاضي مدير روس
كارآگاهان درباره فتانه و ادعاي مطرح شده از سوي 

خواهر مقتول تحقيق كنند.

اخبار

ــك مغازه  ــن همراه به ي ــى تلف ــراى خريد گوش ــوان وقتى ب دختر ج
ــاگرد مغازه و  ــيطانى ش ــت در دام ش ــى رفت، نمى دانس موبايل فروش
دوستش گرفتار خواهد شد. اين پرونده با شكايت دختر فريب خورده در 

شعبه هشتم دادسراى امور جنايى تهران گشوده شد.
روزنامه شهروند: دختر جوان وقتى براى خريد گوشى تلفن همراه به يك 
مغازه موبايل فروشى رفت، نمى دانست در دام شيطانى شاگرد مغازه و 
دوستش گرفتار خواهد شد.  اين پرونده با شكايت دختر فريب خورده 
در شعبه هشتم دادسراى امور جنايى تهران گشوده شد. شاكى كه ادعا 
مى كرد پس از قرار مالقات كارى با شاگرد مغازه طعمه سناريو آدم ربايى 
و تجاوز اين پسر جوان و دوستش قرار گرفته، حرف هاى تكان دهنده اى 
ــت و به بازپرس ايلخانى گفت: «چند روز پيش براى خريد گوشى  داش
تلفن به موبايل فروشى در جنوب تهران رفتم. يك فروشنده در مغازه بود و 
بعد از معرفى گوشى ها و قابليت هاى آنها مدلى را انتخاب كردم و خريدم.

اين فروشنده كه به ظاهر شاگرد مغازه بود شماره تلفتش را به من داد و 
ادعا كرد اگر مشكلى با برنامه هاى گوشى داشتم از او كمك بگيرم. بعد از 
اين كه به خانه رفتم متوجه شدم شماره سريال گوشى با شماره سريال 
روى جعبه همخوانى ندارد. با شماره اى كه از فروشنده داشتم، تماس 
گرفتم و موضوع را با او در ميان گذاشتم.اين پسر جوان با من قرار گذاشت 
تا گوشى را از من بگيرد و مشكلم را حل كند. در خيابان با او قرار داشتم 
كه با يك پژو سياه رنگ به دنبالم آمد. وقتى سوار شدم، درحالى كه تصور 
مى كردم به سمت فروشگاه شان مى رويم، متوجه تغيير مسير او شدم. 
اعتراض كردم اما او چاقويى را زير گلويم گذاشت و درهاى خودرواش را 
قفل كرد. دستگيره در از داخل برداشته شده بود و من راهى براى فرار 
از اين مخمصه نداشتم.با يك دست رانندگى مى كرد و با دست ديگرش 
چاقو را به بدن من فشار مى داد. ترسيده بودم، تا اين كه مقابل در يك خانه 
توقف و با ريموت در پاركينگ را باز كرد. مرا با زور به داخل خانه برد و پس 
از آزار و اذيت با يكى از دوستانش تماس گرفت، چند دقيقه بعد يك پسر 
ديگر هم به آن جا آمد و او هم مرا مورد آزار و اذيت قرار داد. بعد از چند 
ساعت هم من را دوباره سوار خودرو كردند و در گوشه خيابان انداختند.» 
با اعالم اين شكايت بازپرس ايلخانى به كارآگاهان ماموريت داد تا براى 
رازگشايى از اين ادعا وارد عمل شوند. در تحقيقات پليسى آدرس اين 
فروشنده مغازه موبايل در اختيار ماموران قرار گرفت و اين پسر مرموز 
بازداشت شد. صبح ديروز با انتقال مظنون پرونده به دادسراى جنايى 
پايتخت او در مقابل بازپرس پرونده اين اتهام را رد كرد و گفت: « نمى دانم 

چرا اين دختر جوان اين تهمت را به من زده است.
ــماره ام را به او دادم تا با هم  وقتى براى خريد گوشى به مغازه ام آمد، ش
بيشتر آشنا شويم. آن شب هم او با ميل خودش به خانه من آمد. شوكه 
ــت. من و او با هم تنها در  هستم و نمى دانم چرا از من شكايت كرده اس
ــتانم به آن جا نيامدند. اين دختر دروغ  خانه بوديم و هيچ كدام از دوس
مى گويد.» تحقيقات براى روشن شدن زواياى مبهم پرونده و رازگشايى 
ــتم دادسراى جنايى  ــعبه هش ــاكى و متهم در ش از ادعاى متناقض ش

پايتخت ادامه دارد.

كشف ردپاى عامالن قتل راننده سوادكوهى در دو جنايت ديگر، احتمال ارتكاب 
ــط اعضاى اين باند را قوت بخشيد. سركرده اين باند به نام  قتل هاى سريالى توس
رضا 32 ساله همراه دو نفر از همدستانش و زن صيغه اى خود، با زير نظر گرفتن 
رفت و آمد يك راننده تريلر به نام على 39 ساله متوجه شدند او قصد انتقال شش 
دستگاه خودروى پژوپارس را از تهران به شهرستان قائمشهر دارد. در اين مرحله 
او و همدستانش به كمين اين مرد نشسته و دوازدهم مهر امسال با سد كردن راه 
راننده تريلر، اورا كتك زدند. سپس تريلر را همراه محموله اش سرقت كرده و پس 
ــدش را در جاده فرعى منطقه كارساالر سوادكوه جنوبى رها  از قتل راننده، جس
ــط اهالى، ماموران تحقيقات گسترده اى را  وفرار كردند.پس از كشف جسد توس
براى شناسايى هويت مقتول و كشف راز قتل آغاز كردند. با رديابى هاى پليسى سه 

مرد و يك زن در روزهاى پايانى هفته گذشته دستگير شدند.
**احتمال قتل هاى سريالى

در ادامه تحقيقات باكشف دو دستگاه خودروى سرقتى از متهمان وادامه تجسس 
ــف بقيه خودروها، كارآگاهان احتمال دادند اعضاى اين باند مرتكب  ها براى كش
ــند كه ردپاى آنها در چند سرقت مشابه ديگر نيز كشف  جرايم ديگرى شده باش
ــرقت ها نيز مالباختگان به قتل رسيده بودند كه يكى از  شد.در دو مورد از اين س
ــل اين راننده نيز خودروهاى بار  آنها راننده تريلر حمل خودرو بوده كه پس از قت
ــرقت، احتمال ارتكاب اين جنايت  تريلر سرقت شده بود كه محل قتل و نحوه س
ــيد. متهمان نيز در بازجويى ها به ارتكاب  ها توسط اعضاى اين باند را قوت بخش
سرقت هاى ديگر اعتراف كردند.سرهنگ احمدرضا رستمى، رئيس پليس آگاهى 
استان مازندران در اين زمينه گفت: پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتى است و 
ردپاى آنها در پرونده هاى مشابه ديگر مشاهده شده است. تحقيقات از متهمان 
ــى اعترافات آنها در اداره آگاهى ادامه دارد و به زودى جزئيات اين پرونده  و بررس

اطالع رسانى مى شود.

ادعاى تكان  دهنده دختر جوان در 
دادسرا

ردپاى شكارچيان جاده در قتل 3 راننده

مزايده
ــماره پرونده: 9209983730200239  ــماره نامه: 9410113730600770 ش 7/272 ش
شماره بايگانى شعبه: 940235 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد و پرونده 
كالسه 930235 اجراى احكام مدنى شعبه موصوف محكوم عليه آقاى محمد نادرى شورابى 
ــين زاهد  ــال در حق محكوم له آقاى حس ــت مبلغ 114/830/000 ري فرزند احمد به پرداخ
صادقى فرزند عباس و پرداخت مبلغ 5/741/500 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
ــت با توجه به ابالغ مفاد اجراى صادره به محكوم عليه و عدم اجراى آن در  محكوم گرديده اس
ــه و هزينه اجرايى يك  ــتيفاى محكوم ب ــت محكوم له و جهت اس مهلت قانونى بنا به درخواس
دستگاه خودروى سوارى پژو تيپ 206 مدل 85 به شماره شاسى 10871211 و شماره موتور 
13085046838 به رنگ نقره اى متاليك به شماره انتظامى 77-34ن454 از سوى اين اجرا 
ــتاى ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق مزايده عمومى در  توقيف گرديده و در راس
ــاعت 10 الى 10/30 صبح با حضور نماينده محترم دادستان نجف آباد به  تاريخ 1394/8/4 س
ــه مزايده در محل اجراى احكام مدنى شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى  فروش مى رسد جلس
نجف آباد واقع در ساختمان دادگسترى شهرستان نجف آباد برگزار و قيمت پايه از بهاى ارزيابى 
شده شروع و به هر كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. برنده مزايده 
مكلف است 10 درصد مبلغ پيشنهادى را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم 
و مابقى را حداكثر ظرف مدت يك ماه پرداخت نمايد و در صورتى كه در موعد مقرر بقيه بهاى 
مال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد. 
ــركت در اين مزايده در صورت تمايل مى توانند در مدت 5 روز قبل موعد مزايده  متقاضيان ش
جهت مالحظه مال و كسب اطالعات به اين اجرا مراجعه نمايند. م الف 2998 مدير اجراى احكام 

مدنى شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 
ابالغ راى

ــماره دادنامه: 559-94/6/31 مرجع رسيدگى: شعبه دوم  7/273 كالسه پرونده: 388/94 ش
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان بهروز نوروزى به نشانى اصفهان بهارستان بلوار بهشت 
مجتمع شفق 2 واحد 54 كدپستى: 8145116558 خوانده: مسعود منوچهرى به نشانى نجف 
ــتى: 8513613931 موضوع: مطالبه وجه دو فقره  آباد خ.ش باهنر- كوى مدنى – پ9 كدپس
سفته به شماره هاى 202195-92/3/14 و 202196-92/2/14 جمعا به مبلغ چهل ميليون 
ريال گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و اجراى تشريفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضاء كنندگان زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا در خصوص دعوى آقاى بهروز نوروزى به طرفيت 
آقاى مسعود منوچهرى به خواسته مطالبه تقديمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
ــته در عهده خوانده داشته و بقاى  ــتقرار دين به ميزان خواس بانك محال عليه كه داللت بر اس
اصول مستندات مذكور در يد خواهان كه داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان و مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى  در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و 
دليلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستندا به مواد 198، 502، 515، 519، 522 قانون 
ــواى مطروحه را وارد و ثابت  ــى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دع آئين دادرس
دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 175/000 ريال به عنوان هزينه ى دادرسى و ابطال تبصره از باب تسبيب و نيز 
پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ دادخواست 1394/5/10 لغايت اجراى حكم كه توسط 
ــبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره  اجراى احكام محاس
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و پس از انقضاء مهلت  غيابى ظرف مدت بيس
ــترى  ــدت قانون تجديد نظر خواهى نزد محاكم عمومى حقوقى دادگس مذكور طرف همين م

نجف آباد مى باشد. م الف 2964 قاضى شوراى شعبه دوم حل اختالف شهرستان نجف آباد 
اجرائيه

7/274شماره درخواست: 9310463730400006 شماره پرونده: 9209980350800781 
ــه 920862 ومطابق دادنامه 930008 خانم  شماره بايگانى شعبه: 920862 در پرونده كالس
ــيراوى فرزند صدام هر دو مجهول المكان به صورت  ــلمانيان فرزند كاظم و صبيح عش زهرا س
ــتاد ميليون ريال به عنوان اصل خواسته پنج  ــت و هش تضامنى محكوم اند به پرداخت دويس
ــى حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارات  ميليون و ششصدو پنجاه هزار ريال هزينه دادرس

تاخير از 91/1/16 لغايت زمان پرداخت در حق خانم مهرى محمدى فرزند عبداله با وكالت على 
مومن و پرداخت هزينه اجرا به مبلغ چهارده ميليون ريال در حق صندوق دولت نظر به مجهول 
ــه تجويز ماده 9 قانون اجراى آگهى مى گردد تا  المكان بودن محكوم عليهم مراتب يك نوبت ب
ــبت به اجرا اقدام نمايند. در غير اين صورت  محكوم عليهم ظرف 10 روز پس از نشر آگهى نس
ــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى  ــد. م الف 2961 ش مراحل اجرا طى خواهد ش

شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

ــنامه 1130383091  به شرح  ــماره شناس ــانكى داراى ش 7/275 خانم فريده صالحى خرس
ــت گواهى حصروراثت نموده  ــه 619/94ش.ح14  از اين دادگاه درخواس دادخواست به كالس
ــنامه 254 در تاريخ  ــانكى به شناس ــادروان محمد صالحى خرس ــح داده كه ش و چنين توضي
ــه حين الفوت آن مرحوم منحصر  1375/10/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورث
است به : 1ـ فريده صالحى خرسانكى ش.ش 1130383091 (فرزند متوفى) 2- فرحناز صالحى 
ش.ش 596 (همسر متوفى) 3- شاه صنم صالحى خرسانكى ش.ش 139 (مادر متوفى) متوفى 
ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 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 يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف 2986 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/277 خانم اعظم شجاعى ارانى داراى شماره شناسنامه 249 به شرح دادخواست به كالسه 
311/94  از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ــنامه 1050 در تاريخ 1394/3/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود  ــجاعى ارانى به شناس ايران ش
ــجاعى ارانى ش.ش  ــت به : 1ـ عبداله ش زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
2200 . 2- بهنام شجاعى ش.ش 40. 3- بهزاد شجاعى ارانى ش.ش 39. 4- اعظم شجاعى ارانى 
ــجاعى ارانى ش.ش 911 (فرزندان متوفى) متوفى بجز نامبردگان  ش.ش 249. 5- بهنوش ش
ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 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 يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف 2987 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

ــرح دادخواست به كالسه  ــنامه 227 به ش ــعيد مظفرى داراى شماره شناس 7/278 آقاى س
599/94ش.ح14  از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان قديرعلى مظفرى وانانى به شناسنامه 729 در تاريخ 1394/5/28 اقامتگاه دائمى خود 
ــت به : 1ـ حسين مظفرى ش.ش  بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــعيد مظفرى ش.ش 227. 4- عصمت  214. 2- محمدرضا مظفرى وانانى ش.ش 209. 3- س
ــى ش.ش 1071. 6- توران مظفرى وانانى ش.ش  مظفرى ش.ش 634. 5- ايران مظفرى وانان
450 . 7- همدم مظفرى وانانى ش.ش 218 (فرزندان متوفى) متوفى به غير از نامبردگان فوق 
ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 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 يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف 2957 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
دادنامه

ــوراى حل اختالف نجف آباد  ــه پرونده141-94 مرجع رسيدگى شعبه سوم ش 7/276 كالس
ــيخ بهائى جنوبى، ك ش مهدى كد پستى  ــانى نجف آباد خ ش خواهان: محمد احمدى به نش
8517716966 خواندگان: 1- فرامرز احمدوند 2- سجاد سالئى هر دو مجهول المكان موضوع: 
ــمى جهت انتقال سند. يك  تقاضاى صدور حكم الزام خواندگان به صدور در يكى از دفاتر رس
ــه انضمام مطلق  ــيلو مدل 1380 به ش انتظامى 832 ص69 ايران 45 ب ــتگاه اتومبيل س دس
خسارات وارده و هزينه دادرسى گردشكار: خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده به خواسته 
الزام وى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى موضوع سند ثبتى اتومبيل به شماره 832ص69 
ايران 45 تقديم اين شورا نموده كه شورا با بررسى دعوى مطروحه و استعالم از ثبت محل و انجام 
قرار استماع گواهان و ساير اقدامات الزم ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. در خصوص دعوى خواهان محمد احمدى به طرفيت خواندگان فرامرز احمدوند 

و سجاد سالئى به خواسته الزام و اجبار وى به حضور در دفتراسناد رسمى يك دستگاه اتومبيل 
به شماره انتظامى 832ص69 ايران 45 تقديم نموده شورا با برسى پرونده و اظهارات خواهان 
ــاد ناظر به آخرين وضعيت  ــخ اداره راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى نجف آب و نظر به پاس
ــماره انتظامى و همچنين  ــبت به انتقال يك دستگاه اتومبيل به ش مالكيت و تعهد خوانده نس
ــورا با مالحظه و احراض معامله بين طرفين به  نامه آگاهى كه اصالت خودرو را تائيد نموده ش
ــى راى به محكوميت خوانده سجاد سالئى  استناد مواد 205 و 237 و 362 قانون آيين دادرس
به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند مورد معامله به شماره اتومبيل سى يلو مدل 
1380 آلبالوئى به شماره انتظامى 832ص69ايران45 به نام خواهان را صادر و اعالم مى دارد 
ــن مكان و ظرف همين مدت  و راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در همي
قابل تجديد نظر خواهى در محاكم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف 2963 قاضى 

مشاوره سوم شوراى حل اختالف نجف آباد 
ابالغ

7/279 شماره ابالغنامه: 9410103730800069 شماره پرونده: 9209983730400088 
شماره بايگانى شعبه: 920033 مشخصات ابالغ شونده حقيقى: احمد تان مجهول المكان مهلت 
حضور از تاريخ ابالغ 3 روز محل حضور نجف آباد علت حضور در خصوص دعوى به طرفيت شما 
در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبى نفياً يا اثباتاً در اين شعبه 

حاضر شويد. م الف 2966 اجراى احكام شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

7/285 خانم رضوان رشيديان داراى شماره شناسنامه 29746 به شرح دادخواست به كالسه 
624/94  از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
محمد توبه يانى چقادرى به شناسنامه 1491 در تاريخ 1394/7/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1ـ ليال توبه يانى چقادرى ش ملى 
ــى 1080911261 (فرزندان متوفى)  ــه توبه يانى چقادرى ش مل 1080489045 . 2- حنان
ــر متوفى) 4- قنبر على توبه يانى چقادرى ش.ش  3- رضوان رشيديان ش.ش 29746 (همس
ــى نجف آبادى ش.ش 231 (مادر متوفى) متوفى به  19663 (پدر متوفى) 5- صغرا باغ وحوش
جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
ــتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر  نزد او باشد از تاريخ نشر نخس

خواهد شد. م الف 3010 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
ابالغ راى

7/286 كالسه پرونده: 295/93 شماره دادنامه: 604-94/7/8 تاريخ رسيدگى: 94/6/7 مرجع 
رسيدگى كننده: شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: آقاى محمد لطفى وكيل 
ــماعيلى به آدرس نجف آباد خيابان امام بعد از چهارراه شهردارى نبش كوى  آقاى على يار اس
شهامت طبقه فوقانى خوانده: آقاى بهمن رسولى فرزند حبيب  مجهول المكان خواسته مطالبه 
ــيد عادى واريز نقدى با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به  وجه بر اساس رس
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا در خصوص دعواى آقاى محمد لطفى به 
ــته به مبلغ پنجاه ميليون ريال به استناد رسيد عادى به  طرفيت آقاى بهمن رسولى به خواس
ــى و خسارت تاخير در تاديه با  تاريخ 93/4/17 – 867167 و به انضمام كليه خسارات دادرس
توجه به محتويات پرونده و نظر به وجود رسيد مزبور مستند دعوا در يد خواهان امضاء خوانده 
ــتغال ذمه خوانده دارد و با توجه به اينكه امضاى خوانده در ذيل  ــت داللت براش نيز رسيده اس
مذكور از تعرض مصون مانده است و خوانده نيز با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور 
پيدا نكرده و اليحه اى نيز در جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده است لذا دادگاه دعواى خواهان 
ــتندا به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى  را مقرون به تشخيص و مس
ــبيت، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه  و مواد 271 و 1301 قانون مدنى تس
ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه برابر تورم شاخص بانك مركزى از زمان 
تقديم دادخواست و هزينه دادرسى (و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه محاسبه آن با اجراى احكام 
است در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره (غيابى و ظرف بيست روز از ابالغ قابل 
اعتراض در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى 
در محاكم عمومى دادگسترى نجف آباد) حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
ــد. م الف 3011 دادرس محاكم عمومى شاهين شهر  در محاكم دادگسترى نجف آباد مى باش

شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد  

ابالغ راى
7/287 شماره دادنامه: 9409973731200489 شماره پرونده: 9309983733100890 
شماره بايگانى شعبه: 940053 شاكى: كريم كريمى فرزند فريدون با وكالت خانم آزاده معين 
نجف آبادى فرزند اسداله به نشانى اصفهان نجف آباد، نجف آباد خ امام روبروى مجتمع پارسيان 
ــانى نجف آباد خ امام شرقى پايين تراز  و خانم بهناز منتظرى نجف آبادى فرزند براتعلى به نش
ــهيل  ــتمى طبقه فوقانى موبايل نمونه.متهم: س ــهردارى جنب داروخانه دكتر رس چهارراه ش
سليمانى فرزند جعفر به نشانى اصفهان خ امام خمينى خ جهادگران بين امير كبير و مشيرالدوله 
نبش خ پرديس نمايندگى شركت رخش خودرو ديزل (متوارى) اتهام: فروش مال غير. با بررسى 
محتويات پرونده مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص آقاى سهيل سليمانى 
ــتگاه كاميون باشد موضوع شكايت آقاى كريم  فرزند جعفر دائر بر فروش مال غير كه يك دس
كريمى باوكالت آزاده معين، دادگاه با توجه به اينكه دليلى دال بر مالكيت خود و اينكه خودرو را 
به چه صورت خريدارى كرده و چطورى مالك شده است ارائه نكرده و با توجه به اظهارات خانم 
عاطفه كريمى كه خودرو به نام وى طبق استعالم از راهور مى باشد لذا با توجه به عدم دليل بر 
انتساب بزه به متهم با استظهار از اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ــى كيفرى راى بر برائت متهم صادر و اعالم مى گردد راى  ايران و ماده 4 از قانون آئين دادرس
صادره ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر مركز 

استان مى باشد. م الف 3007 رئيس شعبه سوم كيفرى 2 دادگاه نجف آباد
ابالغ وقت رسيدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم

7/288 آقاى اسداله سورانى دادخواستى به طرفيت عليار قاسمى به خواسته مطالبه تقديم كه 
جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع و به كالسه 94-480 ثبت گرديده است نظر به اينكه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان اعالم گرديده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا 
ــى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب يك مرتبه در يكى  به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس
ــار از خوانده فوق دعوت مى گردد كه در جلسه رسيدگى روز شنبه مورخ  از جرايد كثيراالنتش
94/9/7 ساعت 3/45 عصر جهت رسيدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و 
وقت رسيدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف 3004 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف يزدانشهر 
اخطار اجرايى

7/289 شماره كالسه 94-194به موجب راى شماره 374-94/5/12 حوزه دوم حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه رضا عباسى فرزند صفر 
مجهول المكان محكوم است به مبلغ 31/100/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 185/000 
ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 93/8/15 
ــا وكالت على  ــى فرزند هيبت ا... ب ــن محكوم عليه مرجان رجب لغايت اجراى حكم و همچني
ــريعتى – خ.رياضى – ك.بهارآزادى – پالك55- كدپستى  مومن به نشانى نجف آباد – خ.ش
ــزار تومان به عنوان نيم  ــت به پرداخت مبلغ صدو پنجاه و پنج ه 8512677811 محكوم  اس
عشر دولتى مى باشد.. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائى 
خود رابه قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف 3001 دفتر شعبه 

دوم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
تحديد حدود اختصاصى 

ــدانگ يكباب خانه پالك شماره 503  7/296 شماره :1394/04/113267چون تمامى شش
فرعى از شماره 25 اصلى واقع در چيمه بخش 10 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به 
نام نجفعلى موذنى فرزند قنبرعلى و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى 
ــمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى  آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قس
ــاعت 9 صبح در  ــنبه مورخ 1394/08/18 س نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوش
ــه مجاورين اخطار مى گردد  ــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كلي محل ش
ــات مالكين يا مجاورين  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراض كه در روز و س
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ 

انتشار:94/07/22م الف:207 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز

مقتول سـر نخ داد؛

خواب گره گشاى زن جوان بعد از مرگ خواهرش



 امام موسى كاظم عليه السالم :
دعايــى كه بيشــتر اميــد اجابت آن مــى رود 
و زودتــر بــه اجابــت مــى رســد،  دعــا براى 

برادر دينى است در پشت سر او.
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