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مديركل سازمان تبليغات اسالمى استان اصفهان گفت: در 
مراسم ها  بايد از مباحث اختالف انگيز، اهانت به مقدسات و 

پيروان مذاهب ديگر و مزاحمت ها پرهيز كنيم....

وزارت امور خارجه آمريكا با ادعاى اينكه آزمايش 
ــوراى امنيت  ــك عماد نقض قطعنامه هاى ش موش

سازمان ملل است، اعالم كرد: واشنگتن ...

ــاوگان راه آهن اصفهان گفت:  معاون بهره بردارى ن
ــالن و بيش از 300 نفر  قطار زندگى با هشت تا نه س

ظرفيت مسافر در اصفهان  ...

ــتان ايالم گفت: سفر به عتبات  فرمانده انتظامى اس
عاليات بدون ويزا و گذرنامه هرگز انجام نمى شود.»

سردار على دولتى با تأكيد بر لزوم ...

وزير نفت با بيان اينكه بسيج مفاسد نفتى را با صداى 
بلند اعالم كند، نسبت به خنده هاى بابك زنجانى در 
ــان داد وگفت: صنعت نفت جاى  دادگاه واكنش نش
حرام خواران نفتى نيست. بيژن زنگنه در شانزدهمين 
همايش سراسرى فرماندهان و مسووالن بسيج وزارت 

نفت با بيان اينكه متأسفانه پديده ...

هفته هشتم رقابت هاى ليگ برتر در حالى از امروز 
ــاى اين هفته تحت  ــود كه همه بازى ه آغاز مى ش

تاثير درگذشت مرحوم هادى نوروزى قرار دارند.
ــال ايران،   ــر پانزدهم فوتب ــتم ليگ برت هفته هش
ــك ديدار و  فردا با برگزارى 7  امروز با برگزارى ي

ديدارپيگيرى مى شود.استقالل  ...

برخورد يك دستگاه خودروسوارى پژو با مينى بوس 
ــتان مقابل سپاهان شهر به  در جاده اصفهان- بهارس

واژگونى مينى بوس و مصدوم ...

لزوم پرهيز از مزاحمت
 در عزادارى هاى ماه محرم

 عماد 
را به سازمان ملل مى بريم

قطار زندگى با ظرفيت بيش 
از 300 نفر به ريـل راه آهن 

اصفهان رسيد

بـدون گذرنامـه و ويـزا،
سفر به عتبات عاليات ممنوع

نفت، جاى حرام خواران 
نيست

استارت دوباره ليگ برتر
واژگونـى مينـى بـوس در به ياد هادى نوروزى

جاده اصفهان- بهارستان 15 
مصدوم برجا گذاشت
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كتاب هاى ارسالى
به فرانكفورت، برمى گردد

ــالم  ــاد اع ــخنگوى وزارت ارش س
ــه  ــى ك ــه كتاب هاي ــرد: محمول ك
ــران به خوددارى  پيش از تصميم اي
ــاب  ــگاه كت ــركت در نمايش از ش
فرانكفورت، به اين نمايشگاه ارسال 
ــداد عرضه  ــن روي ــده بود، در اي ش
ــور برمى گردند. نمى شوند و به كش

ــخنگوى  ــادى، س ــين نوش آب حس
ــالمى ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش

 ضمن تاكيد بر قطعى بودن تصميم 
اين وزارتخانه در خصوص انصراف از 

حضور در شصت وهفتمين...

رييس جمهور: 

رفـع تحـريم  تا دو مـاه آينـده

پايان 14 سال صبوري و تالش؛

سـوت  مـترو
  به گـوش  مـي رسد

برمى گردد
ــخنگوى  ــادى، س ــين نوش آب حس
ــالمى ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش

 ضمن تاكيد بر قطعى بودن تصميم 
اين وزارتخانه در خصوص انصراف از 

حضور در شصت وهفتمين...



ــع تحريم ها تا دو ماه آينده داد  رييس جمهور خبر از رف
و گفت: دولت در بسته جديد اقتصادى به دنبال افزايش 
ــهيالت  ــاى آن ارائه تس ــه يكى از ابزاره ــت ك تقاضا اس
طوالنى مدت به مردم براى خريد كاالهاى با دوام است.

ــس جمهور گفتگوى تلويزيونى خود  به گزارش مهر، ريي
ــال به دليل فاجعه منا مردم ما قبل از  ــت: امس اظهارداش

ماه محرم دل شان پر از غم و اندوه شد.
ــى تدبيرى حاكمان  ــانه اى از ب روحانى فاجعه منا را نش
ــت و گفت: متاسفانه هزار نفر مرد و  كشور سعودى دانس

زن از سراسر دنياى اسالم در اين حادثه از بين رفتند.
ــر از جان باختگان  ــه تاكنون 400 پيك ــا بيان اينك وى ب
ــت ادامه داد:  ــته اس ــان بازگش ايرانى به خانواده هاى ش

اميدواريم هر چه زودتر مفقودان نيز شناسايى شوند.
ــليت به ملت ايران تصريح كرد: از همه  روحانى ضمن تس
ــكر  ــى كه براى تخفيف آالم مردم تالش كردند تش آنهاي
مى كنم. بايد عامالن اين حادثه دردناك شناسايى شوند.

ــاره به زمان اجرايى شدن  رييس جمهور همچنين با اش
ــروع به اجرايى شدن  برجام گفت:  بايد همه طرف ها ش
ــود و آن زمان تحريم ها  ــام كنند تا توافق اجرايى ش برج
ــته خواهد شد. وى تاكيد كرد: يك تا دو ماه ديگر  برداش
ــت تا تحريم ها برداشته شود و شرايط  پيش روى ما نيس
ــت: در اين توافق  ــس جمهور گف ــد بوجود آيد.ريي جدي

ــت، مسائل اقتصادى بود، چون آنچه از آغاز اهميت داش
ــار به مردم در اختيار  ــمن در زمينه فش حربه اى كه دش

گرفته بود، حربه تحريم و فشار اقتصادى بود.
ــى و تحريم  ــه تحريم تجارى، نفت ــا بيان اينك روحانى ب
ــراق و ليبى ــورهاى ع ــن دركش ــش از اي ــمند پي هوش

سابقه داشت، عنوان كرد: تحريم بانكى از ايران آغاز شد و 
اولين تجربه قدرت هاى بزرگ در اين زمينه بود.

ــمن فكر مى  ــه چرا دش ــن موضوع ك ــل اي وى در تحلي
ــش در ايران ــى تواند به اهداف ــار اقتصادى م كرد با فش

ــت يابد، توضيح داد: در سال هايى كه وفور دالرهاى   دس
ــت، روند اقتصادى ما اين  ــور ما وجود داش نفتى در كش
ــور  ــه نفت را مى فروختيم و با دالر، آن كش ــه بود ك گون
را اداره مى كرديم.رئيس جمهور افزود: شرايط اقتصادى 
ــه از اين طريق  ــمنان عالمت مى داد ك ــور ما به دش كش
ــون نيازمندى ما به نفت  ــار وارد كنيد، چ مى توانيد فش
ــى ادامه داد: در همين  ــاى نفتى زياد بود. روحان و دالره
ــش دادند و تحريم  ــمنان، فروش نفت را كاه ــتا دش راس
ــال 90 از فروش نفت  ــد. درآمد ما در س بانكى اعمال ش
ــال 91 به 72 ميليارد دالر 119 ميليارد دالر بود و در س

ــال 91 و 92 و  ــان اينكه در س ــت. وى با بي ــش ياف كاه
اوايل 93 هنوز قيمت نفت كاهش نيافته بود و تنها مقدار 
ــا افزايش  ــان كرد: ب ــش يافته بود، خاطرنش فروش كاه

ــتفاده از درآمدهاى نفتى در سيستم بانكى  تحريم ها اس
ــد و كاهش درآمدهاى نفتى مشكالتى  ــكل ش دچار مش
ــد  ــاد كرد.رئيس جمهور كاهش رش ــور ايج را براى كش
ــد را يكى از  ــه منفى 6.8 درص ــال 91 ب اقتصادى در س
ــور دانست و  عالمت هاى بد از اقتصاد ما به خارج از كش
اظهار كرد: در آغاز كار دولت، تورم، باالى 40 درصد بود.

روحانى اضافه كرد: دولت تدبير در اولين اقدام با كاهش 
ــرايط تحريم نيز ــام داد كه در ش ــه دنيا پي ــرخ تورم ب ن

 مى تواند اقتصاد را سامان دهد و كشور را از تورم و ركود 
ــه بازار بازگرداند.وى ادامه داد:  خارج كرده و آرامش را ب
ــش از آنچه دولت اعالم  ــال 92 و 93 نرخ تورم بي در س
مى كرد، كاهش يافت و در سال 93 با اينكه گفته بوديم 
ــد، به 15 درصد رسيد.رييس  تورم به 25 درصد مى رس
جمهور اذعان كرد: در سال هاى بعد و امسال نيز برخالف 
ــير ثابت دولت است و ادامه مى  ــكالت اين مس همه مش
ــهريور ماه تورم نقطه به نقطه به  يابد.روحانى گفت: در ش
ــيد و امسال تا پايان سال هم تورم نقطه  11.7 درصد رس
ــاره به ــد.وى با اش به نقطه احتماال يك رقمى خواهد ش

تالش هاى دولت براى خروج از ركود اعالم كرد: در سال 
ــه ماهه اول پيش بينى مى كرديم كه در مسير  93 از س
ــه  ــد س ــتا رش خروج از ركود قرار داريم و در همين راس

درصدى را تجربه كرديم.
ــد  ــرد: كاهش تورم، رش ــان ك ــس جمهور خاطرنش ريي
ــاخص هاى اقتصاد كالن  ــادى، ثبات بازار و همه ش اقتص
ــده و جلو رفتيم.روحانى گفت:  ــط دولت كنترل ش توس
ــاله مواجه بوديم. ما به دنيا اعالم  ــال 93 با دو مس در س
ــت يافته ايم و  ــه از نظر اقتصادى به ثبات دس ــم ك كردي
ــاس كرد حربه تحريم، كارگر نيست و  طرف مقابل احس
ــتند كه تحريم ها  ــان نيز اذعان داش در اظهارنظرهاى ش
كارساز نبوده است. وى تصريح كرد: سامان دادن اقتصاد 
در شرايط تحريم اقتصادى به ما در مذاكرات كمك كرد 
ــان داد كه تحريم ها كارساز نيست. و به طرف مقابل نش

ــت عمل  ــور تاكيد كرد: اگر در اقتصاد درس رييس جمه
ــيرى  ــم، تحريم ها بازنمى گردد. اگر اقتصاد در مس كني

ــد، ديگر به دنبال اين  ــته باش ــد كه تحريم اثر نداش باش
حربه نخواهند رفت. روحانى افزود: براى اينكه تحريم ها 
ــور دور كنيم، بايد اقتصاد مقاومتى را به درستى را از كش

اجرا كرده و دشمن را مايوس كنيم.
آذرماه 93 با كارشـكنى و كاهش قيمت نفت، 

توافق هسته اى 7 ماه به تاخير افتاد
ــود با مردم در  ــه گفتگوى تلويزيونى خ ــى در ادام روحان
ــخ به سوال مجرى برنامه درباره روند طى شده براى  پاس
كنترل تورم در سال هاى اخير و تاثير آن بر افزايش ركود 
اظهار داشت: مسيرى كه طى مى كرديم در تابستان 93 
با 2 مشكل مواجه شد كه البته آثار آنها اواخر 93 و اوايل 
ــد.رييس جمهور افزود: نخستين مشكل اين  94 ظاهر ش
ــاله طبيعى  ــود كه قيمت نفت پايين آمد؛ البته اين مس ب
ــاب شده اتفاق افتاد كه تفصيل آن  نبود و به صورت حس
را بعدها خواهم گفت، اما زمانى كه در ژنو به توافق نهايى 
ــيديم و 24 ساعت بعد توافق مى توانست امضا شود،  رس
ــراى كاهش قيمت نفت،  ــطح منطقه ب با تحوالتى در س
ــيه نيز  ــعى كردند بر مذاكرات تاثير بگذارند و بر روس س

فشار آوردند.
ــت: در آذرماه 93 به جاى توافق، مذاكرات 7 ماه  وى گف
ــد و با اين هدف اين كار را كردند كه در اين 7  تمديد ش
ــاه قيمت نفت را كاهش دهند و از ما امتياز بگيرند كه  م
البته نتوانستند. روحانى اظهار داشت: علت موفق نشدن 
آنها اين بود كه در اين 7 ماه چانه زنى هاى بهترى انجام 
ــد و امتيازات بهترى گرفته شد.رييس جمهور با اشاره  ش
ــور و به ويژه صنايع  ــر قيمت نفت در اقتصاد كش به تاثي
ــته به نفت مانند پتروشيمى و فوالد عنوان كرد: آن  وابس
ــائل  زمان مصلحت نبود كه به دليل مذاكرات، برخى مس
ــم، اما االن كه عبور كرده ايم مى توان برخى  را بازگوكني
ــائل را براى مردم گفت كه در چه شرايطى كشور را  مس
ــورها ارزش پول  اداره كرديم.وى ادامه داد: در برخى كش
به خاطر كاهش قيمت نفت به نصف كاهش يافت و حتى 
برخى كشورهاى ثروتمند كه در اين توطئه دخيل بودند 
ــدند از ذخاير گذشته خود استفاده كنند و  نيز مجبور ش
ــند، اما در ايران توانستيم به همان  يا اوراق قرضه بفروش

نسبت روند كاهنده تورم و آرامش بازار را ادامه دهيم.
ــتان 93  ــكل پيش آمده در تابس ــى به دومين مش روحان
ــردم در رابطه با  ــار م ــت: انتظ ــاره كرد و اظهار داش اش
ــته اى طوالنى شده بود؛ مردم به درستى فكر توافق هس

ــيم و ما نيز  ــه در آذر 93 به توافق مى رس ــى كردند ك م
ــس زد و تمديد 7 ماهه  ــاده بوديم، اما طرف مقابل پ آم
ــور گفت: وقتى  ــت.رئيس جمه مذاكرات نيز تاثير گذاش
ــود، اين  ــد فردا وضعيت بهتر مى ش ــردم فكر مى كنن م
ــه خريدار و  ــذارد؛ چرا ك ــر منفى مى گ ــر اقتصاد تاثي ب
ــينند كه نقل  ــرايطى مى نش ــه اميد ش ــد كننده ب تولي
ــاى جهانى ــا بنگاهه ــود و ب ــر ش ــت ت ــاالت راح و انتق
 راحت تر ارتباط كنند.وى با اشاره به طوالنى شدن مذاكرات

هسته اى و روندهاى آن عنوان كرد: تا يكى دو ماه آينده 

ــته شود و بعد از آن  ــد كه تحريم ها برداش طول مى كش
هم مدتى طول خواهد كشيد تا تاثير خود را نشان دهد.

درآمد نفتى امسـال 25 ميليـارد دالر خواهد 
بود

ــال  ــش بينى درآمد نفتى در س ــاره به پي ــى با اش روحان
جارى گفت: امسال 25 ميليارد دالر درآمد نفتى خواهيم 
ــال 90 حدود 119  ــت، در حالى كه اين رقم در س داش

ميليارد دالر بوده است.
ــال كمترين درآمد در  وى تصريح كرد: درآمد نفتى امس
ــال اخير است؛ بنابراين با يك مشكل بزرگ مواجه  10 س
ــق و نيز همراهى و  ــديم اما دولت با برنامه ريزى دقي ش
همكارى مردم كه الزم است از آنها تشكر كنم، به تالش 
خود ادامه مى دهد و شرايط جديدى در شش ماهه دوم 
ــود. رييس جمهور همچنين با اشاره به  93 شروع مى ش
ــد اقتصادى و  ــه ماه رش ــف ركود مبنى بر اينكه س تعري
ــد وجود داشته باشد، گفت:  ــه ماه بعد از آن عدم رش س
ــد اقتصادى را ادامه خواهيم داد و پيش بينى  ــير رش مس
ــبى داشته  ــد مناس ــال رش ــت كه تا پايان س ما اين اس
ــد خيلى بهترى خواهيم  ــيم و تا سال آينده نيز رش باش
ــت و  ــت، چون فروش نفت محدوديت نخواهد داش داش
ــاره  ــد.روحانى با اش تحريم هاى بانكى نيز رفع خواهد ش
به هجوم كمپانى هاى اقتصادى غربى به سوى كشور در 
ماه هاى اخير اظهار داشت: همه خارجى ها مى دانند كه 
ــور و نيروى تحصيلكرده  اقتصاد ايران به دليل امنيت كش
و امنيت انرژى و راه هاى دسترسى در شمال و جنوب و 
ــرايطى قرار دارد. به  مركزيت ايران در منطقه، در چه ش
همين دليل همه به سمت ايران در حال حركت هستند.
ــان اينكه پيام من به مردم ايران اين  رييس جمهور با بي
است كه بايد براى جهش توليد و رشد اقتصادى و شرايط 
ــرد: اين فقط به  ــيم، تصريح ك جديد پيش رو آماده باش
ــت،  ــر رفع تحريم ها و اجراى اقتصاد مقاومتى نيس خاط
ــور آنها در اقتصاد  ــه به خاطر اميد ملت ايران و حض بلك
ــوالت اقتصاد ايران  ــان كرد: تح ــت.روحانى خاطرنش اس
ــش خصوصى و بخش  ــاركت بخ ــده عمدتا با مش در آين

غيردولتى اتفاق خواهد افتاد.
ــورم را ــت ت ــاره اينكه دولت توانس ــس جمهور درب ريي
ــت هاى انقباضى بود كه  ــايه سياس كاهش دهد آيا در س
ــد يا نه، گفت: روشن است، اگر  ــتر ش منجر به ركود بيش
ــت هاى انقباضى و ركودى بود،  ــت هاى ما، سياس سياس
مى بايست سال 93 تورم ما  كاهش پيدا كرده و همزمان 

رشد منفى اقتصادداشته باشيم.
مراحل نهايى توافق در حال انجام است

ــه بخواهد  ــدى وجود ندارد ك ــت جدي وى افزود: سياس
ــا در يك دوران  ــى را كنار بزند، اما م ــت هاى قبل سياس
ــده و مراحل نهايى آن در  ــتيم، توافق انجام ش گذار هس
ــد. پس از آن  ــت كه بعد اجرايى خواهد ش حال انجام اس
تحريم برداشته شده و آثار برداشته شدن تحريم ها را در 

اقتصاد خواهيم ديد.
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ــال  ــم» كه در س ــائل تروريس ــل مس ــز «تحلي مرك
ــروع به كار كرده، مدعى شده ثروت گروه  2014 ش
تروريستى داعش در عراق و سوريه در حدود 2200 
ــتى ظرف  ــت و اين گروه تروريس ــارد دالر اس ميلي
ــر دارايى هاى  ــال 200 ميليارد دالر ب ــك س تنها ي
ــوط به  ــور مرب ــروت مذك ــت. ث ــزوده اس ــود اف خ
ــول و غير منقول، ذخاير نفت و گاز  دارايى هاى منق
ــت كه داعش توانسته بر آنها  و ديگر دارايى هايى اس

سيطره يابد.
ــت  اكنون فروش نفت تنها منبع درآمد داعش نيس
ــاكنان مناطق  ــارى بر درآمد س ــاى اجب و ماليات ه
ــادى را روانه خزانه  ــغال داعش نيز پول زي تحت اش
ــدگان اين گزارش  ــد. تنظيم كنن ــن گروه مى كن اي
ــت مربوط به كنترل  ــد كه اين ثروت هنگف مى گوين
ــاحت هاى  ــتى بر مس ــزون اين گروه تروريس روز اف
بيشترى از خاك سوريه است به ويژه كه در سپتامبر 
ــدى را تصرف كرد و  ــته ميدان هاى نفتى جدي گذش
ــوريه  ــن ترتيب 80 درصد از توليد نفت در س به اي
ــت گرفته  ــد توليد آن در عراق را به دس و 10 درص

است.

ثروت داعش به 2200 ميليارد 
دالر رسيده است

شنيده ها 
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ــيراز با تبديل پنج دستگاه  ــوراى اسالمى شهر ش ش
اتوبوس فرسوده به سرويس بهداشتى و حمام سيار 

براى زمان بحران موافقت كرد.
ــس  ــيما، ريي ــدا و س ــزارى ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
كميسيون عمران شوراى اسالمى شهر شيراز گفت: 
ــتند كه قابليت  ــا، اتوبوس هايى هس اين اتوبوس ه
ــل  و نقل را  ــدن به چرخه حم ــازى و بازگردان بازس
ندارند و اكنون از رده خارج شده اند. رضا محمديان 
افزود: هزينه تبديل اين اتوبوس ها، از خريد كانكس 
ــازى و تجهيز مى توان از  ــت و با يك بازس كم تر اس
ــرويس بهداشتى استفاده  اين اتوبوس ها به عنوان س
ــنهاد استفاده  ــورا نيز گفت: پيش كرد. عضو ديگر ش
ــود نياز به تأمين زمين و رفع  از اتوبوس به علت نب
مشكالت ترافيكى، مقرون  به  صرفه است و نمونه آن 
ــورهاى خارجى هم وجود دارد. سيد محسن  در كش
معين بيان كرد: شهردارى موظف است ساليانه 20 

تا 30 چشمه سرويس بهداشتى ثابت بسازد.

تبديل اتوبوس هاي فرسوده
 به سرويس بهداشتي سيار

ــك  وزارت امور خارجه آمريكا با ادعاى اينكه آزمايش موش
ــوراى امنيت سازمان ملل است،  عماد نقض قطعنامه هاى ش
ــازمان ملل ارجاع  ــنگتن اين مساله را به س اعالم كرد: واش

خواهد داد.
ــخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا در نشست  مارك تونر س
خبرى خود گفت: ما به طور قطع قصد داريم همانند دفعات 
ــازمان ملل ــوراى امنيت س ــوع را به ش ــته اين موض گذش

ــخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا مدعى  ــاع دهيم. س  ارج
ــك عماد مى تواند نقض قطعنامه 1929  شد، آزمايش موش
ــوراى امنيت باشد.ه مچنين جاش ارنست سخنگوى كاخ  ش

سفيد در واكنش به پرتاب آزمايشى موشك دوربرد عماد در 
ــواهد قوى وجود دارد كه اين آزمايش  ــد، ش ايران مدعى ش
ــل در خصوص  ــازمان مل ــض قطعنامه هاى س ــم نق در حك
ــكى ايران باشد.سخنگوى كاخ سفيد البته بحث  برنامه موش
ــك ها را از توافق هسته اى مجزا دانست و ادعا كرد: اين  موش
مساله بايد از توافق هسته اى جدا نگه داشته شود، ايرانيان بر 
خالف نقض مكرر قطعنامه هاى موشكى سازمان ملل، در دو 
سال اخير در بحث هسته اى، به تعهدات خود عمل كرده اند.

ارنست گفت كه همزمانى تصويب برجام در مجلس شوراى 
اسالمى و آزمايش موشكى ايران تصادفى نيست.

وى در اظهاراتى خصمانه عليه ايران افزود: كشورها مى توانند 
براى توقف جريان تكنولوژى موشك هاى بالستيك در ايران 
ــت كه نيازمند همكارى  ــتر تالش كنند. اين كارى اس بيش
ــت تا با كشورهاى  ــنگتن آماده اس ــت و واش بين المللى اس

حاشيه خليج (فارس) براى مقابله با برنامه موشكى بالستيك 
ايران همكارى كند.به گزارش رويترز، مارك تونر نيز مساله 
ــت  ــته اى مجزا دانس ــكى را از توافق هس آزمايش هاى موش
ــد كه  ــه ميان ايران و گروه 1+5 حاصل ش ــه در ماه ژويي ك
ــران در ازاى محدوديت برنامه  ــه موجب آن تحريم هاى اي ب
ــته اى اين كشور لغو خواهند شد. با اين حال سخنگوى  هس
ــك عماد  وزارت امور خارجه آمريكا گفت كه آزمايش موش
نقض برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) نيست و ارتباطى 
با توافق هسته اى ندارد. به گزارش ايسنا، حسين دهقان وزير 
دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح كشورمان روز يك شنبه از 
ــك دوربرد «عماد» نسل جديد آزمايش موفقيت آميز موش
ــتيك زمين به زمين جمهورى اسالمى ــك هاى بالس  موش

ــعه  ــاره به راهبرد وزارت دفاع در توس ــر داد. وى با اش  خب
ــلح و افزايش قدرت  ــكى نيروهاى مس ــل توان موش و تكمي

بازدارندگى موثر جمهورى اسالمى ايران گفت: اين موشك 
ــط دانشمندان  ــاخت آن توس كه تمامى مراحل طراحى وس
ــازمان صنايع هوافضاى وزارت دفاع صورت  و متخصصان س
ــتين موشك دوربرد جمهورى اسالمى  پذيرفته است، نخس
ــا لحظه اصابت به هدف  ــران با قابليت هدايت و كنترل ت اي
ــر را با دقت باال  ــت اهداف مورد نظ ــد؛ كه قادر اس مى باش
ــه طور كامل منهدم كند.وزير دفاع  مورد اصابت قرار داده ب
ــش موفقيت آميز  ــاخت و آزماي ــان اينكه طراحى، س با بي
ــه و عملياتى در اين حوزه  ــك عماد يك جهش فناوران موش
راهبردى به شمار مى رود تاكيد كرد: ما براى افزايش قدرت 
دفاعى و توان موشكى خود از هيچكس اجازه نمى گيريم و 
برنامه هاى دفاعى خود را بويژه در حوزه موشكى با قاطعيت 
ــك عماد يكى از مصاديق برجسته  دنبال مى كنيم كه موش

آن محسوب مى شود.

ــك  وزارت امور خارجه آمريكا با ادعاى اينكه آزمايش موش

رييس سازمان انرژى اتمى ايران ضمن ابراز خوش بينى 
نسبت به روابط ميان ايران و كشورهاى عربى حوزه خليج 
ــان برقرارى امنيت و  ــد كرد كه ايران خواه فارس، تاكي

ثبات در منطقه به ويژه در حوزه خليج فارس است.
ــازمان انرژى اتمى ايران در  على اكبر صالحى، رييس س
ــى اتهامات وارده به  ــردبيران روزنامه هاى عرب ديدار با س
ــائل منطقه را تكذيب  ايران درباره مداخله تهران در مس
ــوريه به  ــران از عراق و نظام س ــرد و گفت: حمايت اي ك
ــور و براى كمك به آن ها  ــت مسووالن اين كش درخواس
ــت.وى بر لزوم حل  در مقابله با داعش صورت گرفته اس
مسائل منطقه از طريق كانال هاى ديپلماتيك و مذاكرات 
ــرژى اتمى ضمن ابراز  ــازمان ان ملى تاكيد كرد.رئيس س
خوش بينى نسبت به روابط ميان ايران و كشورهاى عربى 
حوزه خليج فارس، تاكيد كرد كه ايران خواهان برقرارى 
ــه به ويژه در حوزه خليج فارس  امنيت و ثبات در منطق
ــوددارى از تفرقه  ــت. صالحى ضمن تاكيد بر لزوم خ اس
ــلمانان گفت: اروپايى ها طى جنگ هاى  افكنى ميان مس
ــان را  ــى اول و دوم حدود 60 ميليون تن از خودش جهان
ــتند و در حال حاضر با هم متحد هستند چرا ما در  كش

حال حاضر در چنين وضعيتى قرار داريم؟
ــت و  ــا بحران هاى زيادى مواجه اس ــت: منطقه ب وى گف
ــتر  ــر روز اين بحران ها به جاى اينكه كاهش يابد بيش ه
ــهادت  ــود. صالحى به رخدادهاى اخير قدس و ش مى ش
ــالت نيروهاى  ــطينى ها در حم ــدادى زيادى از فلس تع
ــاره كرد.وى گفت: به عقيده  ــتى نيز اش رژيم صهيونيس
ــته  ــه در آنكارا رخ داد و چندين كش ــن انفجارهايى ك م
و زخمى برجاى گذاشت دليلى بر خطرناك بودن اوضاع 
منطقه است.صالحى درباره توافق هسته اى ايران و غرب 

ــت هاى محرمانه اى درباره پرونده  گفت: هيچ گونه پيوس
توافق هسته اى وجود ندارد بلكه تنها يك پيوست درباره 
چگونگى برنامه هسته اى ايران پس از 10 سال وجود دارد 
ــت. ايران توافق كرده كه برنامه  كه آن هم محرمانه نيس
ــته اى خود را به آژانس بين المللى اعالم كند و پس  هس
از آن برنامه خود را به گروه 1+5 ارائه مى دهد.وى درباره 
ــت: تحريم هايى  ــده عليه ايران گف تحريم هاى اعمال ش
ــه به طور كامل لغو  ــود دارد مثل تحريم هاى اروپا ك وج
ــره نيز به همين  ــد. تحريم هاى آمريكا و كنگ خواهد ش
ــال تحريم هاى  ــد و پس از 10 س ــورت لغو خواهد ش ص
آمريكا به طور كامل لغو مى شود.صالحى گفت: ايران قصد 
ممنوع كردن فعاليت هيچ شركتى را ندارد حتى اگر اين 
ــركت آمريكايى باشد. ما از همان آغاز روابط تجارى با  ش
آمريكا داشته ايم و اين روابط به روابط ما با چين، هند و 
ديگر كشورها آسيبى نمى زند.وى به نقش عمان به عنوان 
ــته اى از سال 2013 اشاره كرد و  ميانجيگر در توافق هس
ــا آمريكايى ها گفتند كه حق ايران  ــت: از همان روزه گف
ــازى اورانيوم به رسميت خواهند شناخت. را در غنى س
ــت و درايت  ــه دليل «حكم ــت: مذاكرات ب ــى گف صالح
سياسى ايران» و حمايت رهبر انقالب اسالمى نتيجه داد.

ــده ما و  ــرد: آين ــورمان تاكيد ك ــه كش ــر خارج وزي
ــورها  ــت و اگر اين كش ــى يكى اس ــورهاى عرب كش
ــر  ــان خاط اطمين و  ــد  كنن را درك  ــاله  مس ــن  اي
ــد بود و  ــار آن ها خواه ــند، ايران در كن ــته باش داش
ــاحل امنيت ــا به س ــك خواهد كرد ت ــه آن ها كم ب

 برسند.
محمد جواد ظريف، در ديدار با سردبيران روزنامه هاى 
ــى در گفت وگو با روزنامه الرأى كويت گفت: ما و  عرب
اعراب در يك كشتى هستيم، اگر اين كشتى آسيبى 
ــى  ــد و هيچ كس ــد پس همگى غرق خواهيم ش ببين
ــز همگى به يك  ــد. در نهايت ني ــات پيدا نمى كن نج

ساحل مى رسيم.
ــت و  ــورهاى عربى يكى  اس وى افزود: آينده ما و كش
اگر اعراب اين مساله را درك كنند و اطمينان خاطر 
ــا خواهد بود و به  ــند ايران در كنار آن ه ــته باش داش

آن ها كمك خواهد كرد تا به ساحل امنيت برسند.
ــا  ــن روزنامه ه ــا اي ــود ب ــوى خ ــف در گفت وگ ظري
ــه ايران  ــه زمانى ك ــرد ك ــرح ك ــوال را مط ــن س اي
ــد  ــورهاى ابرقدرت برس ــا كش ــه توافق ب ــت ب توانس
ــود ــرب خ ــرادران ع ــا ب ــق ب ــه تواف ــد ب ــرا نتوان چ

 برسد؟
ــان تهران و رياض گفت: به نفع  وى درباره روابط مي
ــتان را از دست بدهد، منفعت  ايران نيست كه عربس
ــت دادن ما محقق نمى شود.  ــتان نيز با از دس عربس
ــتان در  ــود را از موضع عربس ــى خ ــف نارضايت ظري
ــت و  ــران و غرب ابراز داش ــته اى اي قبال توافق هس
ــتى ــى مطابق با موضع رژيم صهيونيس آن را موضع

دانست.
ــترك،  ــع مش ــتان مناف ــران و عربس ــت: اي وى گف

ــتركى مثل  ــترك و ويژگى هاى مش ــاى مش چالش ه
ــرا نبايد با هم  ــخ و جغرافيا دارند پس چ ــن، تاري دي
همكارى كنيم.ظريف تاكيد كرد: تهران معتقد است 
ــوى داعش و تروريسم هدف قرار  ــتان از س كه عربس
گرفته است. ما به بهبود روابط و دوستى با عربستان 
ــر تاكيد كرد كه آينده  ــم دوخته ايم. وى بار ديگ چش

اعراب و ايران يكى است.
محمد جواد ظريف در بخش ديگرى از سخنان خود 
دست داشتن تهران در بازداشت 25 كويتى از جمله 
ــى براى ايران و حزب  ــك ايرانى را به اتهام جاسوس ي
ــتن مقادير زيادى سالح تكذيب  اهللا و در اختيار داش

كرد.
25 نفرى كه سپتامبر گذشته به اتهام جاسوسى براى 
ــت شده بودند به باند  ايران و حزب اهللا لبنان بازداش

العبدلى معروف بودند.
ــران در اين باره وارد  ــف گفت: اتهاماتى كه به اي ظري
ــت چراكه پس از توافق  ــده اتهاماتى مشكوك اس ش
نامه هسته اى اين اتفاق رخ داد. ما تاكيد مى كنيم كه 

امنيت كويت جزو امنيت ايران است.

صالحى: 
هيچ پيوست  محرمانه اى درباره توافق هسته اى نداريم

ظريف: 
منفعت عربستان با از دست دادن ايران محقق نمى شود

رفـع تحـريم
  تا دو مـاه آينـده

وزارت خارجه آمريكا:
 عماد، را به سازمان ملل مى بريم
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بانك مركزى اعالم كرد: اصالح قوانين پولى و بانكى در اليحه پيشنهادى قانون بانك 
مركزى به معنى حذف وظايف و كاركردهاى شوراى پول و اعتبار نيست.

پيرو برگزارى نشست كارشناسى «بررسى سازگارى پيش نويس قانون بانك مركزى 
با الزام هاى هدف گذارى تورم» در روز دوشنبه مورخ 20/7/1394 در پژوهشكده 
پولى و بانكى و انعكاس نامناسب اخبار نشست ياد شده در برخى رسانه ها و طرح 
موضوع انحالل شوراى پول و اعتبار، موارد زير براى تنوير افكار عمومى ارائه مى شود:
ــور» ــى و بانكى كش ــون پول ــب «قان ــه از تصوي ــش از چهار ده ــت بي با گذش
(مصوب سال 1351) و پيدايش پيشرفت هاى نظرى و تغييرات اساسى در روابط 
پولى و بانكى كشور در طول اين سال ها، بازبينى در قانون مزبور متناسب با تحوالت 
صورت گرفته و نيازمندى هاى جديد اقتصاد، ضرورتى اجتناب ناپذير است. مضاف 
بر اين، به دنبال تصويب و اجراى قانون بانكدارى بدون ربا، از سال 1363 چارچوب 
قانونى ديگرى نيز بر كاركردهاى پولى و بانكى كشور حاكم شد كه در مواردى با 
قانون پولى و بانكى كشور همپوشانى داشت و نقش مكملى را براى «قانون پولى 
و بانكى» مصوب سال 1351 ايفا كرد. با توجه به ضرورت يكپارچه سازى قوانين 
باالسرى پولى و بانكى و هماهنگ سازى آن با نيازها و روابط جديد حاكم بر اقتصاد 
ــور از اوايل دهه 1380  و كاركردهاى بانكى، بازبينى در قوانين پولى و بانكى كش
ــتور كار مطالعاتى بانك مركزى قرار گرفت.در اين ميان، اهميت تفكيك  در دس
ــاير اجزاى نظام بانكى، به تبيين و  وظايف و كاركردهاى نهادى بانك مركزى از س
ارايه پيش نويس اليحه «قانون بانك مركزى» از سوى اين بانك منجر شد. رويكرد 
اصلى طراحان پيش نويس اليحه «قانون بانك مركزى» در حوزه سياست گذارى 
ــت هاى پولى و نظارتى) حركت در جهت ارتقاى استقالل  (مشخصاً حوزه سياس
ــن بانك بر  ــتگذارى پولى و نظارت اي ــردن سياس بانك مركزى و تخصصى تر ك
كاركردهاى بازار پول بوده است. مقايسه اركان بانك مركزى در پيش نويس اليحه 
«قانون بانك مركزى» با «قانون پولى و بانكى كشور» (مصوب سال 1351) به خوبى 
گوياى جهت گيرى مذكور است. در پيش نويس اشاره شده، بانك مركزى از هفت 
ركن شامل مجمع عمومى، رييس كل بانك مركزى، هيات سياست گذارى پولى و 
بانكى، هيات نظارت بر بانك ها و موسسات اعتبارى، هيات عامل، هيات نظارت بر 
اندوخته اسكناس و هيات نظار تشكيل شده است. اين در حالى است كه مطابق ماده 
16 «قانون پولى و بانكى كشور»، بانك مركزى داراى اركان پنج گانه شامل مجمع 
ــوراى پول و اعتبار، هيات عامل، هيات نظارت بر اندوخته اسكناس و  عمومى، ش
هيات نظار مى باشد. بنابراين، كاركردهاى نهادى بانك مركزى در حوزه سياست  هاى 
پولى و نظارتى كه در «قانون پولى و بانكى كشور» بر عهده شوراى پول و اعتبار قرار 
دارد، در پيش نويس اليحه «قانون بانك مركزى» در قالب دو هيات جداگانه شامل 
ــت گذارى پولى و بانكى» و «هيات نظارت بر بانك ها و موسسات  «هيات سياس
ــت رييس كل بانك مركزى طراحى و پيشنهاد شده است.اين  اعتبارى» به رياس
ــت هاى پولى و نظارتى و تفكيك كاركردهاى آنها  رويكرد جديد به حوزه سياس
ــى از بروز پيچيدگى هاى جديد در حوزه هاى مزبور و لزوم تقويت  از يكديگر ناش
نگرش هاى تخصصى به حوزه هاى سياست گذارى پولى و اعمال نظارت مستقل 
ــت. عالوه بر اين،  ــتانداردهاى متعارف بين المللى اس ــاس اس بر بازار پول بر اس
ــت گذارى در پيش نويس اليحه ــراى هيات سياس ــده ب وظايف در نظر گرفته ش
 «قانون بانك مركزى» تا حدود زيادى مشابه وظايف تعيين شده براى شوراى پول و 

اعتبار در «قانون پولى و بانكى كشور» و در مواردى بيش از آن مى باشد.

 برنامه ريزى براى انحالل شوراى پول
 و اعتبار تاييد شد

همزمان با درخواست پااليشگاه هاى ژاپنى براى افزايش 
خريد نفت ايران در پساتحريم و توافق اوليه وزراى نفت و 
خارجه دو كشور، ايران براى بازپس گيرى سهم خود در 

ژاپن بايد با شش كشور عضو اوپك رقابت كند.
ــنتى نفت خام و فرآورده هاى  ــتريان س ژاپن يكى از مش
ــال پيش در زمان  ــت؛ به طورى كه 62 س نفتى ايران اس
ــوى انگليس، بنزين و گازوييل را  تحريم نفتى ايران از س
از پااليشگاه نفت آبادان به ژاپن انتقال داد كه اين رابطه 

موجب تداوم ارتباط تجارى دو كشور شد.
با اين وجود، روابط نفتى ايران و ژاپن از سابقه اى بيش از 
40 ساله برخوردار بوده و اين دو كشور در كنار معامالت 
نفت خام و فرآورده هاى نفتى در اجراى پروژه هاى توسعه 
ــاله  ــابقه همكارى چندين س ميادين نفت و گاز هم از س
ــتند؛ به طورى كه پيش از اعمال تحريم ها  برخوردار هس
ــركت ملى نفت ايران با كنسرسيومى  قراردادى بين ش
متشكل از چند شركت ژاپنى از جمله اينپكس به منظور 
ــى آزادگان جنوبى امضاء ــترك نفت ــعه ميدان مش توس

 شده بود.
در اين بين با قوت گرفتن احتمال لغو تحريم هاى ظالمانه 
ــران، دور جديد  ــالمى اي نفتى غرب عليه جمهورى اس

ــگرهاى  ــركت ملى نفت ايران و پااليش مذاكرات بين ش
ــياه به  ژاپنى به منظور افزايش حجم صادرات طالى س

سرزمين آفتاب تابان آغاز شده است.
ــاره به مذاكرات انجام شده با  سيد محسن قمصرى با اش
مديران پااليشگاه هاى بزرگ نفتى ژاپنى، از سفر مديران 
ارشد شركت شواشل به تهران براى انجام مذاكرات نهايى 
فروش نفت خام خبر داده و گفته است: مهم ترين محور 
ــران، مذاكره به منظور  ــفر و انجام گفتگوها در ته اين س
ــس از رفع تحريم ها  ــزان خريد نفت از ايران پ تعيين مي

است.
ــركت ملى نفت با اشاره به اينكه  مدير امور بين الملل ش
ــتريان قديمى و سنتى نفت  شركت شواشل ژاپن از مش
ــزان فروش ــرد: مذاكره براى مي ــت تصريح ك ايران اس

ــيايى يكى از  ــزرگ آس ــگر ب ــن پااليش ــام به اي نفت خ
محورهاى اين دور از مذاكرات است.

ــيدا» وزير امور  ــته «فوميو كيش ــن روز گذش در اين بي
خارجه ژاپن هم به تهران آمد و مذاكراتى را با بيژن زنگنه 
وزير نفت ايران انجام داد كه اجراى طرح توسعه ميادين 
ــم فروش و صادرات نفت خام از  نفت و گاز و افزايش حج

مهم ترين محورهاى گفتگوهاى دوجانبه بوده است.

زنگنه وزير نفت مهم ترين پيش شرط افزايش صادرات 
ــاركتى در حوزه صنايع  نفت خام و اجراى طرح هاى مش
نفت، گاز و پتروشيمى بين جمهورى اسالمى ايران و ژاپن 
را لغو تحريم ها عنوان كرد و خطاب به مرد اول ديپلماسى 
ــه جامع اقدام  ــد: ابتدا بايد برنام ــت توكيو يادآور ش دول
مشترك (برجام) عملياتى شود و پس از آن براى سپردن 

كار به شركت ها مناقصه برگزار خواهد شد.
ــا بيان اينكه  ــه دولت يازدهم همچنين ب اين عضو كابين
اگر سرمايه گذارى به صورت مستقيم از سوى شركت ها 
انجام شود ديگر نيازى به انجام مناقصه نيست تاكيد كرد: 
ــيمى، پااليش و  ايران و ژاپن مى توانند در صنايع پتروش
پخش فرآورده هاى نفتى و صنعت ال. ان. جى همكارى 

مشترك داشته باشند.
ژاپنى ها در صف خريد نفت ايران

ــى در حالى  ــن دور از مذاكرات نفت ــر، اي به گزارش مه
ــط مردادماه سال جارى  ــد كه اواس در تهران برگزار ش
ــوا» معاون ــا گي ــيرو يام ــفر «دايش ــان با س هم همزم

ــران، برخى از  ــارت و صنايع ژاپن به ته وزير اقتصاد، تج
ــركت هاى پااليش نفت ژاپن از جمله شركت  مديران ش
شواشل با مسئوالن شركت ملى نفت ايران ديدار و گفتگو 

كردند.
ــركت پااليشگر نفت در  شواشل به عنوان بزرگ ترين ش
آسيا، پيش از اعمال تحريم هاى غير قانونى غرب به طور 
ــكه طالى سياه از  متوسط روزانه بيش از 100 هزار بش
ايران وارد مى كرد كه با افزايش تحريم ها، حجم فروش 

نفت به اين پااليشگر آسيايى به شدت كاهش يافت.
شواشل يكى از بزرگ ترين پااليشگران ژاپن و همچنين 
ــهام آن در  ــت كه 35 درصد از س خريدار نفت ايران اس
ــى رويال داچ شل و 15  اختيار شركت هلندى - انگليس
ــتان سعودى  ــركت آرامكوى عربس درصد در اختيار ش

است.
ــن از ديگر  ــو ژاپ ــركت ايده ميتس ــل، ش در كنار شواش
مشتريان سنتى خريدار نفت ايران است كه هفته گذشته 
جشن چهلمين سالگرد امضاى اولين قرارداد فروش نفت 
ــفارت ژاپن در تهران  ــركت ژاپنى در س ايران به اين ش

برگزار شد.
ــو به عنوان دومين شركت بزرگ  از اين رو از ايده ميتس
ــاتحريم ياد  ــدار نفت خام ايران در دوران پس ژاپنى خري
ــود و حتى قمصرى مدير امور بين الملل شركت  مى ش
ملى نفت ايران با استقبال از ادغام شركت ايده ميتسو و 
شواشل از آمادگى ايران براى امضاى قراردادهاى برد- برد 
و افزايش فروش نفت به اين شركت جديد ادغام شده خبر 

داده است.
ــدن به غول  ــام و تبديل ش ــرى، اين ادغ ــه گفته قمص ب
پااليشگر ژاپن، بسيار حائز اهميت بوده و شركت ملى نفت 
ــت با اين ادغام تنوع محصوالت شركت  ايران اميدوار اس
ژاپنى بيشتر شود و بر همين اساس ميزان خريد نفت از 

ايران را افزايش دهد.

ــو  ــيتا» مديرعامل ايده ميتس در همين حال، «ماتسوش
ــن روحانى رييس جمهور ايران  ــاره به ديدار حس با اش
ــورك تاكيد  ــن در نيوي ــت وزير ژاپ ــين زوآبه نخس و ش
ــران و ژاپن تنها  ــركت نفتى اي ــت: روابط دو ش كرده اس
ــد و فروش  ــد و براى خري ــام نباش ــد نفت خ براى خري
ــز مذاكراتى انجام  فرآورده هاى نفتى و خدمات نفتى ني

شود.
آغاز رقابت جديد نفتى ايران و اوپكى ها

ــا مجتمع انرژى  ــاس گزارش امور اوپك و ارتباط ب براس
ــته تاكنون  ــول چند ماه گذش ــت ايران، در ط وزارت نف
ــا افزايش همراه بوده به طورى  تقاضا در بازار نفت ژاپن ب
ــالدى واردات طالى  ــارى مي ــال ج ــاه اوت س كه در م
ــيا با افزايش 60 هزار بشكه سياه اين كشور صنعتى آس

(معادل چهار درصد رشد) به بيش از سه ميليون و 495 
هزار بشكه در روز رسيده است.

ــزرگ ترين  ــعودى ب ــتان س ــى عربس ــرايط فعل در ش
ــت به طورى كه در ماه  صادركننده نفت خام به ژاپن اس
اوت سال جارى ميالدى حجم فروش نفت اين كشور به 
ــكه اى و ثبت رشدى 23  ژاپن با افزايشى 222 هزار بش
ــتان سهمى 34  درصدى همراه بوده و هم اكنون عربس

درصدى از بازار نفت ژاپن را در اختيار دارد.
پس از عربستان سعودى، امارات متحده عربى با صادرات 
روزانه 870 هزار بشكه اى سهمى 25 درصدى را در بازار 
نفت ژاپن را در اختيار گرفته و اين در حالى است كه در 
ماه اوت سال جارى حجم صادرات نفت امارات به ژاپن با 

كاهشى 45 هزار بشكه اى همراه بوده است.
ــدود 10 درصد  ــكه اى ح قطر با صادرات 359 هزار بش
ــهمى  ــكه اى س ــادرات 187 هزار بش ــا ص ــيه ب و روس
ــن را در اختيار  ــت ژاپ ــدى از بازار نف ــدود 5/5 درص ح

دارند.
ــته حجم صادرات  ــول يك ماه گذش با اين وجود، در ط
ــى 65 هزار بشكه اى  ــياه قطر به ژاپن با كاهش طالى س
و معادل 15 درصدى همراه بوده اما بر خالف قطرى ها، 
حجم صادرات نفت خام روسيه به سرزمين آفتاب تابان با 
افزايشى 55 هزار بشكه اى و از رشدى حدود 29 درصدى 

برخوردار است.
ــه ترتيب 5/4 و  ــهمى ب در نهايت كويت و ايران هم از س
5/1 درصدى در بازار نفت زاپن برخوردار هستند و پيش 
بينى مى شود با قوت گرفتن لغو تحريم ها و روابط سنتى 
و تاريخى نفتى بين تهران-توكيو به زودى شاهد امضاى 
ــش صادرات نفت خام ايران به  قراردادهاى جديد و افزاي

شرقى ترين بازار جهان باشيم.
ــتفاده از فرصت  ــى تواند با اس در اين بين قطعا ايران م
ــادى  ــى و اقتص ــاالى سياس ــط ب ــطح رواب ــى س طالي
ــد  ــته باش ــه اى داش ــتفاده بهين ــو اس ــران- توكي ته
ــور  ــد ايران با پنج كش ــورت، رقابت جدي كه در اين ص
ــدت  ــته ش ــك در بازار نفت ژاپن بيش از گذش عضو اوپ

مى گيرد.

آغاز دوئل ايران و شش غول اوپك

ــد نفتى را با صداى بلند اعالم كند،  ــيج مفاس وزير نفت با بيان اينكه بس
ــان داد وگفت:  ــبت به خنده هاى بابك زنجانى در دادگاه واكنش نش نس
صنعت نفت جاى حرام خواران نفتى نيست. بيژن زنگنه در شانزدهمين 
همايش سراسرى فرماندهان و مسووالن بسيج وزارت نفت با بيان اينكه 
ــت، بر مبارزه با فساد از  ــده اس ــفانه پديده «حرام خوارى» زياد ش متأس
هرنوعى تأكيد كرد و خطاب به فرماندهان بسيج صنعت نفت گفت: هر جا 
فسادى ديده شد با صداى بلند آن را اعالم و با هرگونه تخلفى مبارزه كنيد.

وزير نفت با اعالم اينكه فساد مالى مانند موريانه اى است كه كشور را نابود 
مى كند، تصريح كرد: اگر كار خالفى ديده شد يا هر فسادى اتفاق افتاد، 
بايد سختگيرانه با آن برخورد كرد، زيرا وظيفه شما (بسيجيان) برخورد با 
فساد است.اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اينكه فقط با دستورالعمل و 
ضابطه نمى توان جلوى فساد را گرفت؛ اگرچه تعيين ضوابط الزمه مبارزه 
با فساد است، اظهار داشت: مهمترين آفتى كه ممكن است صنعت نفت با 
آن روبرو شود را «حرام خوارى در كار» است و مسلمان بايد آمر به معرف و 
ناهى از منكر باشد؛ بزرگ ترين منكر در سيستم نفت، حرام خوارى است.

ــوول با تاكيد بر اينكه به دليل حجم باالى جابه جايى پول  اين مقام مس
در صنعت نفت امكان فساد در آن وجود دارد، بيان كرد: پولى كه در نفت 

وجود دارد، براى مردم است و به كاركنان نفت اختصاص ندارد.
زنگنه با تاكيد بر اينكه بايد از مال مردم مراقبت كرد، افزود: نفت مال مردم 
است و اينكه برخى بدون حساب و كتاب اموال مردم را بخورند و بعد هم به 

روى خود نياورند، بايد به آن حساس بود و آن فساد را فرياد زد.

ــود بايد با صداى بلند آن را  ــادى ديده مى ش وى با بيان اينكه هر جا فس
فرياد كرد، افزود: برخى اموال مردم را مى خورند و به روى خود نمى آورند.

ــده ميلياردها تومان پول بادآورده  وزير نفت با بيان اينكه چرا بايد يك ع
داشته باشند و عده اى ديگرى چيزى نداشته باشند، به ماجراى بدهكار 
ــد: اين آقا 10 هزار ميليارد تومان پول  بزرگ نفتى اشاره كرد و يادآور ش
ــى خندد و يك كلمه ــاال گردنش را باال مى گيرد و م مردم را خورده و ح

ــت. وزير نفت خواستار حساسيت بسيجيان  نمى گويد اين پول ها كجاس
نسبت به مساله فساد شد و تاكيد كرد: با حساس شدن به طور قطع فساد 
ــور كاهش پيدا مى  كند و در اين زمينه همگى مسوول هستيم و  در كش

البته مسووليت من به عنوان وزير نفت بيشتر از همه خواهد بود.

رييس اتاق بازرگانى ايران گفت: دو كشور ايران و نروژ در زمينه هاى نفت، كشتيرانى، 
ــاورزى، محيط زيست، آب و  صنايع نفت و گاز، شيالت، معدن، حمل و نقل، كش
پساب مى توانند همكارى هاى مشتركى داشته باشند.حسين جالل پور در نشست 
ــور نروژ  ــران و نروژ با اعالم اين خبر اظهار كرد: كش دو جانبه هيات هاى تجارى اي
يكى از كشورهايى است كه از منابع نفتى خود به درستى استفاده و آن را به شكل 
مناسبى ذخيره كرده است. وى افزود: در زمان تحريم ها ما متوجه شديم كه اقتصاد 
متكى به نفت نمى تواند اقتصاد محكمى باشد؛  بنابراين ما معتقديم كه اقتصاد نفتى 
ــت. رييس اتاق بازرگانى ايران ــترده دولت در اقتصاد رو به اتمام اس و حضور گس

ــان مى دهد كه ما نمى  توانيم به  ــد: قيمت پايين نفت در حال حاضر نش يادآور ش
بودجه هاى نفتى برگرديم. از طرفى مقام معظم رهبرى بر اقتصاد مقاومتى و متكى 
ــرايط حضور بخش  بر مردم و بدون اتكا به منابع نفتى تاكيد دارند كه اين امور ش
خصوصى و سرمايه گذارى هاى مشترك را فراهم كرده است.جالل پور اظهار كرد: 
رويكرد جديد اقتصاد ايران متكى بر منابع نفتى و زيرزمينى نيست. وى با اشاره به 
اينكه نيروهاى تحصيل كرده فراوانى در ايران وجود دارد ادامه داد: ثبات و امنيتى 
كه در ايران وجود دارد جمعيت 400 ميليونى منطقه و عدم وجود امنيت الزم در 
اين كشورها منابع غنى و ثروت هاى خدادادى ايران موقعيت استراتژيك كشور ما 
ــاركت در اقتصادى و حركت به سمت بخش  در منطقه عزم ملى و جدى براى مش
ــعه همكارى هاى مشترك بين ايران و  خصوصى، ديدگاه هايى است كه براى توس
كشورهاى اروپايى از جمله نروژ استقبال مى كنيم.  اين مقام مسوول تاكيد كرد: در 
زمينه هاى نفت، كشتيرانى و صنايع نفتى از گذشته همكارى هاى مشتركى وجود 

داشته كه دوباره مى توانيم نيازهاى جديدى بازتعريف كنيم. 
وى با اشاره به اينكه نگاه ما در آينده نگاهى جدى به اقتصاد دانش بنيان است، گفت: 

ــاب مى آيد كه اميداريم در  اقتصاد دانش بنيان از پايه هاى اقتصاد مقاومتى به حس
آينده نزديك جهش جدى در اين زمينه داشته باشيم. 

جالل پور افزود: مشاركت  شركتهاى نروژى در بخش هاى فنى و مهندسى در زمان 
ــعه اين روابط براى سه كشور ايران، اتريش و كشور  تحريم ها وجود داشته كه توس
مقصد مثمر ثمر خواهد بود. رييس اتاق بازرگانى ايران گفت: در شرايط امروز منطقه 
ما نگاه به محيط زيست، آب، پساب، كشاورزى نگاهى جدى به حساب مى آيد كه 

مى تواند صنايع نروژى را براى حضور در ايران تشويق كند. 
وى در پايان گفت: براى همكارى هاى مناسب بين دو كشور پيشنهاد داده مى شود 
ــت، گاز، خدمات فنى  ــى در بخش هاى مختلف از جمله نف كه هيات هاى تخصص

مهندسى، شيالت، معدن، حمل و نقل و بخش هاى ديگر همكارى انجام شود.

واكنش زنگنه به خنده هاى زنجانى؛

نفت، جاى حرام خواران نيست
زمينه هاى همكارى اقتصادى 

ايران و نروژ اعالم شد

تخم مرغ هاى بى كيفيت ايرانى 
صداى عراقى ها را درآورد

سومين متهم پرونده دكل گمشده 
بازداشت شد

9 ميليون نفر ساعت آموزش  مهارتى 
به بيكاران داديم

بزرگ ترين پايانه نفتى ايران
 آماده لغو تحريم ها شد

ــران گفت: صادرات  ــتان ته رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم  گذار اس
ــا  ــا را درآورده و آنه ــداى عراقى ه ــى، ص ــت ايران ــاى بى كيفي تخم مرغ ه
ــن موضوع  ــخت گيرانه ترى را در قبال اي ــن س ــال قواني ــه اعم را مجبور ب

كرده است.
ــور  ــد صادرات تخم مرغ به كش ــدن رون ــاره به مختل ش ناصر نبى پور با اش
ــت: برخى صادركنندگان اقدام به صادرات تخم مرغ هاى  عراق، اظهارداش
ــور كرده اند و همين مساله باعث  سردخانه اى و با كيفيت پايين به اين كش
ــخت گيرانه ترى را اعمال كند. وى اضافه كرد: از  شده است عراق قوانين س
سوى ديگر،كشور تركيه نيز مجددا به بازار عراق ورود كرده و اين امر هم به 

كاهش صادرات تخم مرغ ايرانى دامن زده است.
ــت، گفت: از  نبى پور با بيان اينكه عمده صادرات تخم مرغ ايران به عراق اس
ــور  حدود 700 تن تخم مرغ صادراتى در روز، نزديك به 400 تن آن به كش

عراق مى رود.
رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم  گذار استان تهران ضمن انتقاد شديد 
از رفتار برخى صادر كنندگان و صادرات محصوالت بى كيفيت به بازارهاى 
ــا را در بازارهاى  ــودجويى برخى، موقعيت م هدف، افزود: طمع  كارى و س
جهانى به خطر مى اندازد.به گفته نبى پور، كاهش صادرات تخم مرغ به عراق 
ــده است و در حال  ــديد قيمت اين محصول در بازار داخلى ش باعث افت ش
حاضر هركيلوگرم تخم مرغ درب مرغ دارى به طور ميانگين 2650 تومان و 

حدود 1200 تومان كمتر از قيمت واقعى آن به فروش مى رسد.

سومين متهم كه در جريان خريد دكل فورچونا موسوم به دكل گمشده نقش اساسى 
داشت توسط يك نهاد امنيتى بازداشت شد.«ع.ط» سومين متهم كه در جريان خريد 

دكل گمشده نقش اساسى داشت توسط يك نهاد امنيتى بازداشت شد.
اين گزارش حاكى است اوايل شهريورماه بود كه يكى ديگر از متهمان پرونده دكل 87 
ميليون دالرى با دستور مقامات قضايى بازداشت شد. قبل تر اين خبرگزارى از بازداشت 
يكى از متهمان فساد در شركت تأسيسات دريايى خبر داده بود كه غالمحسين محسنى 
اژه اى سخنگوى قوه قضاييه چندى بعد اين خبر را تأييد كرده بود. بر اين اساس، يكى از 
موارد مربوط به اين پرونده هاى فساد، پرداخت پول يك دكل به ارزش 87 ميليون دالر 
به دالالن دكل بود، اما اين دكل هرگز به ايران نيامد و در حال حاضر در خليج مكزيك 
در حال حفارى است. به گزارش فارس، نماينده طراحى كننده تحقيق و تفحص مجلس 
از شركت تاسيسات دريايى، موارد متعددى از جمله خريد يك شناور، خريد لوله هاى 
گاز ترش، تأسيس شركت هاى صورى مانند كيتو و دكل ديگرى كه در سواحل امارات 

تبديل به آهن پاره شد را از جمله داليل انجام اين تحقيق و تفحص ذكر كردند.
ــه در طول  ــات دريايى ك ــركت تأسيس ــت در پرونده ش ــى  اس ــزارش فارس حاك گ
ــاى مديرانى از  ــاده، پ ــزى در آن اتفاق افت ــالت ابهام آمي ــف معام دولت هاى مختل
ــت  ــت.اين گزارش حاكى اس ــه ميان آمده اس ــم و يازدهم ب ــتم، ده دولت هاى هش
ــات  ــركت تاسيس ــى از پول خريدهاى خارجى ش ــع اعالم كرده اند بخش برخى مناب
ــاب م.ش واريز  ــه حس ــك صرافى ب ــى و از طريق ي ــاب هاى خارج ــى از حس درياي
ــدود 600 هزار  ــده ح ــول واريز ش ــد رقم پ ــالم مى كنن ــت. اين منابع اع ــده اس ش

دالر است.

ــاعت آموزش مهارتى به جوانان  مدير كل آموزش فنى و حرفه اى از 9 ميليون نفر س
جوياى كار و شاغلين در آموزشگاه هاى آزاد خبر داد و گفت: اين ميزان آموزش هاى 
ــت.حميدرضا خانپور ، با اشاره به اينكه در  مهارتى در 6 ماه نخست سال داده شده اس
شش ماه نخست سال جارى 5 ميليارد ريال تسهيالت توسط 42 آموزشگاه آزاد فنى و 
حرفه اى در جهت ارتقاء تجهيزات و كمك هزينه ى تهيه مكان آموزشى و ...  پرداخت 
شده است گفت: در نيمه نخست سال جارى تعداد 47863 نفر در بخش خصوصى از 
آموزش هاى مهارتى فنى و حرفه اى بهره مند شده اند كه از اين تعداد 31936 نفر زن 
و 15927 نفر مرد بوده اند. خانپور بيان كرد: بيش از 9 ميليون نفر ساعت آموزش هاى 
مهارتى به جوانان جوياى كار و شاغلين توسط موسسات كارآموزى آزاد استان در شش 
ــت. 1993 مورد بازرسى نظارتى طى شش ماه گذشته  ماه نخست سال داده شده اس
انجام شده است .خواستار حمايت دولت از آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى فاقد فضاى 
آموزشى و تجهيزات مناسب شد.مديركل نفى و حرفه اى  استان تهران تعامل هر چه 
ــتن گام هاى بلند در راستاى اقتصاد ملى بيان كرد  بيشتر با بخش خصوصى را برداش
ــگاه فنى و حرفه اى آزاد، آموزش هاى مهارتى را در 34  و گفت: بيش از 2 هزار آموزش
رشته آموزشى با 413 حرفه ى زير مجموعه در بخش هاى صنعت، خدمات و كشاورزى 
و فناورى هاى نوين ارائه كردند.خانپور، توسعه مهارت هاى فنى و حرفه اى، شناسايى 
مشاغل جديد مهارتى، آموزش هاى تقاضامحور متناسب با بازار كار و ايجاد اشتغال پايدار 
را از اولويت هاى فعاليت مجموعه خواند و افزود: ارائه مدل آموزشى بازارمحور با همكارى 
ــال پيگيرى ــت كه امس كارآفرينان و توليد كنندگان برتر داخلى از جمله اهدافى اس

 مى كنيم.

همزمان با به پايان رسيدن طرح استراتژيك تعميرات اساسى خطوط لوله زيرزمينى 
ــاده لغو تحريم ها  ــران در خليج فارس آم ــزرگ ترين پايانه نفتى اي در پايانه خارگ، ب
ــت.عباس اسددوز در  ــور شده اس ــتور افزايش توليد و صادرات نفت كش و صدور دس
ــى خارگ به  ــات پايانه نفت ــازى تاسيس ــريح آخرين وضعيت تعميرات و آماده س تش
ــركت ملى  ــوى ش ــتور افزايش توليد و صادرات نفت خام ايران از س منظور صدور دس
ــاتحريم گفت: در شرايط فعلى تعميرات خطوط  نفت ايران و وزارت نفت در دوران پس
ــت.رييس  ــيده اس ــر از موعد مقرر به پايان رس ــره خارگ زودت ــر زمينى جزي لوله زي
ــى خطوط  ــور اجراى پروژه تعميرات اساس ــا اعالم اينكه به منظ پايانه نفتى خارگ ب
ــده بود،  ــه زمان بندى 12 ماهه تعريف ش ــت در پايانه خارگ برنام لوله زير زمينى نف
ــن پروژه  ــى، اي ــان داخل ــوان متخصص ــت و ت ــتفاده از ظرفي ــا اس ــرد: ب ــح ك تصري
ــت. ــده اس ــل اجرايى ش ــور كام ــه ط ــدت 8 ماه ب ــول م ــاه در ط ــاى 12 م ــه ج ب
ــه خطوط لوله ــا تاكيد بر اينك ــركت پايانه هاى نفتى ايران ب ــوول در ش اين مقام مس
زير زمينى پايانه خارگ به عنوان بزرگ ترين ترمينال نفت ايران در خليج فارس شامل 
چهار رشته خط 60 و 72 اينچ به طول  750 متر است، گفت: تعمير دو رشته از اين خط 
ــتينگ و رنگ آميزى از  بهمن ماه سال گذشته  لوله شامل غالف گذارى، تقويت، بالس
ــد كه اين موضوع  با توجه به قدمت طوالنى اين خطوط، ترميم و تقويت نقاط  آغاز ش
آسيب ديده و بازرسى از آن طرحى استراتژيك براى صنعت نفت كشور به شمار مى رود.
ــدس و تحريم ها از  ــال دفاع مق ــددوز با بيان اينكه بمباران جزيره خارگ در 8 س اس
ــت، ــر خطوط لوله زير زمينى جزيره خارگ بوده اس مهم ترين عوامل تاخير در تعمي
 بيان كرد: پس از بررسى و ارزيابى فنى اين پروژه، ترميم و بازسازى آن از سال گذشته 
در دستور كار اداره تعميرات صنعتى پايانه نفتى خارگ قرار گرفت كه اين طرح با صرف 
بالغ بر 43 هزار و  400 نفر ساعت كار بى وقفه و خستگى ناپذير توسط متخصصان ايرانى 

با موفقيت پايان يافت.
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ــود مارمولك هاى خاكى سوئدى زودتر  باال رفتن دماى هوا موجب مى ش
ــود.  ــتر ش ــل آن ها بيش تخم گذارى كرده و در نتيجه احتمال بقاى نس
ــد تاثيرات مثبت  ــرات جوى مى توان ــاس يك مطالعه جديد، تغيي بر اس
ــق مرتفع و نواحى  ــه اى از مارمولك هاى بومى مناط ــت گون روى جمعي
ــندگان اين  ــد؛ اما با اين حال نويس ــته باش ــمالى نيمكره زمين داش ش
ــر مجموعه  ــده آب و هوايى به نظ ــه اين پدي ــدار داده اند ك مطالعه هش
ــرار مى دهد ، ــورى را تحت تاثير ق ــن گونه جان كاملى از ويژگى هاى اي
كه در مجموع تاثير تركيبى ناشناخته اى روى تخم گذارى و حفظ بقاى 

آن ها دارد.
ــريع تر از گذشته در حال تغيير  وضعيت اقليمى و آب و هوايى جهانى س
ــزايى روى اكوسيستم ها، گونه ها و  است كه اين دگرگونى تاثيرات به س
جمعيت در سراسر جهان دارد. برخى گونه ها قادر هستند با اين تغييرات 
سازگار شوند، اما گروهى ديگر با مشكل روبرو شده و در نتيجه تعداد آن ها 
كاهش مى يابد. يكى از متداول ترين واكنش هاى گزارش شده به دگرگونى 
ــه چرخه حيات  ــان پديده هاى مربوط ب ــى اخير، تغيير در زم آب و هواي
همچون بيدار شدن از خواب زمستانى، مهاجرت و تخم گذارى گونه هاى 

جانورى است.
«گابريال جونگستروم»، نويسنده ارشد اين مطالعه از دانشگاه گوتنبرگ 
سوئد گفت: تغيير در زمان چرخه حيات گسترده است. هرچند پرسش 
ــات و گياهان  ــت روى حيوان ــن وضعي ــه چگونه اي ــت ك حياتى اين اس

تاثير مى گذارد؟
ــه منابع بيرونى  ــراى تنظيم دماى بدن خود ب اين گونه از مارمولك ها ب
حرارتى نياز دارند. به اين مفهوم كه دماى محيط، تاثير شديدى بر بسيارى 
ــن زمان چرخه هاى حيات  از عملكردهاى اصلى فيزيولوژيك و همچني

آن ها دارد.
به گزارش ساينس ديلى، گونه هاى استوايى مارمولك ها در شرايط جوى 
ــان نزديك است و در نتيجه  زندگى مى كنند كه به دماى مطلوب بدن ش
با افزايش دما دچار مشكل مى شوند؛ اما در مقايسه، براى مارمولك هايى 
ــاى بدن آنها را  ــع زندگى مى كنند، گرما مى تواند دم كه در مناطق مرتف

به سطح مطلوب نزديك كند.

تغييرات جـوى به نفع 
مارمولك هاى شمالى!

عكس روز 

سنجاب حيوانى است نيمه اهلى، اين حيوان در كشورهاى اروپايى 
جزو حيوانات اهلى محسوب نمى شود، ولى چند سالى است كه 

نگهدارى آن در ايران رايج شده است.
ــن از درخت اغلب  ــه به توانايى خود در باال رفت در طبيعت با توج
ــوراخ هايى كه خود در درخت ايجاد مى كند،  در جنگل ها ودر س
زندگى مى كند.سنجاب ها گياهخوار بوده وميوه ها ودانه ها عمده 
غذاى طبيعى آنها را تشكيل مى دهند. سنجاب درختى يك حيوان 
ــت. او يكى از كمترين حيوانات وحشى است كه  بسيار خاصى اس

با انسان ها وفق داده شده و ياد گرفته كه با انسان ها زندگى كند.
سنجاب هم مى تواند از غذاى طبيعت استفاده كند و هم از غذايى 
كه توسط انسان ها درست شده است. سنجاب يك ژيمناستيك 
كار شگفت انگيز است . دم بلند آن باعث مى شود كه او را از بقيه 
ــخيص داد. قدمت سنجاب  پستانداران روى زمين به راحتى تش

طوسى به 50 ميليون سال مى رسد. 
ــت؛ 365 نوع سنجاب در سراسر  سنجاب از خانواده جوندگان اس

دنيا وجود دارد.
ــنجاب درختى،  ــيم شده اند: س ــنجاب ها به دسته هاى تقس  س
ــنجاب زمينى و  ــت؛ س ــده اس ــناخته ش ــوم مردم ش كه در عم

سنجاب پرنده.
ــده ترين نوع درختى است.  ــى يكى از شناخته ش سنجاب طوس
اكثر آنها در نيمكره شمالى ساكن هستند.غذاى آنها آجيل ، دانه و 

ميوه مى باشد. طول عمر سنجاب تقريبا 6 سال است. 
اكثر سنجاب هاى شهرى كمتر از يك سال زندگى مى كنند.

ــنجاب قرمز هم وجود دارد ، آنها از نوع طوسى خود  همچنين س
ــتند. رنگ موى آنها از قرمز تا مشكى،متغير است.  كوچك تر هس
ــفيد و دم پُرزدار بلند قرمز رنگ هستند؛  اكثر آنها داراى شكم س
بعضى از زير مجموعه هاى آنها مى توانند داراى گوش مشكى رنگ 

باشند، آنها بيشتر در فصل زمستان رشد مى كنند.
تغذيه

ــبزيجات را مى  ــيعى از دانه ها،ميوه ها و س ــنجاب طيف وس س
ــاى روغنى  ــدم ،ذرت)و دانه ه ــامل (غالت:گن ــه ها ش خورد.دان
ــاى  ــوه ه ــامل مي ــا ش ــوه ه ــردان)و مي ــم آفتابگ ــل تخ (مث
ــيب،انگور  ــك(گردو،فندق،بلوط)و ميوه هاى ديگر مثل س خش
ــتفاده  ــبزيجاتى نظير كاهو وكلم همگى مى توانند مورد اس وس

سنجاب قرار گيرند. 
ــى ، آجيل ، دانه و ميوه است؛ همچنين آنها  تغذيه سنجاب طوس
تخم پرندگان ، حشرات ، حتى اگر غذاى ديگرى پيدا نكنند الشه 
ــدارى نمك در  ــى مق ــنجاب طوس حيوانات را نيز مى خورند. س
ــد اين نمك را از  ــت بتوان رژيم غذايى اش نياز دارد ، و ممكن اس
ــنجاب ها  خاك جاهايى كه برف و يخ در آنجا بوده تامين كند. س
ــاخه هاى درخت را براى تميز كردن و  ش
تيز كردن دندان هاى شان 

مى جوند.

سنجاب پوشش آجيل را با دندان هايش مى جود. سپس آجيل را 
با ليسيدن يا ماليدن به صورتش قبل از دفن كردن تميز مى كند. 
اين عمل يك بوى خاصى را به آجيل اضافه مى كند كه اين كار به 
ــنجاب كمك مى كند بعدا آن را به راحتى پيدا كند ، حتى زير  س

30 سانتيمتر برف.
ــرى صداى جير جير با يكديگر ارتباط برقرار  سنجاب ها با يك س

مى كنند. اين صداها توام با حركات دم، انجام مى شود.
توليد مثل

ــترين فعاليت را دراواخر زمستان دارند،وقتى كه  سنجاب ها بيش
فصل جفتگيرى فرا مى رسد.

ــك 33 روز و در  ــاى كوچ ــه ه ــاردارى در گون ــان ب ــدت زم م
ــوع روباهى آن  ــى و ن ــنجاب طوس ــاى بزرگ تر مانند س گونه ه
ــنجاب ها  ــد. س (Fox Squirrels) باالى 60 روز طول مى كش

معموال در اوايل بهار به دنيا مى آيند.
ــت.  ــر دوره چهار نوزاد اس ــا در ه ــنجاب ه ــن زايمان س ميانگي
اين ميانگين با تغيير آب و هوا عوض مى شود. وهله دوم زايمان در 
ــتان رخ مى دهد، اگر غذاى كافى وجود داشته باشد.  اواسط تابس
سنجاب ماده قوى ترين نر را در فصل جفتگيرى انتخاب مى كند.

نگهدارى از بچه ها
ــاى زيرزمينى خود مى  ــتان ها در النه ه ــنجاب زمينى، زمس س
ــود.  ــطح زمين ظاهر مى ش ــت در س ــاه ارديبهش خوابد و در م
ــود.  ــاده توليدمثل مى ش ــه زودى آم ــتانى ب پس از خواب زمس

كمكــى نرها در نگهدارى از نوزادان  ــچ  هيــ
ــى كنند  ــا نم ــاده ه ــابه م آنهـ و 
ــرورش  پـــ در  را 
ــا  ــدارى نوزاده و نگه

ــود  خ ــال  ح ــه  ب
مى گذارند. 

ــا در  ــاده ه م
ف  ا ــر طــ ا
ـــان  النه ش
ــى  ي و قلمر
را به وجود 
ــى آورند  م

ــول  و در ط
ى  ر ا ــد نگه
ــوزادان،  ن از 

از اين قلمرو محافظت مى كنند. ماده ها هر بار 3 تا 6 بچه به دنيا 
ــير مى گيرند؛  مى آورند. ماده ها بچه ها را در 3 تا 4 هفتگى از ش
در اين هنگام نرها به سرعت كلنى را ترك مى كنند، ولى ماده هاى 
جوان در زادگاه خود باقى مى مانند. اگر نرها محل را ترك نكنند 
ــا يا مادران بچه ها  مورد حمله ماده ها قرار مى گيرند؛ اما ماده ه
هيچ گاه با يكديگر بر سر قلمرو و يا النه نمى جنگند. در واقع آنها 
ــاى يكديگر دفاع  ــر از قلمرو و بچه ه با كمك و همكارى يكديگ
ــه اى به قلمرو و  ــگام اگر نرى و يا ماده غريب مى كنند. در اين هن
كلنى آنها نزديك شود، مورد حمله مادران قرار مى گيرد؛ چرا كه 
ــط نرها زياد ديده مى شود. معموال حدود  در آنها بچه كشى توس
8 درصد از بچه ها توسط سنجاب هاى زمينى نر از النه ها بيرون 
كشيده شده و كشته مى شوند. اين قاتالن از نرهاى خويشاوند يا 
ــتند، بلكه ممكن  به عبارت ديگر پدران بچه هاى اين كلنى نيس
ــند كه در جستجوى انتخاب  است آنها نرهاى ولگرد جوانى باش

ــتند يا اينكه ماده هايى در جستجوى حفره اى براى  ماده هس
توليدمثل مى باشند؛ و معموال اين ماده ها در كوشش 

خود براى تصاحب حفره ، هر بچه اى را كه ببينند 
مى كشند تا قلمرو را بگيرند. 

ــان جانوران  ــار در مي اين نوع رفت
ــت كه  ــزى اس ــان چي هم

ــوان آن را انتخاب  مى ت
ــت؛  دانس ــى  طبيع
ــنجاب ها  ــه س چرا ك

ــار  رفت ــن  اي ــا  ب
ــى كنند  ــعى م س

ژن هاى خود را 

به نسل هاى بعدى انتقال دهند؛ و طبيعت نيز آن دسته را انتخاب 
مى كند كه قدرت و شانس بيشترى دارد.

فعاليت
ــنجاب ها 2 تا 3 ساعت بعد از طلوع  در تابستان بيشتر فعاليت س
خورشيد است، سپس آنها استراحت مى كنند ، و دوباره دو ساعت 
ــنجاب ها  ــه فعاليت مى كنند. س ــروع ب قبل از غروب آفتاب ش
ــيانه  ــود، براى خوابيدن به آش ــه هوا كامال تاريك ش قبل از اينك
ــود را در تاريكى  ــيانه هاى خ هاى خود مى روند؛ و به ندرت آش

ترك مى كنند.
ــط روز  ــنجاب فعاليت هاى خود را در آغاز و و س ــتان س در زمس
به اتمام مى رساند و در آشيانه خود تا روز بعدى مى ماند. هنگام 
توفان زمستانى يا سرماى طاقت فرسا ، سنجاب ممكن است روزها 
ــنجاب درختى در فصل زمستان  آشيانه خود را ترك نكند؛ اما س

به خواب زمستانى فرو نمى رود.
ــتان به خوابى عميقى  برخى از سنجاب هاى زمينى در زمس
ــان فرو مى روند. سنجاب  در آشيانه هاى ش
ــه تنهايى زندگى  بالغ به طور معمول ب
ــديد  ــرماى ش ــا در س ــد؛ ام مى كن
ــيانه خود را با سنجاب هاى ديگر ، آش
ــدن خود  ــتن گرماى ب ــراى نگه داش ب
تقسيم مى كند. وقتى كه درجه حرارت 
ــيانه را ترك  ــان ها آش ــاال رفت ، ميهم ب

مى كنند.
خلق و خو

غده عرق سنجاب هاى درختى، بين پهنه 
ــت.  ــتان اس پا و روى پنجه ها، بين انگش
ــتند و يا تحرك دارند  وقتى كه گرم هس
ــك  ــطوح خش جاى پاى خود را روى س
ــو همچنين  مى گذارند. اين ب
ــذارى درختان  براى عالمت گ
در قلمرو آنها استفاده مى شود. 
ــنجاب با هجوم  ــيانه س اگر آش
ــاى ديگر  ــا مزاحم ه كك ها ي
مواجه شود ، سنجاب از آنجا رفته و 

آشيانه جديد مى سازد.
ــه درمحوطه اى  ــت ك ــراى همين اس ب
ــد تعداد  ــا زندگى مى كنن كه آنه
آشيانه ها از سنجاب ها بيشتر 

است.

كه توسط انسان ها درست شده است. سنجاب يك ژيمناستيك 
كار شگفت انگيز است . دم بلند آن باعث مى شود كه او را از بقيه 

ــنجاب زمينى و  ــت؛ س ــده اس ــناخته ش ــوم مردم ش كه در عم

ــتند. رنگ موى آنها از قرمز تا مشكى،متغير است.  كوچك تر هس

ــك 33 روز و در  ــاى كوچ ــه ه ــاردارى در گون ــان ب ــدت زم ــك 33م ــاى كوچ ــه ه ــاردارى در گون ــان ب ــدت زم به اتمام مى رساند و در آشيانه خود تا روز بعدى مى ماند. هنگام 8 درصد از بچه ها توسط سنجاب هاى زمينى نر از النه ها بيرون 33م
توفان زمستانى يا سرماى طاقت فرسا ، سنجاب ممكن است روزها 
ــنجاب درختى در فصل زمستان  آشيانه خود را ترك نكند؛ اما س

ــتان به خوابى عميقى  برخى از سنجاب هاى زمينى در زمس
ــان فرو مى روند. سنجاب  در آشيانه هاى ش
ــه تنهايى زندگى  بالغ به طور معمول ب
ــديد  ــرماى ش ــا در س ــد؛ ام مى كن

ــدن خود  ــتن گرماى ب ــراى نگه داش ب
تقسيم مى كند. وقتى كه درجه حرارت 
ــيانه را ترك  ــان ها آش ــاال رفت ، ميهم ب

غده عرق سنجاب هاى درختى، بين پهنه 
ــت.  ــتان اس پا و روى پنجه ها، بين انگش
ــتند و يا تحرك دارند  وقتى كه گرم هس
ــك  ــطوح خش جاى پاى خود را روى س
ــو همچنين  مى گذارند. اين ب
ــذارى درختان  براى عالمت گ
در قلمرو آنها استفاده مى شود. 
ــنجاب با هجوم  ــيانه س اگر آش
ــاى ديگر  ــا مزاحم ه كك ها ي
مواجه شود ، سنجاب از آنجا رفته و 

ــه درمحوطه اى  ــت ك ــراى همين اس ب
ــد تعداد  ــا زندگى مى كنن كه آنه
آشيانه ها از سنجاب ها بيشتر 

كه توسط انسان ها درست شده است. سنجاب يك ژيمناستيك 
كار شگفت انگيز است . دم بلند آن باعث مى شود كه او را از بقيه 
ــخيص داد. قدمت سنجاب  پستانداران روى زمين به راحتى تش

طوسى به 50 ميليون سال مى رسد. 
ــت؛ 365 نوع سنجاب در سراسر  ــت؛ 365سنجاب از خانواده جوندگان اس 365سنجاب از خانواده جوندگان اس

دنيا وجود دارد.
ــنجاب درختى،  ــيم شده اند: س ــنجاب ها به دسته هاى تقس  س
ــنجاب زمينى و  ــت؛ س ــده اس ــناخته ش ــوم مردم ش كه در عم

سنجاب پرنده.
ــده ترين نوع درختى است.  ــى يكى از شناخته ش سنجاب طوس
اكثر آنها در نيمكره شمالى ساكن هستند.غذاى آنها آجيل ، دانه و 

6ميوه مى باشد. طول عمر سنجاب تقريبا 6ميوه مى باشد. طول عمر سنجاب تقريبا 6 سال است. 
اكثر سنجاب هاى شهرى كمتر از يك سال زندگى مى كنند.

ــنجاب قرمز هم وجود دارد ، آنها از نوع طوسى خود  همچنين س
ــتند. رنگ موى آنها از قرمز تا مشكى،متغير است.  كوچك تر هس
ــفيد و دم پُرزدار بلند قرمز رنگ هستند؛  اكثر آنها داراى شكم س
بعضى از زير مجموعه هاى آنها مى توانند داراى گوش مشكى رنگ 

باشند، آنها بيشتر در فصل زمستان رشد مى كنند.
تغذيه

ــبزيجات را مى  ــيعى از دانه ها،ميوه ها و س ــنجاب طيف وس س
ــاى روغنى  ــدم ،ذرت)و دانه ه ــامل (غالت:گن ــه ها ش خورد.دان
ــاى  ــوه ه ــامل مي ــا ش ــوه ه ــردان)و مي ــم آفتابگ ــل تخ (مث
ــيب،انگور  ــك(گردو،فندق،بلوط)و ميوه هاى ديگر مثل س خش
ــتفاده  ــبزيجاتى نظير كاهو وكلم همگى مى توانند مورد اس وس

سنجاب قرار گيرند. 
ــى ، آجيل ، دانه و ميوه است؛ همچنين آنها  تغذيه سنجاب طوس
تخم پرندگان ، حشرات ، حتى اگر غذاى ديگرى پيدا نكنند الشه 
ــدارى نمك در  ــى مق ــنجاب طوس حيوانات را نيز مى خورند. س
ــد اين نمك را از  ــت بتوان رژيم غذايى اش نياز دارد ، و ممكن اس
ــنجاب ها  خاك جاهايى كه برف و يخ در آنجا بوده تامين كند. س
ــاخه هاى درخت را براى تميز كردن و  ش
تيز كردن دندان هاى شان 

مى جوند.

ــك 33 روز و در  ــاى كوچ ــه ه ــاردارى در گون ــان ب ــدت زم ــك 33م ــاى كوچ ــه ه ــاردارى در گون ــان ب ــدت زم 33م
ــوع روباهى آن  ــى و ن ــنجاب طوس ــاى بزرگ تر مانند س گونه ه
ــنجاب ها  ــد. س (Fox Squirrels) باالى 60 روز طول مى كش

معموال در اوايل بهار به دنيا مى آيند.
ــت.  ــر دوره چهار نوزاد اس ــا در ه ــنجاب ه ــن زايمان س ميانگي
اين ميانگين با تغيير آب و هوا عوض مى شود. وهله دوم زايمان در 
ــتان رخ مى دهد، اگر غذاى كافى وجود داشته باشد.  اواسط تابس
سنجاب ماده قوى ترين نر را در فصل جفتگيرى انتخاب مى كند.

نگهدارى از بچه ها
ــاى زيرزمينى خود مى  ــتان ها در النه ه ــنجاب زمينى، زمس س
ــود.  ــطح زمين ظاهر مى ش ــت در س ــاه ارديبهش خوابد و در م
ــود.  ــاده توليدمثل مى ش ــه زودى آم ــتانى ب پس از خواب زمس

كمكــى نرها در نگهدارى از نوزادان  ــچ  هيــ
ــى كنند  ــا نم ــاده ه ــابه م آنهـ و 
ــرورش  پـــ در را 
ــا  ــدارى نوزاده و نگه

ــود  خ ــال  ح ــه  ب
مى گذارند. 

ــا در  ــاده ه م
ف  ا ــر طــ ا
ـــان  النه ش
ــى  ي و قلمر
را به وجود 
ــى آورند  م

ــول  و در ط
ى  ر ا ــد نگه
ــوزادان،  ن از 

8 درصد از بچه ها توسط سنجاب هاى زمينى نر از النه ها بيرون 
كشيده شده و كشته مى شوند. اين قاتالن از نرهاى خويشاوند يا 
ــتند، بلكه ممكن  به عبارت ديگر پدران بچه هاى اين كلنى نيس
ــند كه در جستجوى انتخاب  است آنها نرهاى ولگرد جوانى باش

ــتند يا اينكه ماده هايى در جستجوى حفره اى براى  ماده هس
توليدمثل مى باشند؛ و معموال اين ماده ها در كوشش 

خود براى تصاحب حفره ، هر بچه اى را كه ببينند 
مى كشند تا قلمرو را بگيرند. 

ــان جانوران  ــار در مي اين نوع رفت
ــت كه  ــزى اس ــان چي هم

ــوان آن را انتخاب  مى ت
ــت؛  دانس ــى  طبيع
ــنجاب ها  ــه س چرا ك

ــار  رفت ــن  اي ــا  ب
ــى كنند  ــعى م س

ژن هاى خود را 

به اتمام مى رساند و در آشيانه خود تا روز بعدى مى ماند. هنگام 
توفان زمستانى يا سرماى طاقت فرسا ، سنجاب ممكن است روزها 
ــنجاب درختى در فصل زمستان  آشيانه خود را ترك نكند؛ اما س

به خواب زمستانى فرو نمى رود.
ــتان به خوابى عميقى  برخى از سنجاب هاى زمينى در زمس
ــان فرو مى روند. سنجاب  در آشيانه هاى ش
ــه تنهايى زندگى  بالغ به طور معمول ب
ــديد  ــرماى ش ــا در س ــد؛ ام مى كن
ــيانه خود را با سنجاب هاى ديگر ، آش

ــدن خود  ــتن گرماى ب ــراى نگه داش ب
تقسيم مى كند. وقتى كه درجه حرارت 
ــيانه را ترك  ــان ها آش ــاال رفت ، ميهم ب

مى كنند.
خلق و خو

غده عرق سنجاب هاى درختى، بين پهنه 
ــت.  ــتان اس پا و روى پنجه ها، بين انگش
ــتند و يا تحرك دارند  وقتى كه گرم هس
ــك  ــطوح خش جاى پاى خود را روى س
ــو همچنين  مى گذارند. اين ب
ــذارى درختان  براى عالمت گ
در قلمرو آنها استفاده مى شود. 
ــنجاب با هجوم  ــيانه س اگر آش
ــاى ديگر  ــا مزاحم ه كك ها ي
مواجه شود ، سنجاب از آنجا رفته و 

آشيانه جديد مى سازد.
ــه درمحوطه اى  ــت ك ــراى همين اس ب
ــد تعداد  ــا زندگى مى كنن كه آنه
آشيانه ها از سنجاب ها بيشتر 

است. همه چيز درباره
 سنجاب ها
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منطقه نمونه گردشگرى سبالن

ــه اى  ــاى گلخان ــار گازه ــه انتش ــد ادام ــدار دادن ــان هش كارشناس
با روند فعلى، عواقب ناگوارى چون تخريب زنجيره هاى غذايى دريايى 

در اقيانوس هاى جهان خواهد داشت.
ــتراليا به ارزيابى اطالعات 632  ــگاه آداليد در اس كارشناسان دانش
مطالعه مرتبط با تاثير افزايش سطح دى اكسيد كربن بر محيط زيست 
دريايى پرداختند. در اين مطالعات تمامى انواع اكوسيستم هاى دريايى 
ــنه دريايى»  از جمله صخره هاى مرجانى، جنگل هاى «ِكلپ» يا «اش
ــى  (نوعى جلبك هاى بزرگ زيردريايى) و درياهاى ژرف مورد بررس

قرار گرفته اند.
«سين كانل» از دانشگاه آداليد گفت: اطالعات نسبتا كمى در مورد 

چگونگى تاثير تغييرات جوى بر محيط زيست دريايى داريم. تاكنون 
اعتماد نسبتا كلى بر بازبينى هاى كيفى و دورنماهايى از تغييرات بالقوه 
جهانى وجود داشته است. همچنين با وجودى كه ارزيابى هاى كمى 
نيز وجود داشته، اما عموما روى يك عامل تنش زا، يك اكوسيستم  يا 

يك گونه  منفرد متمركز بوده است.
ــى آزمايش ها  ــج تمام ــى نتاي ــزود: دراين بررس ــناس اف اين كارش
ــش زا روى كل اجتماعات  ــده تا تاثيرات چندين عامل تن تركيب ش
ــاى مختلف  ــا و مقياس ه ــالت بين گونه ه ــداران از جمله تعام جان

واكنش ها به تغييرات جوى بررسى شود.
در اين مطالعه آمده است تغييرات سريع اقيانوس ها، فرصت كمى را 
در اختيار گونه ها مى گذارد تا با آب هاى گرم تر و اسيدى سازگار شوند.

ــن گونه هاى  ــك تري ــه كوچ ــت ك ــازى ها حاكيس ــه شبيه س اگرچ
زئوپالنكتون ممكن است از آب هاى گرم تر سود ببرند، اما تكثير آنها 
ــت كه توليدمثل شان ادامه  ــرايط لزوما به معناى اين نيس در اين ش

پيدا مى كند.
ــداران كوچك  ــاز جان ــوخت و س ــش ميزان س ــان ديگر افزاي به بي
ــتر آنها براى  ــاى بيش ــه معناى تقاض ــاى گرم تر ب ــى در آب ه درياي
ــذا مواجه  ــا كمبود غ ــاى بزرگ تر ب ــه گونه ه ــت و در نتيج غذا اس
خواهند شد؛ و ادامه اين روند به از هم پاشيدن زنجيره غذايى دريايى 

مى انجامد.

ديدنى  هادر اعماق آب

ــگرى  ــه گردش ــه نمون منطق
ــوان دهكده  ــبالن كه به عن س
ــز  ني ــبالن  س ــتى  توريس
ــايتى  ــود در س ناميده مى ش
ــار  110 هكت ــعت  ــه وس ب
ــو  ــه بالقل ــوار رودخان در ج
ــده  ــه در بردارن ــرار دارد ك ق
ــرم معدنى  چندين دهنه آبگ
ــه،  برجلو،قينرج ــون  همچ
ــت،  داش آلتى، قميش تى اس

ــه حرارت 53 درجه  ــلى) با درج كه در اين ميان آبگرم معدنى برجلو( بوش
سانتيگراد و آبگرم قينرجه بادرجه حرارت 73 درجه سانتيگراد و دارا بودن 
خواص درمانى همچون تسكين و درمان درد هاى رماتيسم و درد مفصل ها 
و رفع خستگى به صورت سنتى مورد استفاده قرار مى گيرد، از آوازه بيشترى 

برخوردار است.
 اين منطقه درتاريخ 88/3/9 ، بادرجه ملى به عنوان منطقه نمونه گردشگرى 
ــت؛ در حال حاضر  ــرار گرف ــب هيات دولت ق ــتان نير، مورد تصوي شهرس
ــات گردشگرى و  اين منطقه براى ايجاد مجتمع هاى آب درمانى و تاسيس

اقامتى به بخش خصوصى واگذار شده است .

ــا در مجاورت  ــى چم غار يخ
ــان در  ــيخ عليخ ــتاى ش روس
فاصله 25 كيلومترى چلگرد از 
توابع بخش مركزى شهرستان 
كوهرنگ استان چهارمحال و 
ــرار دارد. غار يخى  بختيارى ق
ــت چما  ــل دش ــا در مقاب چم
ــبيه تنگه اى  ــده و ش ــع ش واق
بزرگ و يك انبارى پربرف است 
كه ارتفاع برف هاى آن تا 50 متر 

نيز مى رسد. اليه هاى يخى اين غار در فصول گرم و كم بارش داراى ضخامت 
ــت و بايد از عبور بر روى آن ها و داخل  كمى بوده و بسيار نازك و سست اس
غار اجتناب كرد. غار يخى چما يكى از نادرترين و اعجاب انگيزترين غارهاى 
استان چهارمحال و بختيارى به شمار مى رود. قرار گرفتن در دره هاى عميق و 
انباشت حجم برف هاى چندين ساله در اين غار سبب شده است تا قنديل هاى 
يخ و توده هاى عظيم برف به صورت دائمى و در تمام فصول سال باقى بمانند.
عالوه بر اين غار يخى چما به بزرگ ترين منبع آب شيرين ايران نيز شهرت 
ــرد جريان يافته كه در  ــمه اى با آب س دارد؛ زيرا از زير يخ هاى اين غار، چش

نهايت به سد كوهرنگ مى ريزد.

غار يخى چما تغييرات جوى و خطر از هم پاشيدن زنجيره غذايى دريايى
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«مسيح عاليى» اولين مجرى رسانه ملى است كه توانسته با 
ــه تلويزيونى را برعهده بگيرد.  وجود نابينايى اجراى يك برنام
آن هم برنامه اى در حوزه معلوالن كه خانم مجرى خودش از 

جنس آنهاست.
عطيه همتى: تصور يك برنامه تلويزيونى با مجرى نابينا كه نمى 
تواند جاى دوربين ها را تشخيص بدهد و به اشاره افراد پشت 
ــان دهد كمى عجيب به نظر مى رسد. اما  دوربين واكنش نش
«پيام ابراهيم پور» تهيه كننده برنامه «نقطه هاى برجسته»  و 
«سعيد اشناب» مدير سابق گروههاى تلويزيونى شبكه افق اين 
ريسك را پذيرفتند تا در برنامه اى كه در حوزه معلوالن است، 
اين بار خود مجرى نيز هم جنس آنها باشد. تا گپ و گفت مجرى 
و مهمان واقعى تر شود.شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد اين 
برنامه در منزل شخصى خانم مجرى تصويربردارى شده است. 
عاليى بارها در حين ضبط برنامه براى مهمانانش چاى دم كرده 
و شربت و شيرينى آماده كرده است. و به قول خودش همه چيز 

در اين برنامه واقعى واقعى است.
نمى توانستم قبول كنم نابينا شدم

ــال 57 در تهران است.  مسيح عاليى متولد متولد 22 مهر س
ــن از دوم ابتدايى  ــش بود. بنابراي پدرش يكى از همافران ارت
ــوم ابتدايى را در اين  ــه دزفول رفت و دوم و س با خانواده اش ب
ــوم ابتدايى بود كه پدرش در  ــه رفت. كالس س شهر به مدرس
جمعه خونين حجاج در مكه به شهادت رسيد تا از وجود پدر 
محروم شود و لحظه مصاحبه درست سالگرد دقيق اين اتفاق 
است. بعد از آن به دليل يك بيمارى ژنتيكى در 10 سالگى نور 
ــد. بنابراين مجبور بود از  چشمانش رو به افول رفت و نابينا ش
چهارم ابتدايى براى ادامه تحصيل از مدرسه عادى به مدرسه 
نابينايان برود و خط بريل را ياد بگيرد: «من در مدت كوتاهى 
ــم  ــت دادم. همين كه اس بخش عظيمى از بينايى ام را از دس
نابينا روى من مى خورد و بايد مدرسه نابينايان مى رفتم برايم 
ــب ها زير پتو گريه بسيار وحشتناك بود. آن موقع ها اكثر ش
ــى كنم، مى فهمم خيلى   مى كردم. وقتى به آن روزها فكر م
ــكلم كنار آمدم. يادم مى آيد مادرم سركالس  ــخت با مش س
كنارم مى نشست تا به محيط جديد عادت كنم. خب من از يك 
مدرسه كه هركالسش 30 نفر دانش آموز داشت به مدرسه اى 
رفتم كه هركالسش 8 نفر بيشتر نبودند. اما خوشبختانه معلم 
ــتم كه خيلى خوب برخورد مى كردند.  هاى بسيار خوبى داش
ــوع حاد برخورد  ــكل يك موض مادرم هم به اين موضوع به ش
ــت دارم ،مثل بيرون  ــى داد كارهايى كه دوس نكرد و اجازه م
رفتن با دوستانم ، انجام بدهم. اما ديگر دوستان نابينايم چنين
 اجازه هايى را نداشتند. همين عملكرد مادرم باعث شد كه من 

نسبت به دوستانم مستقل تر باشم.»
دانشجوى ممتاز كارشناسى و معدل باالى ارشد

خانم مجرى سال 75 در رشته حقوق دانشگاه عالمه طباطبايى 
قبول مى شود و چهارسال بعد به عنوان دانشجوى ممتاز انتخاب 
مى شود. اما بعد از پايان تحصيل در دوره كارشناسى به علت 
مشكالت ناشى از نابينايى ادامه تحصيل را رها مى كند تا وارد 
بازار كار شود. «درس خواندن با شرايط ما خيلى سخت است. 

بايد تمام كتاب ها را ضبط كنيم. مسير رفت و آمد هم يكى ديگر 
از مشكالت است.  بعد از آن بالفاصله وارد بازاركار شدم و از آن 

زمان تا االن يكى از كارمندان صداوسيما هستم. 
گفتند مجرى بايد خودش معلول باشد

وارد شدن به صداوسيما و برخورد با بسيارى از تهيه كنندگان 
و برنامه سازان رسانه ملى همراه با ذوق شاعرى و نويسندگى 
ــنهادات زيادى براى انجام كارهاى مختلف  باعث شد تا پيش
ــاص كه با حال  ــراغش بيايد اما عاليى به جز چند مورد خ س
ــان در رفته  ــوده از زيرش ــور ب ــودش ج ــاعرانه خ و هواى ش
ــود:  ــته باز مى ش ــت. تا اينكه پايش به نقطه هاى برجس اس
ــندگى داشتم م و به  ــته اى در شعرو نويس «من چون سررش
ادبيات عالقه زيادى دارم بارها پيشنهاد اجرا در راديو و برنامه 
هاى شعرخوانى و متونى ادبى داشتم. حتى چندين مورد روى 
صحنه اجرا داشتم. اما خودم هيچ وقت اجرا در تلويزيون را قبول 
نمى كردم. اما تهيه كننده برنامه «نقطه هاى برجسته » اصرار 
ــت حاال كه اين برنامه در حوزه معلوالن است حتما يك  داش
معلول اجراى آن را به عهده بگيرد. به همين خاطر اجراى اين 
كار را به من پيشنهاد دادند. من ابتدا پيشنهاد آقاى پيام ابراهيم 
پور را رد كردم اما بعد احساس كردم خودم مى توانم به عنوان 
يك معلول با اين كار به جامعه معلوالن كشور كمك كنم. براى 

همين اجراى اين برنامه را قبول كردم.»
مردم فكر مى كنند معلول نبايد ازدواج كند

ــكالت معلوالن از نظر خانم عاليى ازدواج آنهاست  يكى از مش
ــط از معلوليت ــن تصورات غل ــكل را همي و او دليل اين مش
 مى داند: «همين االن وقتى از ازدواج يك فرد معلول صحبت 
مى شود، مى گويند: «واى مگه اين خانم مى تواند آشپزى كند و 
يا كارهاى خانه را انجام دهد.». عده زيادى از من مى پرسند كه 
كارهاى خانه را همسرت انجام مى دهد؟ وقتى مى گويم خير 
خودم انجام مى دهم. تعجب مى كنند. در نهايت ما در جايى 
كمك الزم داريم. مثال خانه را جارو كنم يك قسمت كامل تميز 
نشده باشد خب همسرم به من مى گويد مثال اين قسمت يك 
مقدار آشغال مانده است. هيچ اشكالى ندارد.»بحث به اينجا كه 
مى رسد از ازدواج خودش مى پرسيم. خانم عاليى  مى گويد 
«همسرم من را در محل كارم ديد، خودش مى گويد همانجا به 
ــد. اما ابتدا مى ترسيدم. چون هيچوقت باور  من عالقه مند ش
نمى كردم كسى من را براى ازدواج بپسندد كه خودش سالمت 
جسمى كامل و موقعيت اجتماعى خوب داشته باشد. به خاطر 
اينكه تصور از يك معلول واقعا در اجتماع بد است..بنابراين ابتدا 
ــيدم كه اين عالقه زود گذر باشد يا اينكه شايد  كمى مى ترس
خانواده اش مرا نپسندند و با من برخورد خوبى نداشته باشند. اما  
واقعا همسرم خانواده  اى بسيار محترم و منطقى دارد و در طول 
اين 9 سال زندگى مشترك آنقدر بامن خوب برخورد كردند كه 

من شايد چنين برخوردى را در خانواده خودم نبينم.»
همه اتفاقات در نقطه هاى برجسته واقعى است

مسيح عاليى اولين مجرى نابيناى رسانه ملى است. شايد قدم 
ــتا باعث باز شدن اين مسير براى معلوالن  بزرگ او در اين راس
ــود و ديگر معلوالن مهمانان هميشگى اين  در رسانه ملى ش

ــان روزى ميزبان شوند. اما عاليى مى  رسانه نباشند و خودش
گويد كه قبل از نقطه هاى برجسته توقعش از اجرا كار راحتى 
ــت «اجرا» واقعا هنر است. «ابتدا فكر  بوده اما حاال معتقد اس
ــترى در اجرا دارم. اما بعد از ضبط چند  مى كردم توفيق بيش
قسمت فهميدم كه اجرا واقعا هنر است. حتى بارها مى گفتم 
واى من نمى توانم ادامه بدهم. حس مى كنم هنر و جسارت من 
در اجرا كم است. چون من خيلى با آدمها رودربايستى دارم. براى 
اينكه خودم شخصيت حساسى هستم. مدام در طول برنامه مى 
ترسيدم كه اگر اين سوال را بكنم، شايد مهمانم ناراحت شود. 
در برنامه ما طيق خواسته تهيه كننده هيچ هماهنگى با مهمان 
قبل از برنامه وجود نداشت و قرار بود همه چيز در حين برنامه 
ــت. در  اتفاق بيفتد. برنامه هم  گپ و گفت دو معلول باهم اس
بيشتر دوستى هايى كه داشتم من شروع كننده دوستى نبودم و 
هميشه طرف مقابل پيش قدم مى شد. اما در اين برنامه برعكس 
بود و چون من مجرى و ميزبان بودم بايد من يخ ميهمانم را آب 
مى كردم. بنابراين گاهى حس مى كنم خوب نبودم. بنابراين 
مطمئنم كه اجراى اين برنامه از عهده يك آدم عادى برنمى آمد 
و حتما بايد يك معلول براى ايجاد يك درك متقابل برنامه را 

اجرا مى كرد.»
ــت و هيچ  عاليى مى گويد در اين برنامه همه چيز طبيعى اس
فيلمى دركار نيست و اگر چيزى روى زمين مى افتد و يا اينكه 
ــود اين اتفاقات در  ــتباه مى ش در پذيرايى از مهمان دچار اش
حين ضبط رخ داده است و هيچ برنامه از پيش تعيين شده اى 

وجود ندارد ، در اين برنامه هيچ چيز فيلم نيست. لوكيشن اين 
برنامه خانه و زندگى واقعى من است و همه اتفاقات در برنامه 
طبيعى است. اگر گاهى در پذيرايى از ميهمان ميوه از دستم 
ــى، چاى نعنايى دم مى كنم  مى افتد و يا به جاى چاى معمول
ــاى اول ضبط  براى يكى  ــت. ولى روزه همه اينها طبيعى اس
ــت كردم. كه وقتى خواستم ليوان را  از مهمانم شيرموز درس
ــينى بگذارم روى زمين ريخت. چون اوايل برنامه بود  توى س
دوست نداشتم اين دركار قرار بگيرد. ولى در خود برنامه شما 
ــورم و آنها را ــياء مختلف مى خ مى بينيد كه بارها من به اش

 مى اندازم سريع مرتبشان مى كنم گاهى اوقات هم نمى توانم 
اين كار را انجام بدهم. 

همسرم بايد چشمهاى مهربانى داشته باشد
وقتى از خانم عاليى مى پرسم كه دلش براى چهره چه كسانى 
ــى  را ببيند  ــت چهره چه كس ــده است و كنجكاو اس تنگ ش
ــراى ديده چهره  ــد: «خيلى دلم ب جواب هاى جالبى مى ده
پدرومادرم تنگ شده است. اما فكر مى كنم اگر يك روز بينايى 
ام را به دست بياورم سريع مى پرم جلوى آينه تا چهره خودم را 
ببينم. چون دلم براى ديدن چهره خودم خيلى تنگ شده است. 
ــرم را ببينم. نه اينكه ظاهرش  خيلى دوست دارم چهره همس
برايم مهم باشد نه. همسرم اگر زشت ترين مرد جهان هم باشد 
برايم اهميتى ندارد. ولى خب واقعا كنجكاوم چهره اش را بدانم. 
البته يك تصوير ذهنى از چهره اش دارم. اما حس مى كنم حتما 

چشمهاى مهربانى بايد داشته باشد.»

گاهى سر خدا غر مى زنم!
خانم عاليى كارمند است.و هر روز بايد سرموقع محل كارش 
ــيوه رفت و آمدها برايمان سوال  ــد. براى همين ش حاضر باش
ــرويس دارم. اما اگر  مى شود: «من براى رفتن به محل كار س
هم بخواهم جايى بروم با آژانس ميروم. چون چندين بار زمين 
خوردم و پايم شكسته به خاطر همين ترجيح مى دهم ايمن تر 
رفتار كنم. البته گاهى هم سرخدا غر مى زنم! بنده اگه سرخدا 

غر نزند چكار كند؟ هميشه همين را به خدا مى گويم. 
من عاشق رنگ ها هستم!

ــش خانم مجرى  ــته به پوش ــر در برنامه نقطه هاى برجس اگ
ــيد، متوجه هماهنگى رنگ ها و استفاده از ــته باش دقت داش
ــرى هاى مختلف خانم مجرى مى شويد. براى همين از   روس
او درباره اين انتخاب رنگ ها مى پرسيم: «من عاشق رنگ ها 
هستم. هر موقع هم كه به خريد مى روم به همراهم مى گويم كه 
اين بار چه رنگى را مى خواهم بخرم. يعنى من رنگ را انتخاب 
مى كنم و همراهم طرح روسرى ها را انتخاب مى كند. جا لباسى 
هايم را طبقه بندى كرده ام و روسرى هايم را به تفكيك رنگ 
آنجا قرار مى دهم. مثال طبقه اول براى روسرى هايى است كه 
رنگشان به سفيد نزديك است. طبقه دوم به رنگ آبى و سرمه 
اى. طبقه سوم به رنگ هاى گرم و زرد و نارنجى نزديك است 
و همينطور رنگ ها را به ترتيب مرتب چيده ام و كنارشان هم 
ــه هركدام چه  ــخص كرده ام ك رنگ غالب را با خط بريل مش

رنگى است.»
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ــفر به عتبات عاليات بدون ويزا و گذرنامه  فرمانده انتظامى استان ايالم گفت: س
هرگز انجام نمى شود.»

ــولگرى عراق در استان ايالم،  سردار على دولتى با تأكيد بر لزوم راه اندازى كنس
همراه داشتن گذرنامه و ويزا را از شرايط اصلى سفر زائران به عتبات عاليات عنوان 

كرد.
ــرط اصلى براى خروج زائران  ــت: همراه داشتن گذرنامه و ويزا ش وى اظهار داش

عتبات عاليات از مرز مهران است.
وى ادامه داد: طى رايزنى هاى انجام شده، مسئوالن عراقى بر اين نكته تأكيد كرده 
اند كه بدون اسناد معتبر شامل گذرنامه و ويزا از پذيرش زائران در ايام اربعين به 

شدت جلوگيرى مى كنند.
ــر  ــايى دفت ــزوم بازگش ــر ل ــد ب ــا تأكي ــالم، ب ــتان اي ــى اس ــده انتظام فرمان
ــكالت زائران  ــتن از مش ــت: براى كاس ــتان ايالم گف ــولگرى عراق در اس كنس
ــه نظر  ــرورى ب ــتان ايالم ض ــر در اس ــن دفت ــردن اي ــات داير ك ــات عالي عتب

مى رسد.
ــفاف رسانه ها به مردم تأكيد كرد  دولتى در ادامه برلزوم اطالع رسانى دقيق و ش
ــانه ها بايد ضمن اخذ اخبار دقيق از مبادى مطمئن با شفاف سازى  و گفت: رس
ــور در موضوع سفر زائران عتبات عاليات  از بروز شايعات در فضاى رسانه اى كش

جلوگيرى كنند.
سردار دولتى با تأكيد بر آمادگى كامل نيروى انتظامى براى اربعين تصريح كرد: 
اقدامات خوبى در راستاى بهبود زيرساخت هاى استان در راستاى اربعين حسينى 
انجام شده است كه هر چند كافى به نظر نمى رسد ولى نسبت به سال گذشته با 

آمادگى بيشترى به استقبال اربعين خواهيم رفت.

معاون منابع داوطلبى و توسعه خدمات اجتماعى سازمان داوطلبان هالل احمر، 
با تاكيد بر لزوم گسترش خير جمعى در جامعه از فراخوان جذب حاميان سالمت 

و كرامت ويژه ايام محرم در قالب طرح «پنجره هاى اميد» خبر داد.
حسن عبودى مزروعى با اشاره به نقش خير جمعى و مشاركت هاى اجتماعى 
ــعه ــالل احمر گفت: تحقق و توس ــتانه جمعيت ه در فعاليت هاى انساندوس

 فعاليت هاى عام المنفعه اين سازمان در حمايت از آسيب پذيرترين افراد جامعه 
مرهون همدلى و حمايت مردم نيكوكار است .

وى با بيان اينكه در كنار همه برنامه هاى امدادى جمعيت هالل احمر، تامين 
سالمت و حفاظت از زندگى انسان ها به منزله يك برنامه و راهبرد مهم مدنظر 
است، ادامه داد: رشد خير جمعى ، اعتماد مردمى و مسئوليت پذيرى اجتماعى 
از موضوعاتى است كه سازمان داوطلبان به عنوان ارزشى اخالقى دنبال مى كند.

ــعه خدمات اجتماعى سازمان داوطلبان جمعيت  معاون منابع داوطلبى و توس
ــت زمينه هاى  ــعى كرده اس ــازمان در ايام محرم س ــر افزود: اين س هالل احم
مشاركت مردم در امور مختلف را بيش از پيش فراهم كندو  برنامه هاى مهمى 
را به احترام حاميان  اجتماعى  اش دنبال كند كه پنجره هاى اميد ويژه حمايت 
ــت ، خانواد هاى زندانيان نيازمند و  از دانش آموزان بى سرپرست و بدسرپرس
بيماران كم بضاعت در مناطق محروم و كم برخوردار از جمله اين برنامه هاست.

ــتى و درمانى  افراد  ــه تحصيلى، كمك هاى معيش عبودى، تامين كمك هزين
ــمرد و ادامه داد: در ايام محرم ،جذب حامى  مذكور را از اقدامات اين طرح برش
در اين برنامه در سراسر كشور فراخوان مى شود و كمك هاى مردمى به صورت 
ــت هالل احمر جمع  ــعب جمعي نقدى و غيرنقدى در خانه هاى داوطلب و ش

آورى مى شود.

ــاماندهى مربيان  ــرد: س ــرورش، اعالم ك ــوزش و پ ــطه وزارت آم ــاون آموزش متوس مع
ــى به صورت حق التدريس تا هفته آينده انجام  ــتانى و نيروهاى خدمات آموزش پيش دبس

مى شود.
على زرافشان درباره ساماندهى مربيان پيش دبستانى و نيروهاى خدمات آموزشى به صورت 
حق التدريس گفت: به دليل ارجاع دير بخشنامه به استان ها فرايند اجراى اين مصوبه نيز با 
تاخير مواجه شد.وى افزود: مربيان پيش  دبستانى و نيروهاى خدمات آموزشى تا هفته آينده 
جايابى مى شوند و كالس هاى درس آنان مشخص مى شود.معاون وزير آموزش و پرورش 
تصريح كرد: آموزش و پرورش با توجه به نياز،  جنسيت و رشته اقدام به استفاده از نيروهاى 
پيش دبستانى و شركتى به عنوان حق التدريس مى كند و در قانون تصريح شده است صرفا 
ــتفاده شود.وى تاكيد كرد: تصويب  از معلمان پيش دبستانى و خريد خدمات آموزشى اس
قانون موضوع اين شيوه نامه، به معنى الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدان شرايط 
ــب با كمبودهايى كه مقرر بوده، از بيرون آموزش و پرورش  نيست و ضرورى است متناس
برطرف شود.طبق بخشنامه   استفاده حق التدريسى از نيروهاى پيش دبستانى و نيروهاى 
خريد خدمات آموزشى، جذب نيرو صرفاً براى جبران كمبود منابع انسانى مناطق در گروه 
معلم صورت پذيرد و بكارگيرى آنان در ساير مشاغل مجاز نيست. از آنجا كه اين كمبودها 
متاثر از جابجايى نيرو (ورود فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان، بازنشستگى و نقل و انتقال) 
ــت در تمامى مراحل اعم از  است و در هر سال تحصيلى متغير خواهد بود، لذا مقتضى اس
فراخوان، ثبت نام متقاضيان، اعالم نتايج بررسى ها، به ذى نفعان خاطرنشان شود كه جذب 
احتمالى آنان در سنوات تحصيلى بعد، لزوماً مستمر نيست و ممكن است با ورود نيروهاى 
جديد و تغيير جدول كمبودها، امكان بكارگيرى آنان در سال هاى بعد فراهم نگردد. حداكثر 
ــاعات تدريس هفتگى قابل اختصاص براى پذيرفته شدگان، 24 ساعت در هفته است و  س
حق التدريس آنان برابر دستورالعمل 21/710 مورخ 25/4/91 محاسبه و پرداخت مى گردد.

معاون سازمان تامين اجتماعى با اشاره به اينكه اعتبار مورد نياز 
براى بيمه كارگران ساختمانى تامين نشده،گفت: بيمه بيش از 
14 هزار كارگر ساختمانى پردرآمد داراى ملك و خودروى گران 

قيمت از اين ماه حذف مى شود.
ــاختمانى،  ــن زدا در مورد پااليش بيمه كارگران س محمدحس
گفت: طرحى را براى پااليش اين افراد انجام داده ايم؛ به طورى 
كه در مرحله دوم رفع همپوشانى كارگران ساختمانى مشخص 
ــاختمانى كه تاكنون  شد كه 11 هزار و 147 نفر از كارگران س
بيمه بوده اند، خودروى باالى 80 ميليون تومانى دارند.به گفته 
وى، همچنين بر اساس اين پااليش، 1132 نفر نيز از تسهيالت 
بانكى بيش از 100 ميليون تومان استفاده كرده اند و 1984 نفر 
كه تحت عنوان كارگر ساختمانى بيمه بوده اند امالك باالى 700 

ميليون تومان داشته اند.زدا تصريح كرد: فقط به صرف اينكه اين 
ــت دارند، بيمه آنها را حذف  افراد امالك و يا خودروى گرانقيم
ــروع مطالعه ما بود كه مشخص  نمى كنيم بلكه اين پااليش ش
شد كارگر ساختمانى، شغل اصلى اين افراد نيست و در نهايت 

تصميم بر حذف آنها گرفتيم.
ــازمان تامين اجتماعى با تاكيد بر اينكه  معاون فنى و درآمد س
ــاختمانى از اين ماه  ــه 14 هزار و 263 كارگر س در مجموع بيم
قطع مى شود كه البته به آنها پيشنهاد مى كنيم اگر مى خواهند 
بيمه شان ادامه پيدا كند، از محل شغلى كه دارند به عنوان بيمه 

شده اصلى و نه به عنوان كارگر، بيمه خود را پرداخت كنند.
ــاختمانى پشت نوبت  زدا با تاكيد بر اينكه 800 هزار كارگر س
هستند، گفت: مجوز ثبت نام يك ميليون كارگر نيز به استان ها 

صادر شده است كه مراحل كار در حال انجام است.وى با تاكيد 
بر اينكه قرار بود از محل وصول پروانه ساختمانى، اعتبار مربوط 
به بيمه كارگران ساختمانى تامين شود، گفت: متاسفانه اعتبار 
ــا پايان تير  ــرآورد ما اين بود كه ت ــده و ب از اين محل تامين نش
600 ميليارد تومان از محل پروانه ساختمانى بدست آوريم اما 
متاسفانه كمتر از يك چهارم آن يعنى 120 ميليارد تومان وصول 
شد كه نگران كننده است.به گفته معاون فنى و درآمد سازمان 
ــده ادامه پيدا  ــن روند نگران كنن ــى، چنانچه اي تامين اجتماع
كند، مجلس بايد فكر اساسى براى تامين اعتبار بيمه كارگران 
ساختمانى انجام دهد.زدا تاكيد كرد: طى دو سال گذشته چهار 
ــاختمانى تغيير پيدا كرد و در صورتى كه  بار قانون كارگران س
ــود، بايد يك بار ديگر اين قانون تغيير كند  اعتبار آن تامين نش
ــد، بيمه كارگران  ــفانه با منابعى كه اختصاص مى دهن و متاس
ــت مگر اينكه فكر عاجل و اساسى براى  ساختمانى در خطر اس

تامين اعتبار مورد نياز آن انجام شود.

حذف بيمه 14 هزار كارگر ساختمانى پردرآمد

فراخوان جذب حاميان سالمت و كرامت؛

اجراى طرح «پنجره هاى اميد» در ايام محرم
بدون گذرنامه و ويزا،

سفر به عتبات عاليات ممنوع
معلمان پيش دبستانى تا هفته آينده 

جايابى مى شوند

به بهانه روز جهانى عصاى سفيد

گفتگو با  اولين مجـرى 
نابينـاى رسانه ملـى
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ــدن در ايران  ــين يعقوبى معتقد است: اساسا سلبريتى ش حس
ــت و اين امر بزرگ ترين دشمن يك  ــيفتگى اس برابر با خودش

طنزنويس است.
ــدان و  ــه منتق ــه در جامع ــت ك ــه مقوالتى اس ــز از جمل طن
ــير مختلف دارد. از جمله  صاحب نظران ايران، تعاريف و تفاس
ــده در اين باره، در نظر گرفتن حد و  ــه مطرح ش مسائل هميش
ــرى چون لودگى و  ــوخى و طنز با فكاهى و مباحث ديگ مرز ش
طنزهاى مبتذل است. طنز شاخه هاى كارى مختلفى از جمله 

طنز تصويرى، مكتوب و طنز مطبوعاتى دارد.
همزمان با هفته طنز شهركتاب، با دو تن از طنزپردازان مكتوب 
كشور به گفتگو نشستيم. حسين يعقوبى طنزنويس و پژوهشگر 
ــاعر طنزپرداز در اين گفتگو  حوزه طنز و نسيم عرب اميرى ش
ــينه و وضع فعلى طنز در جامعه  ــتند و درباره پيش حضور داش
ــگاه  ــو كه در يك بعد از ظهر پاييزى در فروش گفتند.اين گفتگ
شهر كتاب فرشته انجام شد، در فرازهايى به بحث درباره آسيب 

شناسى طنز امروز رسيد.
مشروح متن اين گفتگو در ادامه مى آيد:

 عملكرد و رسالت طنز از ديدگاه شما چيست و آيا 
طنزپرداز مى تواند نقش مصلح اجتماعى را داشته باشد؟

عرب اميرى: به نظر من ادبيات طنز جايگاه ارزشمند و مقدسى 
ــود. زمانى كه طنزپرداز در  دارد؛ چرا كه منجر به اصالح مى ش
ــار غلط اجتماعى  ــكالت و معضالت و يا يك رفت خصوص مش
ــبت به آن مقوله ــود كه مخاطب نس ــبب مى ش مى نويسد س

حساس تر شود و همين حساسيت و درك غلط بودن آن رفتار تا 
حدودى منجر به اصالح آن امر مى شود.

ــت كه پس از نوشتن يك مطلب طنز يك  البته نبايد توقع داش
ــود، اما طنزپرداز مى تواند  معضل اجتماعى به طور كلى حل ش
مشكالت و تناقضاتى را كه در جامعه وجود دارد، به شكلى شيرين 
براى مخاطب بيان كند و به عنوان يك كاتاليزور قدرت تحمل 
مشكالت را در مردم افزايش دهد. اگر توجه داشته باشيد وقتى 
اتفاق ناخوشايندى در جامعه رخ مى دهد، زمانى كه درباره اش 
مطلب طنزى نوشته مى شود، تا حدودى خشم مردم نسبت به 

آن رخداد فروكش مى كند.
اين امر يكى از كاركردهاى طنز است. البته برخى اعتقاد دارند 
شايد اين كاركرد مثبت نباشد چراكه جامعه را نسبت به مشكالت 
بى حس مى كند. اما به نظر من طنز اگر هيچ كاركرد خاصى هم 
نداشته باشد و صرفا منجر به لبخندى بر لب مخاطب شود، حتى 
بدون توجه به جنبه اصالح گرى آن، رسالت خود را انجام داده 
ــا با به كارگيرى واژه رسالت در ارتباط  است.يعقوبى: من اساس
ــن واژه بار  ــكل دارم، چراكه اي با مقوله طنز و  طنزپردازى مش
ايدئولوژيك دارد. به اعتقاد من طنز اجتماعى بايد در درجه اول با 

ايدئولوژى و سيستم پروپاگاندا به مخالفت بپردازد.
به عنوان مثال در يك جامعه كمونيستى، طبقه حاكم ارزش هاى 
ماركسيستى را به جامعه القا مى كند، در يك جامعه سرمايه دارى 
ــتم پروپاگاندا نيز تبليغاتى  نيز ارزش هاى سرمايه دارى. سيس
ــت كه طبقه حاكم در جهت حاكميت همين ايدئولوژى در  اس
جنبه هاى فرهنگى، اجتماعى و...  انجام مى دهد و وظيفه اصلى 

يك طنزپرداز اجتماعى مقابله با اين دو مقوله است.
 چرا ميزان اثرگذارى ادبيات و زبان طنز به نسـبت 

ساير وجوه ادبيات بيشتر است؟
عرب اميرى: جذابيتى كه طنز ميان مردم دارد، به دليل شيرينى 

لحن آن است. البته در بحث دسته بندى انواع طنز بايد گفت طنز 
سياه نيز وجود دارد، اما به طور كلى آنچه كه به عنوان طنز به ويژه 
در مطبوعات و غالبا كتاب ها استفاده مى شود، طنز شاد و نشاط 
آور است. به نظر من افسردگى ها و معضالت اجتماعى باعث مى 

شود مردم گرايش و نياز به خنديدن داشته باشند.
يعقوبى: تئورى هاى جامعه شناسانه در خصوص اينكه چرا مردم 
يك جامعه از زبان طنز لذت بيشترى مى برند وجود دارد. يكى 
تئورى درد و رنج است كه به طور مثال زمانى كه جامعه از نوعى 
بى عدالتى و نابرابرى رنج مى برد، طنز سبب مى شود فشار آن 

درد و رنج كمتر شود.
ــود دارد كه  ــت كه در ماهيت طنز وج تئورى ديگر تضادى اس
ــر خودفريبى  ــد و تئورى ديگ ــاد مى كن ــاس لذت را ايج احس
ــكلى كه طنز به ويژه از دهه 80 به اين سو در كشور ما است. ش

 رايج شده، طنزى است كه جامعه به طنزپرداز سفارش مى دهد. 
فكر نمى كنم آن شكل از طنز كه در عين حالى كه سبب خنده 
ــود كه به فكر فرو رفته و ذهنش را  ــده باعث مى ش مخاطب ش

درگير كند امروز در جامعه ما طرفدار زيادى داشته باشد.
 يكى از مباحث مهم در حوزه طنز عملكرد انتقادى 

آن است. حدود عملكرد انتقادى طنز تا كجاست؟
عرب اميرى: به اعتقاد من اگر يك فرد طبيعى و نرمال از لحاظ 
روحى و ذهنى، از طنزى كه مِن طنزپرداز مى نويسم ناراحت و 
دلگير شود، يعنى يك جاى كار طنز من، مى لنگد. شايد اين حد 
و مرز همين دلگير شدن يك فرد و يا يك قشر باشد. البته بايد به 
اين نكته نيز توجه داشت كه جامعه نيز بايد ظرفيت پذيرش طنز 

انتقادى را داشته باشد و درك كند كه طنزپرداز دوست اوست و 
نقدى كه مى نويسد، نشانه عداوت نيست.

يعقوبى: عملكرد انتقادى طنز شمول گسترده اى دارد. اما آنچه كه 
اهميت دارد نفِس اين انتقاد است و به اعتقاد من عملكرد انتقادى 
طنز بايد عمق بيشترى داشته و سطحى نباشد. در حال حاضر 
آثار طنز معدودى داريم كه مسائل را عميقا ريشه يابى كنند. به 
عنوان مثال «قلعه حيوانات» جورج اورول نمونه بسيار خوبى از 
طنز انتقادى است كه در عين حالى كه از عوامل مختلف قدرت 
انتقاد مى كند، مقصر اصلى را زمينه هاى اجتماعى و خود مردم 

جامعه مى داند.
چرا ظرفيت پذيرش طنز انتقادى در جامعه ما پائين 

است؟ چگونه مى توان اين ظرفيت را ارتقا داد؟
عرب اميرى: اساسا مردم جامعه ما بسيار حساس هستند و جالب 
اينكه از يك سو نسبت به بسيارى از رخدادهاى تلخ جامعه هيچ 
ــان نمى دهند. اما به طور مثال اگر در حوزه شغل  واكنشى نش
پزشكى طنزى انتقادى نوشته يا ساخته شود آن را برنمى تابند 

و اعتراض مى كنند.
ــز انتقادى در  ــوخى و طن ــت كه حد و مرز ش اين در حالى اس
كشورهاى ديگر بسيار باالست. به نظر من گاهى نبايد به اينگونه 
ــت ها و اعتراض ها، توجه چندانى شود. اگر به اعتراضات  برداش
ــود، ديگر هيچ طنزپردازى نمى تواند آنچه  توجه بيش از حد ش
ــور مثال در حال حاضر آثارى كه  كه مى خواهد بيان كند. به ط
در تلويزيون ساخته مى شوند، پيرو همين مطلب بسيار خنثى 

هستند.

ــه در اين مورد ــى و روانكاوان ــف اجتماع ــل مختل يعقوبى: عل
ــرى اشخاص و صنوف تابو   وجود دارد. در جامعه اى كه يك س
ــاير افراد و صنوف جامعه نيز ظرفيت پذيرش  هستند، طبعا س

انتقاد كمترى خواهند داشت. 
 مرز ميان طنز و لودگى چيسـت؟ چـه حد و مرزى 

وجود دارد كه طنز به سمت لودگى نرود؟
ــو فشار جامعه  ــته باشد. از يك س يعقوبى: طنز بايد عمق داش
ــود كه  ــتم اجتماعى باعث مى ش و از طرف ديگر تاثيرات سيس
ــكل بگيرند. بحث ديگرى كه در خصوص  طنز هاى سطحى ش
ــدن آنهاست.  ــلبريتى ش طنزپردازهاى ما وجود دارد بحث س
اساسا سلبريتى شدن در ايران برابر با خودشيفتگى است و اين 

امر بزرگترين دشمن يك طنزنويس است.
ــان با نام  ــه «گل آقا» تمامى طنزنويس به عنوان مثال در مجل
ــال اخير عمال طنزپردازان ما  مستعار مى نوشتند، اما در 10 س
تبديل به سلبريتى شدند. يك طنزپرداز در حقيقت بايد ايرادات 
جامعه را شناسايى كرده و درباره آنها صحبت كند. اما پيش از آن 

ابتدا بايد نسبت به شخص خودش شناخت كافى داشته باشد.
مهم تر از همه اينكه اين طنزنويس است كه بايد جامعه را ببيند 
ــد، طنز به اينجا  ــته ش نه بالعكس. زمانى كه اين قاعده شكس

مى رسد. 
ــد  ــت طنزنويس نمى نويس در جامعه اى كه وضع اين گونه اس
ــى كند كه مخاطب  ــدا كند (بلكه نگاه م تا مخاطب خود را پي
ــت)، در واقع صرفا بر مبناى ذائقه سفارش دهنده  دنبال چيس

مى نويسد.

ــت كم  ــان، مردم را دس ــه عقيده من طنزنويس عرب اميرى: ب
ــانى كه برايشان طنز  ــايد حتى بهتر از كس مى گيرند. مردم ش
ــر حال زمانى  ــند ماهيت طنز را درك كنند. اما به ه مى نويس
ــود، كه هم در ابعاد  كه اجناس نازل طنز به مردم عرضه مى ش
گسترده شبكه هاى اجتماعى را در دست مى گيرند و هم در انواع 
رسانه ها فعاليت دارند، طبيعتا تعريف مردم از طنز نيز در همين 

سطح مى ماند.
يك طنزپرداز بايد با يك فرد معمولى كه در شبكه هاى اجتماعى 
مطلب مى نويسد، تفاوت داشته باشد. ما نمونه هاى خوبى در طنز 
داريم، آثار ايرج پزشكزاد، نجف دريا بندرى، عمران صالحى و... از 
اين جمله اند. اما در حال حاضر مطالب مشابه طنزهايشان را كم 
مى بينيم. متاسفانه برخى از طنزپردازان ما به ويژه در حوزه نثر 
كارى مشابه با توليدكنندگان مطالب در شبكه هاى اجتماعى 

انجام مى دهند.
 در حال حاضر طنز در حوزه مطبوعات و شبكه هاى 
اجتماعى برجسـته تر اسـت. آيا اين امر به ادبيات طنز

 لطمه مى زند؟
يعقوبى: در حال حاضر مردم جامعه با سريال هاى طنز و كمدى 
كشورهاى ديگر كه نمونه هاى بسيار خوبى هستند آشنا شده اند، 
بنابراين مردم به خوبى ضعف طنز و كمدى را درك مى كنند. من 
شخصا اميدوارم كه اين دوره، گذرا باشد. به هر حال طنز خوب 
هميشه ماندگار است؛ مثال مردم هنوز هم «دايى جان ناپلئون» 
ــف دريابندرى را  ــكزاد و «چنين كنند بزرگان» نج ايرج پزش
مى خوانند و اين خود نشان از اهميت جايگاه ادبيات طنز دارد و 

اينكه راه خود را ادامه مى دهد.
عرب اميرى: نويسنده اى كه در مطبوعات مى نويسد به هر حال 
ناگزير است درباره مطالب روز بنويسد، به ويژه در روزنامه ها. اما 
ــبكه هاى اجتماعى متمايز  آنچه كه او را از يك نويسنده در ش

مى كند، نوع نگاه اوست.
ــد نبايد قلمش   اگر يك طنزنويس درباره مطالب روز مى نويس
به گونه اى باشد كه گويى از مطالب شبكه هاى اجتماعى كپى 

بردارى كرده است.
اگر نوع نگاه طنزنويس متفاوت نباشد، اگر نتواند قالب جديدى 
در آثارش ارائه دهد طنزش در سطح باقى مى ماند. متاسفانه طنز 
مطبوعاتى در ايران از دوره مشروطه تا كنون پيشرفت چندانى 
نداشته و چه بسا ضعيف تر هم شده است. ما شعر طنزى نداشته 
و نداريم كه به كارهاى مثبت ايرج ميرزا برسد و يا نثرى به قدرت 
ــته ايم. البته تالش هاى محدودى هم بوده اما  نثر دهخدا نداش

منجر به پيشرفت چشمگيرى نشده است.
يعقوبى: اين باور غلط در ذهن طنزنويس امروز ما وجود دارد كه 
اگر نوشته هايش پرطرفدار باشد توانسته جامعه را با خود همراه 
كند، اما اين تصور اشتباه است چراكه اين خود اوست كه دارد در 
جامعه حل مى شود و فرديت خود را از دست مى دهد. به اعتقاد 
من اساسا در ايران فرديت شكل نگرفته و اين منافع فردى است 
ــت يابى به آن را نيز در هم رنگ با جماعت  كه الويت دارد و دس

شدن مى دانند.
عرب اميرى: متاسفانه اين روزها همه شبيه هم شده اند، همه هم 
ــته هر كس شكل خودش حرف مى زد،  شكل شده اند. در گذش
ــت اما االن همه شبيه يكديگر  لهجه و لحن خاص خود را داش
ــبيه يكديگر  ــد و موضع گيرى مى كنند و اين ش حرف مى زنن

شدن، اصال اتفاق خوبى نيست.

ــاد اعالم كرد: محموله كتاب هايى كه پيش از  ــخنگوى وزارت ارش س
ــركت در نمايشگاه كتاب فرانكفورت،  تصميم ايران به خوددارى از ش
ــده بود، در اين رويداد عرضه نمى شوند و به  به اين نمايشگاه ارسال ش

كشور برمى گردند.
ــالمى ــاد اس ــخنگوى وزارت فرهنگ و ارش ــين نوش آبادى، س حس

ــودن تصميم اين وزارتخانه   در گفتگو با مهر، ضمن تاكيد بر قطعى ب
ــگاه  ــصت وهفتمين دوره نمايش ــراف از حضور در ش در خصوص انص
ــگاه از سلمان  بين المللى كتاب فرانكفورت به جهت دعوت اين نمايش
ــيطانى» براى سخنرانى در  ــنده مرتد كتاب «آيات ش رشدى، نويس
ــال محموله كتاب هاى ايرانى به اين  ــت خبرى آن، درباره ارس نشس
نمايشگاه گفت: ارسال كتاب ها از ايران به نمايشگاه فرانكفورت، قبل از 
تصميم ايران براى خوددارى از شركت در اين نمايشگاه، صورت گرفته 
است. وى افزود: با توجه به گستردگى كارها و برنامه هايى كه ايران براى 
پياده سازى در نمايشگاه امسال كتاب فرانكفورت داشت، از مدتى قبل 
محموله كتاب هاى ايرانى براى عرضه در نمايشگاه كتاب فرانكفورت 
ــاركت كردند و  ــير تعداد زيادى از ناشران مش ارسال شد. در اين مس
ــگاه هاى فرهنگى و  ــاد و موسسه نمايش معاونت فرهنگى وزارت ارش
همچنين تشكل هاى صنفى نشر، زحمات زيادى را هم به لحاظ مادى 

و هم به لحاظ معنوى متحمل شدند.
سخنگوى وزارت ارشاد اضافه كرد: اما با توجه به اعالم خبر حضور اين 
ــگاه كتاب فرانكفورت، تصميم بر  نويسنده مرتد و بى ارزش در نمايش
اين شد كه كشورمان از حضور در دوره اخير نمايشگاه كتاب فرانكفورت 
ــل توجهى براى  ــرر و زيان قاب ــاله ض خوددارى كند، اگرچه اين مس
مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و همچنين حوزه نشر به دنبال 
داشت، اما در مقابل تصميمِ  اصولى و مهم يعنى تحريم نمايشگاه، اين 

ضررها ارزشى نداشت.
ــالى از ايران به  ــاى ارس ــه محموله كتاب ه ــادى با اعالم اينك نوش آب
نمايشگاه امسال كتاب فرانكفورت، در اين نمايشگاه عرضه نخواهد شد 

و اساسا غرفه ملى ايران در اين رويداد فرهنگى داير نخواهد بود، گفت: 
ــده است  كتاب ها به ايران برمى گردد و همانگونه كه قبال هم اعالم ش
مراتب اعتراض ايران به دعوت از اين فرد بى ارزش در محل غرفه ايران 
براى اطالع بازديدكنندگان اعالم خواهد شد، اما اينكه شيوه اعتراض 

به چه ترتيب خواهد بود، بايد از مسووالن غرفه سوال شود.
وى با تاكيد بر اينكه تصميم ايران به خوددارى از شركت در نمايشگاه 
امسال كتاب فرانكفورت تأمين كننده عزت و كرامت مبانى اسالمى و 
همچنين جايگاه كشورمان خواهد بود، اعالم كرد: هيچ ناشرى اعم از 
ــالمى ايران در نمايشگاه امسال  دولتى و يا خصوصى از جمهورى اس
كتاب فرانكفورت حضور نخواهد داشت و اگر كسانى خارج از مرزهاى 
ــى زبان حضور داشته باشند، اين  ما با عنوان ناشران كتاب هاى فارس
ــا فعاليت اين  ــت؛ چراكه اساس حضور به هيچ وجه مورد تاييد ما نيس
قبيل افراد يا موسسات در چارچوب قوانين و ضوابط جمهورى اسالمى 

ايران نيست.
سخنگوى وزارت ارشاد اسالمى همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا 
مسووالن نمايشگاه كتاب فرانكفورت در خصوص احتمال ندادن غرفه 
به ايران براى مشاركت در دوره شصت وهشتم اين نمايشگاه، با مقامات 
ايرانى مكاتبه يا صحبتى داشته اند يا خير؟ توضيح داد: نخير، تاكنون 
چنين موضوعى مطرح نشده و اگر هم گفته شود، براى ما هيچ ارزشى 
ــالمى در خصوص حضور اين  ندارد. ممكن است برخى كشورهاى اس
فرد هتاك در اين نمايشگاه، مماشات كرده باشند، اما جمهورى اسالمى 
ايران همواره بر اصول اساسى خود پايبند بوده و اهل مماشات نيست.

ــگاه  ــوى نمايش ــور ايران از س نوش آبادى درباره احتمال تحريم كش
ــووالن  ــد كرد: حتى اگر مس ــاى بعد هم تاكي ــورت در دوره ه فرانكف
ــال  ــگاه كتاب فرانكفورت اعالم كنند كه ايران نمى تواند در س نمايش
آينده در اين نمايشگاه شركت كند، ما پاى اين مساله و تصميمى كه 
در دوره اخير اتخاذ شده است، ايستاده ايم و اين موضوع براى ما هيچ 

اهميتى ندارد.

كتاب هاى ارسالى به فرانكفورت برمى گردد

يكى از اعضاى هيات رييسه مجمع صادركنندگان صنايع دستى گفت: 
مهم ترين دليل راه اندازى مجمع، شناسايى بازار هدف و كشف بازارهاى 

تازه است.
آرش حيدريان، عضو هيات رييسه مجمع صادركنندگان صنايع دستى 
در گفتگو با مهر،  شناسايى بازار هدف را يكى از داليل اصلى شكل گيرى 
ــت و افزود: اين مجمع، يك  مجمع صادركنندگان صنايع دستى دانس
ــت. هدف  ــده اس ــنامه آن مصوب ش ــكل گرفته و اساس هفته پيش ش
ــدگان و فراهم آوردن  ــه صادركنن ــكل گيرى اين انجمن، كمك ب از ش

تسهيالتى براى آنان است.
حيدريان با اشاره به اين كه هنوز مجمع صادركنندگان صنايع دستى، 
ــون 20 نفر از صادركنندگان  عضوگيرى خود را آغاز نكرده گفت: تاكن
ــكيل داده اند.  ــن مجمع را تش ــده و اي ــتى دور هم جمع ش صنايع دس
ــت كار عضوگيرى را آغاز كنيم و اطالعات مختلفى را گردآورى  قرار اس
ــى، يكى از ــك بازارياب ــرار دهيم. بدون ش ــار اعضاى خود ق و در اختي

مهم ترين اين اطالعات است.
به گفته او هر كشور، سليقه و پسند خاص خود را دارد. براى مثال برخى 
ــندند؛  اما  ــورها مى پس از كاالها، چون فرش و مينا و خاتم، را همه كش
ــرق دارد و ما بايد  ــليقه اروپايى ها با مردم ژاپن يا آمريكاى جنوبى ف س
ــتقبال روبه رو مى شود.  ــتى در كدام كشور با اس بدانيم هر فراورده دس

ــتى خبر داد و افزود:  حيدريان از كشف بازارهاى تازه براى صنايع دس
ــه بازارهاى تازه  ــتيابى ب ــا درصدر قرار دارد اما به دنبال دس گرچه اروپ
ــتيم. براى  ــى و آمريكاى جنوبى هس ــورهاى آفريقاي چون چين و كش
مثال كشورى چون چين، مى تواند يكى از بازارهاى جدى براى صنايع 
دستى ما باشد. عضو هيات رييسه مجمع صادركنندگان صنايع دستى 
در ارتباط با صادرات صنايع دستى به آمريكا گفت: اگر تحريم ها برطرف 
ــوز تصميمى جدى براى  ــود، اولين بازار ما آمريكا خواهد بود اما هن ش

صادرات صنايع دستى به آمريكا گرفته نشده است.
حيدريان به دست آوردن اطالعات دقيق درباره صادرات صنايع دستى 
را يكى ديگر از اهداف راه اندازى مجمع صادركنندگان دانست و افزود: 
ــى و چه ميزان  ــتى به صورت چمدان ما نمى دانم چه ميزان صنايع دس
ــورهاى مختلف فرستاده مى شود. با شكل  از مبادى هاى قانونى به كش
ــتندى درباره ميزان صادرات  گرفتن اين مجمع، اطالعات دقيق و مس

صنايع دستى خواهيم داشت.
ــخ به اين كه مجمع صادراكنندگان صنايع دستى قرار است  وى در پاس
چه تعامالتى با گمرك برقرار كند و چه تسهيالتى را به لحاظ رفع ماليات 
ــكالت صادركنندگان،  ــرار دهد گفت: يكى از مش و... در اختيار اعضا ق
ــت و ما بايد با گمرك چانه زنى كنيم و ميزان  بحث ماليات و عوارض اس

تسهيالت به قدرت چانه زنى ما بستگى دارد.

«خندوانه» در عين حال كه سعى مى كند اعضاى كمتر شناخته شده خانواده 
ــاند و آنان را از غريبگى درآورد، هنرمندانه به  بزرگ ايران را به سايرين بشناس

تحكيم روابط عاطفى اعضاى اين خانواده بزرگ نيز اهتمام ورزيده است.
ــرم و در دوره  ــود پيش ازماه مح ــه آخرين برنامه خ ــه» برنامه اى ك «خندوان
ــيم را از بى رونقى ــبكه نس ــت كه ش دوم خود را به روى آنتن  برد برنامه اى اس

 نجات داد.
«خندوانه» اگرچه در دوره نخست به جذابيت دور دوم نبود؛  اما در دوره اخير با 
ابتكارات جديدى كه از تيم سازنده و مشاوران آن برمى خاست توانست به يكى 

از برنامه هاى موفق صداوسيما تبديل شود.
حضور شخصيتى مثل «جناب خان»، حضور استندآپ كمدى و سپس مسابقه 
ــاوت از مردم از  ــور گروه هاى متف ــوم به «خنداننده برتر» و به ويژه حض موس
ــهداى اهل سنت و اقليت هاى دينى  جانبازان اعصاب و روان تا خانواده هاى ش
ــه خندوانه بعدى ديگر  تا حضور هم وطنان بلوچ اتفاقاتى بود كه در اين بين ب

بخشيد.
متاسفانه در سال هاى اخير رسانه ملى در برنامه هاى تركيبى گرفته تا سريال ها 
ــت چه اينكه  ــردم به مثابه همه مردم ايران بوده اس و فيلم ها كمتر نمايانگر م
ــتان و بلوچستان وقتى به صداوسيما مى آمد يا  سال هاى طوالنى بود كه سيس

ترورى اتفاق افتاده بود و يا انفجارى رخ داده بود.
ــران غيرقانونى بودند يا از  ــتانى ها به تلويزيون مى آمدند از مهاج وقتى افغانس
ــنى ندارد و يا وقتى از  ــد كه هيچ حس ــرزمينى فلك زده سخن گفته مى ش س
اهل سنت سخن گفته مى شد در پاسخ به وهابيت بود يا بلندگويى جلوى آنها 

بود كه از اعتقادشان به وطن شان بگويند.
اين بى سليقگى مخرب رسانه اى سبب شده بود تا كسر بااليى از مردم ايران خود 
را در صداوسيما و رسانه اى كه بار ملى داشت نبينند و يكى از هنرهاى خندوانه 

گردآوردن همه مردمان ايران زمين به مثابه يك «خانواده» در كنار هم بود.
ــناخته شده اين  ــعى مى كند اعضاى كمتر ش «خندوانه» در عين حال كه س
ــاند و آنان را از غريبگى درآورده، هنرمندانه به  ــايرين بشناس خانواده را به س

تحكيم روابط عاطفى اعضاى اين خانواده بزرگ نيز اهتمام ورزيده است.
ميهمانان مختلف برنامه «خندوانه» از بازيگران مطرح تلويزيون تا نمايندگان 
مجلس و شوخى با سياست مدارانى چون حدادعادل نيز داراى طيف بندى خوبى 

بود كه بسيارى از بينندگان را پاى اين برنامه مى نشاند.
ــه آنها توجه به  ــده اى نيز بود كه از جمل ــكالت عدي اما «خندوانه» داراى مش
ــيدن به خنده و سرگرمى به عنوان  روان شناسى غربى به عنوان مبناى انديش
ــت يازيدن به برخى مسائل  مساله اى براى خالى شدن از ناراحتى ها بود و دس

براى خنداندن مردم از جمله اين مشكالت بود.
اگرچه اين مشكل آرام آرام رو به بهبود گذاشت اما خندوانه از خنده دينى نيز 
ــالم قرائتى است و  به دور بود؛ خنده دينى و حالل كه نماينده آن حجت االس
شايد يكى از كسانى كه بسيارى منتظر بودند تا او را در جايگاه ميهمان برنامه 

ببينند او بود.
على اى حال «خندوانه» به واقع با تيم خود كه نشانه هاى آن را در برنامه هاى 
ــيرى نو را پايه گذارى كند كه با عبور از  ــت مس ديگرى نيز ديده بوديم توانس

مشكالت شايد بتواند مسيرى جديد در فرهنگ عامه مردم ايران بگشايد.

صادركنندگان صنايع دستى، به دنبال بازار هدف

«خندوانه» مى گفت: مردم ايران سالم

خودشيفتگى، بزرگ ترين دشمن يك طنزنويس است



مفاد آرا
7/283 آگهى موضوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانـون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيآت تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
ــناد و امالك قمصر تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز گرديده است .لذا  دراداره ثبت اس
ــرح زير بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15  مشخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا بش
ــند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته  ــود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور س روز آگهى ميش
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد قمصر 
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع  تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس

قضايى تقديم نمايند.
1-راى شماره 1344 هيات : راحله باغبان فرزند محمد به شماره شناسنامه 1068 از كاشان و شماره 
ملى 1261911490 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 371,46 متر مربع پالك شماره 2045فرعى 

مفروزاز 603 فرعى از 36 اصلى.
2-راى شماره 152 هيات : مجتبى قربانى قمصرى فرزند مهدى بشماره شناسنامه 3939 ازكاشان 
بشماره ملى 1260836452 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 426,11 متر مربع پالك 1437فرعى 

مفروز از 284 فرعى از 25 اصلى.
3-راى شماره 153 هيات : اميرحسين كوچيان فرد فرزند محمد بشماره شناسنامه 207از كاشان 
ــاحت 238,09 متر مربع پالك شماره  ــدانگ يكبابخانه به مس و شماره ملى 1262290759 شش

132فرعى از 26 اصلى.
ــماره شناسنامه 3957 از  ــالمى قمصرى فرزند مهدى بش ــماره 171 هيات : مصطفى س 4-راى ش
كاشان بشماره ملى 1260836630 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 374,14 متر مربع پالك شماره 

2679فرعى مفروز از 2068 فرعى از 49 اصلى.
5-راى شماره 172 و 173 هيات : محمد حسين اسمعيلى كاشى فرزند احمد بشماره شناسنامه 191 
ــمعيلى كاشى فرزند محمد حسين به شماره  از كاشان به شماره ملى 1261535431 و حميده اس
شناسنامه 14642 از كاشان بشماره ملى 1263458904 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 300,75 

متر مربع پالك شماره 2677فرعى مفروز از 1489 فرعى از 49 اصلى (بالمناصفه).
ــيد احمد بشماره شناسنامه 1166 از  6-راى شماره 174 هيات : محبوبه السادات صبارى فرزند س
كاشان و شماره ملى 1261941993 ششدانگ قسمتى از يكبابخانه به مساحت 80,92 متر مربع 

پالك شماره 2678فرعى مفروز از 265 فرعى از 49 اصلى.
7-راى شماره 175هيات:داود عظيمى ستوده فرزند محمد بشماره شناسنامه232 ازكاشان بشماره 
ملى1261855051 ازكاشان ششدانگ يكبابخانه به مساحت 444,19 مترمربع پالك شماره2037 

فرعى مفروز از 251 فرعى از 36 اصلى .
ــماره شناسنامه 8 از كاشان و شماره  8-راى شماره 176 هيات : صدراله روشنى فرزند عيسى به ش
ملى 1262518301 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 755,23 متر مربع پالك شماره 63فرعى از 

2 اصلى .
9-راى شماره 177 هيات : شهردارى قمصر به شماره شناسنه 14001961188 ششدانگ يكبابخانه 

به مساحت 228,07 متر مربع پالك شماره 2038فرعى مفروز از 76 فرعى از 36 اصلى .
ــماره شناسنامه 40 از كاشان و  10-راى شماره 178 هيات : صديقه پيمبر پور فرزند آقا حسن بش
شماره ملى 1262185408 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 203,59 متر مربع پالك 2039فرعى 

مفروز از 604 فرعى از 36 اصلى.
ــماره 197و 198 و 199 و 200 هيات: معصومه راستى قمصرى فرزند محمد  11-راى اصالحى ش
ــماره ملى 1262580579و مليحه نجفى راد فرزند محمد  بشماره شناسنامه 43از           كاشان بش
بشماره شناسنامه 41ازكاشان بشماره ملى1262693098 و فاطمه نجفى راد فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 50 از كاشان بشماره ملى 1262675847 و زهرا نجفى راد فرزند محمد بشماره شناسنامه 
ــدانگ يكبابخانه بمساحت 743,40 مترمربع  4382 از كاشان بشماره ملى  1260840948 شش
ــويه). در اگهى هاى قبلى  ــماره 2635 فرعى مفروز و مجزى از  1421 فرعى  از 49اصلى (بالس بش

پالك اشتباه آگهى شده است
ــااله بشماره شناسنامه 27 از  12-راى شماره 238 هيات : سيد حسين مظلوميان فرزند سيد ماش
كاشان بشماره ملى 1262595215 ششدانگ يكباب باغچه خانه به مساحت 1048,69 متر مربع 

پالك شماره 2676فرعى مفروز از 1520 فرعى از 49 اصلى.

13-راى شماره 239 هيات : بمانى دادخواه فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 از كاشان و شماره ملى 
1262437830 ششدانگ يك اطاق به مساحت 25,99 متر مربع پالك شماره 999فرعى مفروز از 

963 فرعى مفروز از 819 فرعى از 201 اصلى .
ــان  ــنامه 2856 از كاش ــماره شناس ــماره 240 هيات : على الوندى فرزند عباس به ش 14 – راى ش
بشماره ملى 0053916425 از تهران ششدانگ يكبابخانه به مساحت 365 متر مربع پالك شماره 

1438فرعى مفروز از 654 فرعى از 25 اصلى.
ــماره شناسنامه 14923  ــماره 245 و 246 هيات : آرزو شعبان زاده فرزند محمد به ش 15-راى ش
ــرافتى قمصرى فرزند سيد محمد بشماره  ــماره ملى 1263461719 و سيد رسول ش از كاشان بش
شناسنامه 412 از كاشان بشماره ملى 1263538843 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 223,61 متر 

مربع پالك شماره 2044فرعى مفروز از 604 فرعى از 36 اصلى (بالمناصفه).
16-راى شماره 267 و 268 هيات : اكرم هادى زاده فرزند علينقى بشماره شناسنامه 66 از كاشان 
و شماره ملى 1261512960 نسبت به دو دانگ و حسن مشيرى فرزند حسين بشماره شناسنامه 
193 از كاشان و شماره ملى 1261449819 نسبت به چهاردانگ .ششدانگ يكبابخانه به مساحت 

375,90 متر مربع پالك شماره 1439فرعى مفروز از 564 فرعى از 25 اصلى.
ــماره شناسنامه 42086 از  ــماره 293 هيات : سعيد سهيلى كاشانى فرزند محمد به ش 17-راى ش
ــاحت 257,50 متر مربع پالك  ــماره ملى 1260410919 ششدانگ يكبابخانه به مس كاشان و ش

شماره 2675فرعى مفروزاز 1421 فرعى از 49 اصلى .
ــنامه 3430 از كاشان  ــماره 298 هيات : اميد فخار فرزند امير حسين به شماره شناس 18-راى ش
ــاحت 700,83 متر مربع پالك شماره  ــدانگ خانه باغ به مس ــماره ملى 1262062667 شش و ش

2043فرعى مفروز از 1158 فرعى از 36 اصلى.
19-راى شماره 299 هيات : عباس على حاجى قمصر فرزند رضا به شماره شناسنامه 41 از كاشان 
ــاحت 456,88 متر مربع پالك شماره  ــدانگ يكبابخانه به مس و شماره ملى 1262653991 شش

2674فرعى مفروز از 85 فرعى از 49 اصلى.
ــماره 316 هيات : رمضانعلى قنائى قمصرى فرزند صفرعلى به شماره شناسنامه 75 از  20-راى ش
كاشان و شماره ملى 1262646944 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 149 متر مربع پالك شماره 

2042فرعى مفروز از 857 فرعى از 36 اصلى.
ــماره 318 هيات : محمد عظيميان قمصرى فرزند مرتضى بشماره شناسنامه 4310 از  21- راى ش
ــاحت 400,82 متر مربع پالك  ــماره ملى 1260840182 ششدانگ يكبابخانه به مس كاشان و ش

شماره 2673فرعى مفروزاز 2222 فرعى از 49 اصلى .
22- راى شماره 319 هيات : مجيد عظيميان قمصرى فرزند مرتضى به شماره شناسنامه 4153 از 
كاشان بشماره ملى 1260838609 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 290,12 متر مربع پالك شماره 

2672فرعى مفروز از 2222 فرعى از 49 اصلى .
ــماره 320 هيات : راضيه قنائى قمصرى فرزند حسينعلى به شماره شناسنامه 4358 از  23-راى ش
ــاحت 109,91 متر مربع پالك  ــماره ملى 1260840697 ششدانگ يكبابخانه به مس كاشان و ش

شماره 2671فرعى مفروزاز 2222 فرعى از 49 اصلى.
ــماره 367 و 368 هيات : على زارع فرزند يحيى به شماره شناسنامه يك از قم  24-راى اصالحى ش
ــنامه 78 از قم و شماره  ــماره ملى 0385511851 و فاطمه نظيفى فرزند رضا به شماره شناس و ش
ملى 0384081436 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 312,43 متر مربع پالك شماره 1986 فرعى 

مفروز از 657 فرعى از 36 اصلى (بالمناصفه). در اگهى هاى قبلى مساحت اشتباه آگهى شده است
ــااله چرخى قمصرى فرزند حبيب اله بشماره شناسنامه 135 از  25- راى شماره 397 هيات : ماش
ــاحت 159,76 متر مربع پالك  ــماره ملى 1262514959 ششدانگ يكبابخانه به مس كاشان و ش

شماره 2040فرعى مفروز از 632 فرعى از 36 اصلى.
26- راى شماره 398 هيات : زهرا صادق فرزند محمد بشماره شناسنامه 43672 از كاشان و شماره 
ملى 1260426807 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 210,95 متر مربع پالك شماره 2041فرعى 

مفروز از 986 فرعى از 36 اصلى.
27- راى اصالحى شماره 405 هيات : رمضانعلى كريم پور قمصرى فرزند على به شماره شناسنامه 
ــاحت 327,58 متر مربع  ــماره ملى 1262580625 ششدانگ يكبابخانه به مس 48 از كاشان و ش
ــماره 2590فرعى مفروز از 1421 فرعى از 49 اصلى. در اگهى هاى قبلى مساحت اشتباه  پالك ش

آگهى شده است

ــماره شناسنامه 3380  ــماره 410 هيات : فهيمه توفيقى قمصرى فرزند عزت اله به ش 28- راى ش
ــدانگ يكبابخانه به مساحت 196,74 متر مربع پالك  از كاشان و شماره ملى 1260830853 شش

شماره 2668فرعى مفروز از 1700 فرعى از 49 اصلى.
ــياح فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 39798 از كاشان  29- راى شماره 411 هيات : ناهيد س
ــاحت 928,11 متر مربع پالك شماره  ــدانگ يكبابخانه به مس و شماره ملى 1260388026 شش

2036فرعى مفروز از 1855 فرعى از 36 اصلى.
30- راى شماره 476 هيات : محمد شايان آرانى فرزند هالل بشماره شناسنامه 211از آران و بيدگل 
ــاحت 643,35 متر مربع پالك شماره  ــدانگ يكبابخانه به مس و شماره ملى 6199443152 شش

133فرعى از 26 اصلى.
31-راى اصالحى شماره 531 هيات: حسين پيروى قمصرى فرزند حسن به شماره شناسنامه 19 
ــدانگ يكبابخانه به مساحت 659,04 متر مربع پالك  از كاشان و شماره ملى 1262587441 شش

شماره 38 فرعى از 25 اصلى  كه در اگهى هاى قبلى مساحت اشتباه آگهى شده است
ــند مالكيت  ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و ع بديهى اس

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار اول: 1394/7/23

تاريخ انتشار دوم : 1394/08/09
م الف:1072 محمدرضا لطفى مفرد - رئيس  اداره ثبت اسناد و امالك قمصر 

مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)
6/525 شماره آگهى: 139403902004000152 شماره پرونده: 139304002004000552 
ــتگاه آپارتمان پالك شماره  ــدانگ يك دس ــه: 9301952 شش آگهى مزايده پرونده اجرايى كالس
ــش اصلى قطعه چهار تفكيكى مفروز و مجزى  ــتاد و ش سيزده فرعى از چهارهزار و هشتصد و هش
شده از شماره 7 فرعى بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت يكصد و ده متر و نود و چهار دسيمتر مربع 
واقع در طبقه سوم كه چهار متر و يك دسيمتر مربع آن بالكن است، شش متر و سى و پنج دسيمتر 
ــيمتر مربع آن داراى ارتفاع شيب دار از  مربع آن پيشرفتگى در دو قسمت، نه متر و شصت و دو دس
143 سانتى متر تا 260 سانتى متر، چهار متر و شصت و هشت دسيمتر مربع آن داراى ارتفاع 135 
ــرفتگى داراى ارتفاع شيب دار از 143 سانتى  سانتى متر، يك متر و نوزده سانتى متر مربع آن پيش
متر تا 260 سانتى متر، چهار متر هفده دسيمتر مربع آن پيشرفتگى داراى ارتفاع 135 سانتى متر 
ــيمتر مربع واقع در طبقه  ــدانگ انبارى قطعه سه به مساحت سه متر و چهار دس است بانضمام شش
پشت بام كه يك متر و هفتاد و نه دسيمتر مربع آن پيشرفتگى است به آدرس: اصفهان – خيابان كاخ 
سعادت آباد غربى – كوچه شهيد حسينى – نبش بن بست تنديس كه اسناد مالكيت آن در صفحات 
ــماره هاى چاپى  ــت 275755و275754 و با ش ــماره هاى ثب 286و283 دفتر 1380 امالك با ش
657534و657533 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً به طول 7/87 متر ديوار و پنجره است 
به فضاى معبر شرقاً در 6 قسمت كه قسمت چهارم آن شمالى است به طولهاى 3/19 متر، 2/74 متر، 
3/37 متر، 0/08 متر، 0/23 متر و 4/63 متر اول ديوار و پنجره به صورت پخ دوم ديوار و پنجره است 
سوم نيم ديوار جلوى بالكن چهارم و پنجم ديواريست ششم ديوار و پنجره است اول به فضاى معبر 
دوم تا ششم به فضاى معبر جنوباً در 6 قسمت كه قسمتهاى سوم و پنجم آن غربى است به طولهاى 
0/89 متر، 0/77 متر، 0/20 متر، 6/14 متر، 1/13 متر و 1/29 متر اول ديواريست پيشرفتگى دوم 
ــت پنجم و ششم ديواريست اول به  ــت چهارم ديوار و پنجره اس ديوار و پنجره ايست سوم ديواريس
ــاعى غرباً در دو قسمت به طولهاى 11/69 متر و 0/41  فضاى معبر دوم تا ششم به فضاى حياط مش
ــرفتگى اول به درز انقطاع دوم به فضاى معبر دوم حدود  ــت پيش متر اول ديواريست دوم ديواريس
ــمت به طولهاى 0/26 متر و 1/17 متر اول و دوم ديواريست اول  انبارى قطعه سوم: شماالً در 2 قس
ــمت دوم آن شمالى است به  ــور دوم به تراس مشاعى شرقاً در سه قسمت كه قس به راه پله و آسانس
طولهاى 0/10 متر، 0/08 متر و 1/92 متر اول تا سوم ديواريست اول تا سوم به فضاى سبز جنوباً به 
طول 1/51 متر درب و ديواريست به پشت بام غرباً به طول 2/02 متر ديواريست مشترك به انبارى 
قطعه دو (حقوق ارتفاقى له و عليه طبق قانون تملك آپارتمانهاست) كه طبق نظر كارشناس رسمى 
پالك فوق محل مورد نظر يك واحد آپارتمان مسكونى واقع در طبقه سوم ساختمان بوده مساحت 
آپارتمان مذكور طبق سند 110/94 مترمربع به عالوه يكعدد انبارى به مساحت 3/04 مترمربع واقع 
در پشت بام. وليكن طبق سند فاقد پاركينگ مى باشد. ساختمان نوساز با قدمت حدود 5 ساله و به 
ــقف (4 طبقه روى پيلوت) كه در همكف پاركينگها و يك واحد مسكونى و در 4 طبقه  صورت 5 س
باال واحدهاى مسكونى احداث شده و هم اكنون در حال بهره بردارى هستند ساختمان در نبش بن 

ــمت نورگيرى مناسبى دارد. اسكلت سازه بتنى با سقف  بست و كوچه واقع شده كه بالطبع از سه س
تيرچه بلوك، نماى بيرونى سنگ، نماى داخل بدنه از گچ و خاك و مولتى رنگ، كف سراميك، پنجره 
آلومينيوم تكجداره و درب چوبى مى باشد.آشپزخانه و سرويس بهداشتى كاشى سراميك، كابينت 
ــرمايش با كولر و گرمايش بخارى پكيج مى باشد و اين پالك داراى برق، گاز،  ها چوبى (نئوپان)، س
تلفن، آب و فاضالب مى باشد. ملكى آقاى مصطفى كالهدوزى كه طبق سند رهنى شماره 82087 
مورخ 1392/6/14 دفترخانه شماره 17 اصفهان در رهن بانك صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم 
بانك فاقد بيمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 94/8/23 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقى – چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى شود. 
ــروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين  مزايده از مبلغ پايه پنج ميليارد و پانصد ميليون ريال ش
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق  قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر اس
و 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 
ــترد مى گردد ضمناً اين آگهى در يك نوبت  بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــر مى گردد و در صورت تعطيلى  در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/07/23 درج و منتش
روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. توضيحاً جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه 
ــايى معتبر الزامى  مزايده طى فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناس
ــت. ضمناً برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص  اس

در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد.م الف:18078 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
اجراييه

7/297 شماره پرونده:139404002003000581/1 شماره بايگانى پرونده: 9401275/1 شماره 
ابالغيه:139403802003000017 آگهى ابالغ اجراييه كالسه: 139404002003000581/1 
ــانى  ــماره 4060 به نش ــنامه ش ــين به شناس ــول صفايى فر فرزند محمدحس ــيله به رس بدينوس
ــه  ــتى9986343 بدهكار پرونده كالس ــرق – كدپس ــه اداره ب ــى – كوچ ــام خمين اصفهان – ام
139404002003000581/1 كه برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ 
مى گردد كه برابر چك شماره 121789-93/12/20 عهده 121789-1393/12/20 عهده بانك 
سپه روبروى خيابان شريف بين شما و آقاى حسن دانش شهركى مبلغ 2050000000 ريال بدهكار 
ــت صدور اجراييه نموده پس از تشريفات  مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواس
قانونى اجراييه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرايى 
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب  مفاد اسناد رسمى به ش
است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى 
طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف:20209 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

حصر وراثت
ــرح دادخواست به كالسة  ــنامه شماره 53 به ش ــكرى نهوجى داراى شناس 7/298 آقاى امرا... عس
317/94ش1 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
قاسم عسكرى نهوجى بشناسنامه 574 در تاريخ 94/6/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 5 دختر كه عبارتند از: 1- يدا... عسكرى نهوجى 
ــكرى نهوجى به شماره  ــنامه 3125 متولد 40/1/6 (فرزند متوفى) 2- ولى ا... عس به شماره شناس
ــكرى نهوجى به شماره شناسنامه  ــنامه 130 متولد 56/3/9 (فرزند متوفى) 3- امرا... عس شناس
53 متولد 42/1/4 (فرزند متوفى) 4- محمد عسكرى نهوجى 3124 متولد 38/7/18 (فرزند 
ــنامه 1 متولد 46/2/8 (فرزند متوفى)  ــكرى نهوجى به شماره شناس متوفى) 5- لطف ا... عس
6- زهرا عسكرى نهوجى به شماره شناسنامه 6 متولد 65/6/30 (فرزند متوفى) 7- ام البنين 
ــنامه 5 متولد 49/1/4 (فرزند متوفى) 8- مهرى عسكرى  ــماره شناس عسكرى نهوجى به ش
نهوجى به شماره شناسنامه 323 متولد 1350/6/9 (فرزند متوفى) 9- اشرف عسكرى نهوجى 
ــيه عسكرى نهوجى  ــنامه 7828 متولد 54/1/10 (فرزند متوفى) 10- انس ــماره شناس به ش
ــنامه 10 متولد 43/4/1 (فرزند متوفى). اينك با انجام تشريفات مقدماتى  ــماره شناس به ش
ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از  درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف:768 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف اردستان

اخبار كوتاه اخبار كوتاه

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: شهركرد 
امروز(چهارشنبه)ميزبان پنج جان باخته فاجعه منا است.

ــا افزود:پيكر پاك  ــت و گو با ايرن ــنبه در گف خدابخش مرادى نافچى،روز چهارش
جانباختگان بهرام مهديان دهكردى، حسينعلى على پور دستنايى، سياوش همتيان 
سوركى، حميد خاكسارحقانى دهكردى و باقر حسين زاده دهكردى در شهركرد 
ــود.وى تاكيد كرد: پيكر پاك هر كدام از جانباختگان چهارمحال و  ــييع مى ش تش
بختيارى در فاجعه منا، پس از اقامه نماز از سوى نماينده ولى فقيه در چهارمحال و 
بختيارى و امام جمعه شهركرد، براى خاكسپارى به محل سكونت آنان منتقل مى 
شود.مرادى نافچى افزود:از عموم مردم و مسووالن چهارمحال و بختيارى براى حضور 
در آيين تشييع پيكر پاك جانباختگان استان در فاجعه منا دعوت مى شود.وى،با 
تسليت به خانواده هاى داغدار اعالم كرد:آيين تشييع پيكر پاك اين جانباختگان، 
ــنبه 22 مهر، از ميدان 12 محرم (فلكه آبى) به سمت  ــاعت 9 صبح روز چهارش س
چهارراه بازار و امامزادگان دو معصوم (س) شهركرد برگزار مى شود.امسال 405 نفر 
در قالب سه كاروان از چهارمحال و بختيارى به حج تمتع اعزام شدند كه دو كاروان 
ــت.در حادثه مرگبارى كه صبح پنجشنبه،  از شهركرد و يك كاروان از بروجن اس
ــا رخ داد، افزون بر هزار نفر از  دوم مهر به علت ازدحام جمعيت در رمى جمرات من
حجاج جان خود را از دست دادند و حدود دو هزار نفر مجروح شدند.براساس آخرين 
ــمار جانباختگان ايرانى در اين حادثه 464 نفر اعالم شده كه از اين  گزارش ها، ش

تعداد 19 جانباخته از چهارمحال و بختيارى هستند.

عمليات اجرايى دومين طرح بزرگ پرورش گاو شيرى استان چهارمحال وبختيارى در 
روستاى دستگرد امامزاده شهرستان شهركرد با حضور استاندار و جمعى از مسووالن 
استان آغاز شد.قاسم سليمانى دشتكى در آيين كلنگ زنى و آغاز عمليات اجرايى اين 
ــت: اين طرح دو هزار و 500 رأسى مولد گاو شيرى، در  طرح پرورش گاو اظهار داش
زمينى به مساحت 30 هكتار در روستاى دستگرد امامزاده اجراى مى شود.وى تأكيد 
كرد: براى اجراى اين طرح، يك سرمايه گذاران بخش خصوصى استان كه مقيم كشور 
كويت است، 300 ميليارد ريال سرمايه گذارى مى كند.سليمانى دشتكى افزود: اين 
ــرمايه گذارى، از محل آورده متقاضى و بدون استفاده از تسهيالت بانكى  ميزان س
تأمين و هزينه مى شود.وى تصريح كرد: با بهره بردارى از اين طرح تا يك و نيم سال 
ديگر، 220 فرصت شغلى مستقيم ايجاد مى شود.سرمايه گذار دومين طرح بزرگ 
پرورش گاو شيرى چهارمحال و بختيارى نيز در اين آيين گفت: تاكنون 60 درصد 
ــده و خط انتقال برق فشار قوى در محل  عمليات تسطيح زمين اين طرح انجام ش
اجراى طرح نصب شده است.مريم حيدرى دهكردى اضافه كرد: با بهره بردارى از اين 
طرح بزرگ پرورش گاو شيرى، ساالنه 17 تا 20 هزار تن به توليد شير استان افزوده 
مى شود.وى اظهار كرد: در فاز دوم اين طرح، كارخانه توليد خوراك دام نيز در جوار 
اين طرح راه اندازى مى گردد.مديركل جهاد كشاورزى استان چهارمحال وبختيارى 
ــير در دامدارى هاى استان توليد مى  نيز در اين آيين گفت: ساالنه 224 هزار تن ش
شود.ذبيح اهللا غريب بيان كرد: با بهره بردارى از دومين طرح بزرگ پرورش گاو شيرى 
ــير استان افزوده  ــاالنه ش چهارمحال و بختيارى، هفت درصد به ظرفيت توليد س
ــير توليدى در دامدارى هاى چهارمحال و  مى شود.وى عنوان داشت: از مجموع ش
بختيارى، 90 هزار تن در دامدارى هاى شهرستان شهركرد توليد مى شود.غريب از 
اختصاص پنج هزار و 200 هكتار از زمين هاى كشاورزى چهارمحال و بختيارى به 
كشت ذرت علوفه اى در سال جارى خبر داد و ادامه داد: طبق پيش بينى هاى صورت 

گرفته، از اين سطح، 300 هزار تن محصول برداشت شود.

ــتان چهارمحال و  ــهيد اس ــن روز از كنگره 2400 ش ــن رضايى در آخري محس
بختيارى، اظهار داشت: بختيارى ها تعلق خاصى به ايران و ايرانيت داشتند و دفاع 
از ايران هميشه براى بختيارى  ها در اولويت است.وى با اشاره به اينكهبختيارى ها 
هميشه در دفاع از ارزش هاى انقالب پيشقدم بودند، افزود: بعد از دوره صفوى كه 
نادرشاه آمد بختيارى ها عليه انحرافات نادرشاه قيام و از تفكرات شيعه دفاع كردند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه در جريانات مبارزه با رضاشاه 
ــر بردارند، گفت: بختيارى ها  عنايت اله خان اعالم كرد كه بانوان بايد چادر از س
جلو اين اقدام ناپسند ايستادند و اجازه اين كار را را به او ندادند.رضايى خاطرنشان 
كرد : در  نوزدهم بهمن ماه و در جريانات انقالب اسالمى بختيارى ها عليه بختيار 
قام و با امام خمينى (ره) تجديد ميثاق كردند.وى گفت: زمانى كه بختيارى ها به 
تهران اعزام شدند، شاه گفت: با حضور بختيارى ها حكومت پهلوى نابود مى شود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: اوج دليرى هاى قوم بختيارى در 
دوران دفاع مقدس در تيپ 44 قمربنى هاشم قابل مشاهده است.

ــتائى چهارمحال و بختيارى گفت: ساالنه به  طور  مديرعامل اتحاديه فرش روس
ــود. ــتان بافته مى ش ــت هنرمندان اس ميانگين 80 هزار مترمربع فرش به دس

ــتان اظهار داشت:  ــكندر ملك پور ظهر امروز در كارگروه فرش دستبافت اس اس
ــتايى در استان فعاليت مى كنند. 100 هزار بافنده فرش و 8 تعاونى فرش روس

وى تعداد افراد تحت پوشش تعاونى فرش را 50 درصد عنوان كرد و افزود: تنها 
ــا كيفيت و نفيس فعاليت  25 درصد بافندگان فرش در حوزه بافت فرش هاى ب
ــتايى چهارمحال و بختيارى با اشاره به  مى كنند.مديرعامل اتحاديه فرش روس
اينكه اطالعات دقيقى در خصوص ميزان صادرات فرش استان وجود ندارد، بيان 
كرد: با توجه به اينكه صادرات فرش از استان توسط گمرك استان هاى ديگر انجام 
ــود اطالعات دقيقى در خصوص ميزان صادرات فرش استان وجود ندارد. مى ش

ــن مطالبات بافندگان  ــرد: فروش، بيمه و بازاريابى از مهم تري ملك پور تصريح ك
فرش در استان است كه بايد با درايت و تالش متوليان امر براى رفع و اجابت آن ها 

راهكار مناسبى ارائه شود.
مشاور امور اقتصادى، برنامه ريزى و سرمايه گذارى استاندار چهارمحال و بختيارى 
ــد تنها از زاويه  ــت و نباي با بيان اينكه فرش يك كاالى اجتماعى و فرهنگى اس
اقتصادى ديده شود، خاطرنشان كرد: فرش يكى از ابزارهاى ترويج و تحقق اقتصاد 
ــب درآمد بيشتر از آن بايد به اصول مشترى  مقاومتى در كشور است و براى كس

محورى براى به دست آوردن بازارهاى جهانى توجه شود.

شهركرد ميزبان پيكر پنج جانباخته 
فاجعه منا است

آغاز عمليات اجرايى دومين طرح بزرگ 
پرورش گاوشيرى چهارمحال وبختيارى

بختيارى ها هميشه در دفاع از ارزش هاى 
انقالب پيشقدم بودند

مديرعامل اتحاديه فرش روستايى استان:
ساالنه 80 هزار مترمربع فرش در استان 

چهارمحال و بختيارى بافته مى شود
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ــك بازبازك (ليلى) مدعى شد: استان  طراح و سازنده عروس وحيد 
رييسى 
دهكردى

ــال و بختيارى را  ــتان اين ميراث ناملموس چهارمح خوزس
ــتان ثبت كرده  مصادره و به عنوان ميراث ناملموس خوزس
است.تاج ماه حيدريان گل سفيدى اظهار داشت: عروسك بازبازك (ليلى)، 25 
ــتاندار چهارمحال و بختيارى و جمعى از  ــته، با حضور اس ــال گذش اسفند س
ــگاه توانمندى هاى زنان استان در بوستان الله  مسووالن اين استانى در نمايش

شهركرد رونمايى شد.
وى ادامه داد: به همين منظور، در مورخ 25 فروردين سال جارى، در نامه اى از 
سوى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال و بختيارى، ثبت 
عروسك بازبازك (ليلى)، به عنوان ميراث ناملموس اين استان از سازمان ميراث 
ــور تقاضا شد.حيدريان گل سفيدى  فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كش
ــال  افزود: دو ماه بعد از تقاضاى چهارمحال و بختيارى، در مورخ 23 خرداد س
ــتانى ها نيز در نامه اى جداگانه، تقاضاى ثبت عروسك بازبازك  جارى، خوزس

(ليلى) را بنام ميراث ناملموس خود خواستار شدند.
ــتى و گردشگرى كشور  وى تصريح كرد: در نهايت ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــتان  ــراث ناملموس و رونمايى از آن براى اس ــاورى، با ثبت اين مي در كمال ناب
ــال جارى موافقت كرد.طراح و سازنده عروسك  خوزستان در تاريخ 18 مهر س
بازبازك (ليلى) بيان داشت: همان شب، به دنبال مخالفت حضورى من با عوامل 
اين اقدام در آيين رونمايى از بازبازك در كاخ نياوران، مسووالن ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كشور، قول مساعد براى بررسى اين موضوع را دادند.

ــاخت عروسك بازبازك (ليلى)  وى اضافه كرد: مدعى خوزستانى طراحى و س
ــخنرانى به  كه ادعاى تعلق به قوم بختيارى را دارد، در آيين رونمايى توانايى س

لهجه بختيارى را نداشت.
حيدريان گل سفيدى عنوان داشت: عروسك بازبازك (ليلى)، با اهداف زيست 
ــت. ــده اس ــت از عرصه هاى منابع طبيعى طراحى و تهيه ش محيطى و حفاظ

ــتان ها و بازى هاى دوران كودكى  ــك براساس داس وى اظهار كرد: اين عروس

ــتگان قوم بختيارى طراحى  ــه از خاطرات بزرگترها و گذش و همچنين برگرفت
ــتى و گردشگرى  ــت.مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دس ــده اس و ساخته ش
ــفيدى، طراح و  ــاى تاج ماه حيدريان گل س ــال و بختيارى نيز ادعاه چهارمح

سازنده عروسك بازبازك (ليلى) را تأييد كرد.
بهمن عسگرى سوادجانى بيان كرد: به همين منظور، از سوى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان، امروز نامه اى در اعتراض به اقدام 
ــتان و پيگيرى حق ثبت اين ميراث ناملموس بنام چهارمحال و  استان خوزس
ــد.وى ادامه داد: طبق مستندات  ــازمان متبوع ارسال ش بختيارى تهيه و به س
موجود و براساس نامه هاى ارسال شده به سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــك بازبازك (ليلى) بنام ميراث ناملموس  و گردشگرى كشور، حق ثبت عروس
ــوادجانى عنوان كرد: به دنبال  چهارمحال و بختيارى اولويت دارد.عسگرى س
همين اعتراض، مسووالن ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور، 
ــبت به اعالم نتيجه و ثبت عروسك  ــى هاى الزم، نس قول دادند تا پس از بررس
ــارى اقدامات الزم را  ــام ميراث ناملموس چهارمحال و بختي بازبازك (ليلى) بن
ــك بازبازك (ليلى)، اسفند سال  انجام دهند.به گزارش ايرنا، رونمايى از عروس
گذشته، با حضور استاندار چهارمحال و بختيارى، فرماندار شهركرد و جمعى از 

مسووالن دستگاه هاى اجرايى استان رونمايى شده بود.
ــور، به ويژه خبرگزارى  ــده در سايت هاى خبرگزارى هاى كش اخبار منتشر ش
جمهورى اسالمى (ايرنا) و پرتال اطالع رسانى استاندارى چهارمحال و بختيارى، 
ــك در استان چهارمحال  ــفند 1393،مبين معرفى اين عروس در تاريخ 25 اس
ــت.تاج ماه حيدريان گل سفيدى، طراح و  وبختيارى در اواخر سال گذشته اس
سازنده عروسك بازبازك (ليلى)، در روستاى گل سفيد، از توابع منطقه مشايخ 
شهرستان كيار كه از مناطق بختيارى نشين استان چهارمحال وبختيارى است، 

سكونت دارد.
روستاى گل سفيد، در 105 كيلومترى مركز چهارمحال و بختيارى واقع شده 

است.

بـازبـازك ميراث ناملموس 
چهارمحال وبختيارى است نه خـوزستان
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دريچه اخبار كوتاه

تكنولوژى انسان را فقير مى كند يك ايرانى در جمع 10 دانشمند برتر 
ــدار داد پيشرفت هاى جهان قرار گرفت استفان هاوكينگ فيزيكدان مشهور انگليسى هش

ــان را  ــت جه ــى از جمعي ــش بزرگ ــد بخ ــى مى توان ــزرگ تكنولوژيك ب
دچار فقر و بيچارگى كند.

 هاوكينگ معتقد است تكنولوژي تا حدودي عامل افزايش نابرابري درآمد 
 Reddit ــخ در وب سايت شده است. وي كه در برنامه ويژه پرسش و پاس
ــي از  ــت: درصورتي كه ثروت ناش ــخنان را مطرح كرده، معتقد اس اين س
تكنولوژي تقسيم شود همه مي توانند از زندگي لوكس و مجلل بهره ببرند، 
در غير اين صورت بيشتر مردم درصورتي كه مالكان فناوري هاي مختلف 

عليه توزيع ثروت با يكديگر البي كنند، دچار فقر خواهند شد.
هاوكينگ معتقد است روند توسعه فناوري درحال منحرف شدن به سوي 
ــري درآمدي در ميان  ــن زدن به نابراب ــت؛ زيرا درحال دام گزينه دوم اس
ــي از نوع توزيع دستاورد ها ميان  ــت، و تمامي اين فرايند ناش انسان ها اس

ثروتمندان و فقرا است.
ــديدي را از سوي فعاالن تكنولوژي  اين سخنان هاوكينگ واكنش هاي ش
ــيليكون ولي ــن كارآفرين و سخنگوي س ــت. مارك اندرس برانگيخته اس
در توئيتر نوشت هاوكينگ درحال بازگويي شعارهاي قديمي است. كساني 
ــاغل را نابود مي كنند، در صد سال آينده  ــين ها مش كه ادعا مي كنند ماش

احمق به نظر خواهند آمد، اما من اين گونه نخواهم بود.
ــار  ــان و كارمندان فناوري در برابر اقش بحث تقابل ثروت كالن كارآفرين
ــت كه به بحث جنجالي ميان  ــكو مدت ها اس كم درآمد در سان فرانسيس

اقتصاد دانان تبديل شده است.
با اين همه اكثريت متخصصان در اين حوزه با هاوكينگ موافقند. دراينكه 
ــورهاي جهان را تضمين  فناوري توانسته رشد اقتصاد آمريكا و ديگر كش
ــياري از  ــد كه بس ــايد به همين دليل باش ــدي وجود ندارد و ش كند تردي
ــيليكون ولي را براي خود  ــخه اي ديگر از س كشورها در تالش هستند نس

ايجاد كنند.
ــاركت  ــد روزافزون اين پديده، تعداد افرادي كه در آن مش اما باوجود رش
دارند كاهش پيدا مي كند. اريك برينجلفسن استاد مدرسه مديريت اسلون 
ــل افزايش نابرابري  ــت تكنولوژي اصلي ترين عام در MIT نيز معتقد اس
ــت كه تكنولوژي  ــكل اصلي اينجاس ــان ها است. مش درآمد در ميان انس
جايگزين بسياري از كارگران مشاغل فيزيكي با درآمد باال شده است و اين 
افراد اكنون براي گذران زندگي به فروشندگي و مشاغل اين چنيني كه از 

درآمد كمتر برخوردار است رو آورده اند.
ــوند درست است،  ــن درباره اينكه افراد بيكار نمي ش از اين رو نظر اندرس
ــت كه درآمد آنها چقدر خواهد بود؟ ميانگين درآمد در  اما پرسش اينجاس
ــكوفايي عصر تكنولوژي بود تغيير  آمريكا نسبت به سال 1995 كه آغاز ش
ــردمداران اين تكنولوژي ها درآمد هاي بسيار  ــت؛ اما س چنداني نكرده اس

بااليي از محل سرمايه گذاري ها و پرداخت هاي شان دارند .
رقابت شديدي ميان مهندسان و كارگران ماهر درگرفته است و اين رقابت 
مي تواند شكاف پرداخت ميان افراد داراي مدرك دانشگاهي با افراد بدون 
ــگاه  ــگاهي را توضيح دهد. كارگراني كه داراي مدرك دانش مدرك دانش
ــبت به افراد ديپلمه يك ميليون دالر بيشتر  هستند در طول عمر خود نس

درآمد دارند.

ــر رودى يكى از فارغ التحصيالن دانشكده ى فيزيك دانشگاه صنعتى  ياس
شريف به عنوان يكى از 10 دانشمند برتر جهان انتخاب شد.

ــاينس نيوز» با نظرخواهى از 30 نفر از برندگان جايزه نوبل،  ــريه «س نش
ــورد توجه اين  ــه م ــان بيش از هم ــه تحقيقات ش ــمندى را ك 10دانش
ــر رودى،  ــع آنها دكتر ياس ــاب كرده؛ كه در جم ــت ها بوده، انتخ نوبليس

فيزيك پيشه جوان ايرانى نيز حضور دارد.
ــاب كاولى و  ــوم اعص ــه عل ــى موسس ــق ايران ــر رودى، محق ــر ياس دكت
 ،(NTNU)ــروژ ــاورى ن ــگاه علوم و فن ــى دانش ــبات عصب مركز محاس
ــال يك  ــدل 2015» را كه هر دو س ــال جايزه «اريك كن خرداد ماه امس
ــاينس اروپا در حوزه علوم اعصاب اعطا  ــيون نوروس بار با مشاركت فدراس
ــاختار  ــات وى،درك س ــوع اصلى تحقيق ــرد. موض ــود، دريافت ك مى ش
ــاى عددى و  ــه گيرى ه ــه نتيج ــاى مربوط ب ــم ه ــبات و الگوريت محاس
ــاى عصبى  ــبكه ه ــبات در ش ــوزش و چگونگى پايه ريزى اين محاس آم

است.
ــور «ادروارد موزر»  ــور «مى بريت موزر» و پروفس وى با همكارى پروفس
(برندگان نروژى جايزه نوبل پزشكى 2014) به نتايج چشمگيرى در زمينه 
درك ساختارهاى شبكه (grid) در سيستم هاى رديابى انواع پستانداران 

و كاركردهاى حافظه دست يافته است.
ــر رودى يكى از معدود محققان جوان  به گفته پروفسور ادوارد موزر، ياس
ــت كه هم در زمينه علم اعصاب و هم در زمينه  ــطح بين المللى اس در س
ــترك  ــاد فعاليت هاى مش ــد. وى با ايج ــت مى كن ــرى فعالي فيزيك نظ
ــر  ــته از يكديگ ــن دو رش ــرى اي ــر تاثيرپذي ــزايى ب ــه س ــش ب نق

برعهده دارد.
ــت: نكته جالب در مورد ياسر اين  ــور مى بريت موزر هم اظهارداش پروفس
است كه او مى تواند با استفاده از قوانين پايه اى فيزيك محاسبات ذهنى را 
توضيح دهد كه ممكن است حتى در مورد مواد غير جاندار نيز صدق كند.

ــال 1360 در تهران متولد شده، دوره متوسطه  دكتر ياسر رودى كه در س
ــى و كارشناسى ارشد خود را  را در دبيرستان البرز و تحصيالت كارشناس
ــانده و در سال  ــگاه صنعتى شريف به پايان رس در رشته فيزيك در دانش
ــرفته  ــه مطالعات پيش ــدرك دكترى از موسس ــب م 1384 موفق به كس

در تريسته ايتاليا (SISSA) شده است.
 Gatsby ــباتى ــد علوم اعصاب محاس ــى فعاليت در واح وى پس از مدت
ــه هيات علمى  ــادكترى ب ــيتى كالج لندن به عنوان محقق پس يونيورس
ــعه  ــك) كه هدف آن توس ــرى نوردي ــك نظ ــه فيزي Nordita (موسس
ــمال اروپا و  ــورهاى نورديك (منطقه ش ــات فيزيك نظرى در كش تحقيق
ــلند، نروژ و سوئد) است،  ــامل دانمارك، فنالند، ايس آتالنتيك شمالى ش

ملحق شد.
ــبات عصبى  ــه Kavli و مركز محاس ــر در موسس ــال حاض رودى، در ح
ــه مطالعات پيشرفته بنياد Starr در  دانشگاه علوم و فناورى نروژ، موسس
پرينستون و مركز بين المللى تحقيقات فيزيك نظرى عبدالسالم در ايتاليا 

فعاليت دارد.

ــركت دانش بنيان فعال درحوزه توليد ظروف چينى  يك ش
ــتفاده از فناورى نانو، ظروف چينى با  ــت با اس ــته اس توانس
ــش نانويى توليد كند كه با عرضه اين محصول به بازار  پوش
ديگر براى شست وشوى ظروف نياز به مواد شوينده نيست.
ــتوانه و ــوزه نانو با پش ــا درح ــرفت فعاليت ه ــروزه پيش ام
ــت و شركت  ــرمايه هاى روز افزون مالى درحال انجام اس س
ــناخت روش ها و محصوالت جديد هستند. ها به دنبال ش
عمومى شدن بحث فناورى نانو و سود دهى باالى آنها موجب 
شده تا بيشترمحققان در زمينه گسترش كاربردهاى فناورى 

نانو به كار خود ادامه دهند.
ــوردر زمينه نانو مواد، نانو دارو  ــبختانه اكنون دركش خوش
ــوالت نانويى  ــد محص ــكى نانويى، تولي ــزات پزش و تجهي
ــاجى و پوشاك ،  ــت و سالمت، كشاورزى ، نس حوزه بهداش
لوازم خانگى ، آب و محيط زيست ، نيرو وانرژى، فعاليت هاى 
ــت؛ به طورى كه دربسيارى ازحوزه ها  خوبى انجام شده اس
ــتين باردركشور  ــاهد توليد محصوالت نانويى براى نخس ش
ــتيم؛ يكى از اين حوزه ها، توليد ظروف چينى  وجهان هس

با پوشش نانو است.
ــتين بار از  ــال براى نخس ــش نانو امس ظروف چينى با پوش
ــتان خراسان  ــركت دانش بنيان فعال دراس ــوى يك ش س
ــاورى نانو  ــگاه فن ــنواره و نمايش ــتمين جش رضوى درهش
به نمايش گذاشته شد؛ اين شركت توانسته با گرفتن گواهى 
ــتاندارد،تاييديه نانو مقياس و تاييديه سازمان غذا و دارو  اس
ــده خود،  ــده و محصول توليد ش ــاورى طراحى ش براى فن
ــوان ظروف چينى  ــاه آينده با عن ــود را تا يك م محصول خ

با پوشش نانو به بازارهاى داخلى عرضه كند.
ــاورحوزه فناورى هاى برتر و نانو تكنولوژى  اميرمديرى مش
ــركت دانش بنيان در خصوص اين محصول فناورانه  اين ش
ــش هاى  ــروف چينى، پوش ــو بر روى ظ ــش نان گفت: پوش
ــتفاده از فناورى نانو ، اليه اى بر روى  خاصى است كه با اس
 easy wash ظروف چينى ايجاد مى شود و به ظروف قابليت

( شست و شوى آسان) مى دهد.
ــه هرگونه  ــاز ب ــدون ني ــن قابليت ب ــا اي ــرد: ب ــان ك وى بي
ــال در ظرف  ــواد غذايى كه قب ــوينده اى، هرگونه م ماده ش

سرو شده است، فقط با آب شسته خواهد شد.
ــب صرفه جويى در مصرف  وى اظهاركرد: اين فناورى موج
ــروف معمولى  ــن در ظ ــود، همچني ــى ش ــرژى و آب م ان
به مرور زمان به دليل شست وشوى ظروف با مواد شوينده، 
ــور ظروف  ــى گل و يا دك ــه عبارت ــروف و ب ــش و نگار ظ نق
كم رنگ مى شود؛ اما استفاده از پوشش نانو موجب افزايش 

عمر گل ظروف نيز مى شود.
ــط اين  ــن فناورى از صفر تا 100 توس مديرى ادامه داد: اي
شركت دانش بنيان در داخل كشورطراحى شده است وحتى 
تمام ماشين آالتى كه در اين طرح براى توليد، راه اندازى و 
پوشش دهى بر روى ظروف مورد استفاده بوده است، توسط 
ــركت طراحى  ــعه ( R&D ) اين ش مجموعه تحقيق وتوس

وساخته شده است.
ــابه خارجى اين  ــاره به اينكه هيچ گونه نمونه مش وى با اش

ــن محصول در  ــت: ثبت اختراع اي فناورى وجود ندارد، گف
داخل وخارج ازكشور درحال انجام است و اين محصول براى 
اولين بار در داخل وخارج از ايران طراحى و توليد شده است.

ــكا  آمري ــراع  اخت ــت  كارثب ــرد:  ك ــان  بي ــرى  مدي
ــا ( euro patent) و  ــراع اروپ ( us patent )، ثبت اخت
ــركت انجام  ــط وكالى ش ــن محصول توس ــت داخلى اي ثب
ــت و االن در مرحله گرفتن مجوزصدور و درحال  ــده اس ش

گذراندن مراحل ادارى است.
 ظروف چينى نانويى فاقد هرگونه سـميت براى 

بدن انسان 
ــه براى اين  ــى از نگرانى هايى ك ــه يك ــاره به اينك وى با اش
ــت كه ،  ــود دارد اين اس ــد در بين مردم وج محصول جدي
ــان تاثير دارد يا خير؛ ــالمتى انس ــميت اين مواد برس آيا س

ادامه داد: به جرات مى توان گفت بعد از پنج سال تحقيقات 
ــترده و انجام آزمايش هاى مختلف در آزمايشگاه هاى  گس
ــالم بودن و  ــور، س ــارج از كش ــى داخلى و خ فوق تخصص
ــان  ــميت آن براى بدن انس ــن ماده وعدم س ايمن بودن اي

ثابت شده است.
ــروف از هرماده  ــاك كردن ظ ــاره به اينكه براى پ وى با اش
ــت،  ــوينده اى نيس ــاده ش ــچ گونه م ــه هي ــاز ب غذايى ني

گفت: بخش تحقيقات اين محصول دو سال وگرفتن مجوزها 
و توليد اين محصول سه سال زمان برده است. 

ــا محصوالت  ــول ب ــت اين محص ــه قيم ــرى در زمين مدي
ــز توجيه  ــاظ قيمتى ني ــركت گفت: به لح معمولى اين ش
ــوزه نانو توليد  ــام محصوالتى كه در ح اقتصادى دارد و تم
ــش قيمت  ــا 70درصد افزاي ــن 50 ت ــود معموال بي مى ش
ــا 15 تا 20  ــركت ماكزيمم ب ــوالت اين ش ــا محص دارد؛ ام
ــت گذارى  ــروف معمولى قيم ــه قيمت ظ ــبت ب درصد نس

شده است.
تشخيص ظروف چينى نانويى از ظروف معمولى 

ــاورحوزه فناورى هاى برتر و نانو تكنولوژى اين شركت  مش
ــى، هرگونه آب  ــروف چينى نانوي ــان افزود: درظ دانش بني
ــى بتوانيم  ــد به راحت ــر روى ظروف را باي ــاده غذايى ب يا م
ــروف نانويى  ــات بر روى ظ ــى اينكه مايع جمع كنيم؛ يعن
مثل جيوه عمل مى كنند وبا خم كردن ظرف در يكجا جمع 
ــتمال مواد را جمع و تميز  ــوند و مى توان با يك دس مى ش
ــى نمى توان مايعات را  كرد، درصورتى كه در ظروف معمول
در يك جا جمع كرد و درمواد در تمام ظرف پخش مى شود 
و نياز است كه مواد را با استفاده از مواد شوينده و پاك كننده 

از روى سطح لعاب چينى پاك كرد.
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ــه موضوع  ــه ب ــت: توج ــى گف ــالب فرهنگ ــى انق ــوراى عال ــر ش دبي
فناورى هاى ملى در تدوين بودجه هاى ساالنه و برنامه هاى توسعه الزم 

و ضرورى است.
شصت و هشتمين جلسه ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى كشور، 
به رياست محمدرضا مخبر دزفولى دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى 

در محل دبيرخانه اين شورا برگزار شد.
ــوراى عالى انقالب  ــا مخبر دزفولى دبير ش در همين زمينه محمدرض
فرهنگى گفت: توجه به موضوع فناورى هاى ملى در تدوين بودجه هاى 

ساالنه و برنامه هاى توسعه الزم و ضرورى است.
وى افزود: موضوع آثار و تبعات فرهنگى فناورى هاى جديد كه عموما 
در غرب شكل گرفته اند بايد پيش بينى شده و در اين موارد تدبير شود.

ــى توان از  ــه داد: معتقديم م ــوراى عالى انقالب فرهنگى ادام دبير ش
ــتفاده كرد و تبعات فرهنگى آن را مديريت كرد. فناورى هاى جديد اس

در برخى از دانشگاه هاى جهان اسالم در اين مورد كارهاى مفيدى شده 
و مى توان از اين تجربيات استفاده كرد.

در اين جلسه حميدرضا طيبى رييس جهاد دانشگاهى خواستار تسريع 
ــناد ملى فناورى هايى مانند نفت، پتروشيمى،  در تدوين و تصويب اس

ريلى و... شد.
رييس جهاد دانشگاهى اضافه كرد: اسناد ملى فناورى هاى كشور بايد 
به گونه اى تدوين و تصويب شوند كه شركت هاى خارجى كه در كشور 

طرح را اجرا مى كنند، موظف شوند فناورى ها را انتقال دهند.
ــفرهاى متعدد هيات هاى  ــه، اعضاى ستاد با توجه به س در ادامه جلس
ــتار تدوين هر چه سريع تر  خارجى علمى و اقتصادى به كشور، خواس

سند ديپلماسى علم و فناورى شدند.
ــه جامع علمى كشور بررسى  ــتاد راهبرى اجراى نقش دستور جلسه س
روند فعاليت ها و دستاوردهاى «ستاد توسعه علم و فناورى هاى سلول 

بنيادين» بود.
ــلول هاى بنيادين در جهان و چشم انداز  ــى كه پيرامون س در گزارش
پيش روى اين فناورى در 15 سال آينده ارايه شد، الزامات ايفاى نقش 

شايسته كشور در اين عرصه مورد تاكيد قرار گرفت.
ــاماندهى  ــوان به مواردى مانند س ــاره مى ت از جمله اقدامات مورد اش
ــاالن بخش  ــى از فع ــوزه و حمايت حقوق ــن ح ــررات اي قوانين و مق
ــلول هاى بنيادين، ايجاد بانك اطالعاتى فعاالن اين بخش، فعاليت  س
ــتفاده و فرهنگ سازى  ــب، ترويج اس به منظور تخصيص بودجه مناس
ــه به اخالق و فقه  ــام به آموزش مباحث پايه و توج در اين بخش، اهتم

پزشكى در بخش سلول هاى بنيادين اشاره كرد.
ــود پرداختند كه اهم  ــزارش، اعضا به بيان نظرات خ پس از ارايه اين گ
ــات و فعاليت ها،  ــدن تحقيق ــت: تقاضا محور ش ــرح ذيل اس آن به ش
ــتر  ــريع در تبديل اين مطالعات به ارزش افزوده، ايفاى نقش بيش تس
ــوق هاى موثر براى گسترش بخش خصوصى در اين زمينه و ارائه مش

 اين فعاليت ها.
ــاى بنيادين  ــلول ه ــى فعاليت ها پيرامون س ــت فرهنگ تدوين پيوس
ــت  ــلول هاى بنيادين در فهرس ــاى مرتبط به س و گنجانيدن طرح ه

طرح هاى كالن ملى از ديگر نظرات اعضا بود.

دو تن از محققان ايرانى آزمايشگاه پيش رانش ناسا (JPL) و Caltech در پروژه اى 
حضور دارند كه در آن براى نخستين بار در تاريخ، نور به شيوه هاى عجيبى دستكارى 

مى شود. 
ــگاه پيش  ــد آزمايش ــازه ها و امير عربى از محققان ارش محمود باقرى مهندس ريزس
ــتيتو فناورى كاليفرنيا با همكارى چند محقق ديگر موفق به طراحى  رانش ناسا و انس
ــده اند كه تاكنون نمونه اى از آن در تاريخ ارايه  ــطحى ش و ساخت لنزهاى نورى مس

نشده است.
ــگاه پيش رانش ناسا و انستيتو  ــترده ميان آزمايش در اين پروژه كه يك همكارى گس
ــورى متفاوتى ارايه  ــود، لنزهاى ن ــوب مى ش ــا (Caltech) محس فناورى كاليفرني
ــيده،  ــيوه اى كه تاكنون غيرممكن به نظر مى رس ــده اند كه مى توانند نور را به ش ش
ــتكارى كنند. در واقع آنچه كه اين محققان موفق به ارايه آن شده اند با استفاده از  دس

دستگاه هاى رايج امكان پذير نبوده است.
اين لنزهاى جديد از شيشه ساخته نشده اند و در عوض ساختارهاى نانويى سيليكونى با 
دقتى خيره كننده در قالب الگوى النه زنبور عسل در كنار هم قرار گرفته اند تا سطحى 

بسيار صاف ساخته شود كه مى تواند مسير و ويژگى هاى امواج نورى را كنترل كند.
ــگرها و  ــگرها، حس ــكوپ ها، نمايش ــه كاربردهاى اين فناورى نوين ميكروس از جمل
ــت. باقرى در اين خصوص مى گويد: اين لنزهاى مسطح به دانشمندان  دوربين ها اس

اجازه مى دهند تا ساختارهاى به مراتب فشرده ترى توليد كنند.
همچنين مى توان از اين لنزهاى جديد براى اصالح شكل پرتوهاى نورى، آن هم مطابق 
با نظر دانشمندان استفاده كرد. در حال حاضر اين محققان تالش مى كنند تا با رايزنى 
با شركاى تجارى، مقدمات توليد صنعتى اين فناورى جديد را با هدف به كارگيرى در 

ريزدوربين ها و طيف سنج ها فراهم كنند.

معاون شركت ارتباطات زيرساخت از تعريف چند پروژه در دست اجرا براى بهبود زيرساخت ارتباطى 
ــافران قطار و هواپيما به اينترنت  كشور خبر داد و گفت: با اجراى يك پروژه جديد دسترسى مس
ــاخت ها، ظرفيت هايى را به صورت  ــيانى گفت: توسعه زيرس ميسر مى شود. مهدى كريمى نيس
همزمان در راستاى تامين نيازهاى مشتركان ايجاد مى كند و در همين راستا تامين ظرفيت هاى 

زيرساختى اجراى شبكه ملى اطالعات نيز در دستور كار قرار گرفته است.
«تالش» براى دو و نيم برابر كردن ظرفيت

ــاخت از پروژه «تالش» به عنوان يكى از پروژه هايى  معاون طرح و توسعه شركت ارتباطات زيرس
ــده است و گفت: اين پروژه در  نام برد كه در راستاى افزايش ظرفيت شبكه انتقال كشور انجام ش
ــش ماه به عنوان بزرگ ترين پروژه ارتباطى ايران اجرا شد تا ظرفيت هاى بخش  ظرف كمتر از ش
ــته ايجاد شده بود،  ــال هاى گذش اينترنت و آى پى داخل به 2/6 برابر تمام ظرفيت هايى كه در س

برسد.
فعال سازى ترانزيت ارتباطى با «اوج»

ــاخت از پروژه «اوج» به عنوان يكى ديگر از پروژه هاى اليه انتقال  معاون شركت ارتباطات زيرس
ــاركت شركت توانير  ــازى ترانزيت ارتباطى نام برد و گفت: اين پروژه با مش ــتاى فعال س در راس
بر روى فيبر نورى اجرايى شد كه يك مسير ارتباطى ميان ارمنستان و عراق ايجاد كرد تا بخشى از 

ظرفيت هاى اقتصادى ترانزيت ارتباطى ايران فعال شود.
دسترسى به اينترنت در هواپيما با «هما»

كريمى با اشاره به اجراى پروژه هاب ماهواره اى ايران (هما) به عنوان سيستم ماهواره اى براى افزايش 
ظرفيت ارتباطى ايران، گفت: با اجراى اين پروژه سايت ماهواره اى بومهن كه سال ها غيرفعال بود، 
در قالب اين پروژه وارد اكوسيستم ارتباطى كشور شد. اين سرويس عالوه بر خدمات رسانى در مواقع 
ــافران قطار و هواپيما اين امكان را مى دهد كه از سرويس  بحران به مشتريان در حركت مانند مس

اينترنت استفاده كنند.

ــازى حيوانات شدند،  ــى براى تسهيل در شبيه س ــگاه هاروارد موفق به ابداع روش محققان دانش
كه به مشكل درصد پايين موفقيت در شبيه سازى  غلبه مى كند.

سال ها از توليد «دالى»، نخستين حيوان شبيه سازى شده در جهان مى گذرد. روش شبيه سازى 
طى اين سال ها پيشرفت و توسعه پيدا كرده و كاربردهاى متنوعى يافته است. اخيرا، تولد يك گونه 
ــد. اميد براى نجات گونه هاى در حال انقراض و  در خطر انقراض در پژوهشگاه رويان خبرساز ش
ــده يكى از كاربردهاى دانش شبيه سازى است؛ اما اين روش با تمام   بازيابى گونه هاى منقرض ش
محاسن و كاربردها يك عيب بزرگ دارد و آن اين است كه درصد موفقيت در آن بسيار پايين است. 
ــده گاهى صدها بار انجام چرخه شبيه سازى الزم است.  يعنى براى تولد يك نوزاد شبيه سازى ش
پژوهشى كه جايزه پژوهشگاه رويان در بيوتكنولوژى را از آن خود كرد به دليل تالش گروه پژوهشى 
پروفسور «ژانگ» در دانشگاه هاروارد بود. اين گروه تالش كردند تا علت اين درصد پايين موفقيت 
را دريابند. در  هر سلول اطالعات وراثتى به صورت ژن جاى گرفته اند، اما اينكه در هرسلول كدام 
ــن و فعال و كدام ژن ها خاموش و غير فعال باشند، توسط شبكه تنظيمى پيچيده اى  ژن ها روش
ــه آن مى پردازد  ــى كه به مطالع ــود  كه به آن «اپى ژنوم» و به دانش ــطح ژن تنظيم مى ش بر س
«اپى ژنتيك» مى گويند. پروفسور« ژانگ» و همكارانش موفق به يافتن عامل اپى ژنتيكى شدند 
كه مانع موفقيت در شبيه سازى است. در واقع اضافه شدن يك گروه «متيل» به بخشى از ژن در 

سلول هاى غير تخمكى از رشد و تقسيم آنان به شكل تخم لقاح يافته جلوگيرى مى كند.
اين گروه پژوهشى اين مانع ژنتيكى را با روشى ساده يافتند كه منجر به رفع مشكل درصد پايين 
موفقيت در شبيه سازى مى شود. اين يافته با كاهش هزينه هاى شبيه سازى استفاده از اين روش 
را تسهيل مى كند.جشنواره بين المللى رويان، هرساله در حوزه سلول هاى بنيادى به افرادى كه 
ــزى را اعطا مى كند و  ــتاوردى  را ارايه مى كنند جواي در اين حوزه به تحقيقات مى پردازند و دس
در دوره اخير جايزه رويان به طرح « غلبه بر موانع اپى ژنتيكى براى تسهيل شبيه سازى» به پروفسور 

ژانگ از دانشكده پزشكى دانشگاه هاروارد امريكا در گروه بيوتكنولوژى و شبيه سازى اعطا شد.

براى نخستين بار در جهان صورت گرفت؛

توليد لنزهاى مسطح نورى توسط محققان ايرانى
پروژه هاى تازه بهبود زيرساخت اينترنت؛

دسترسى به اينترنت در هواپيما فراهم مى شود
كشف عــامل عـدم مـوفقيت 

در شبيه سازى

بـا اين ظروف ايرانى ؛

براى هميشه با مواد شوينده 
خداحافظى كنيد

مخبردزفولى عنوان كرد:

ضرورت توجه به فناورى هاى ملى در تدوين بودجه هاى ساالنه
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ــرورش آران و بيدگل  ــوزش و پ ــناس قرآن، عترت و نماز آم كارش
گفت: زنگ انتظار در مدارس شهرستان به منظور افتتاح كانون هاى 
ــتان دخترانه شهيد  مهدويت مدارس به صورت نمادين در دبيرس

شمس الدين نواخته شد.
ــار در مدارس  ــگ انتظ ــم نواختن زن ــيان در مراس ــن عباس محس
شهرستان، با بيان اينكه اجراى اين برنامه در را ستاى ترويج فرهنگ 
ــت، افزود: اين برنامه  ــطح واحدهاى شهرستان اس مهدويت در س
شامل اعزام دانش آموزان مهدى ياور به اردوهاى زيارتى، سياحتى 
ــى و برگزارى دوره هاى مختلف آموزشى مهدويت، برپايى  و آموزش

خيمه مهدويت در بين دانش آموزان است.
كارشناس قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش آران و بيدگل با بيان 
ــاير آحاد جامعه در صف ياران امام  اينكه حضور دانش آموزان و س
زمان (عج) حتى اگر براى سياهى لشكر هم باشد ارزش دارد، تصريح 
كرد: در كانون هاى مهديت انتظار داريم دانش آموزان همه كارهاى 

خوب را رنگ و بوى امام زمانى بدهند.
ــت در دانش  ــدن فرهنگ مهدوي ــيان با تاكيد بر نهادينه ش عباس
آموزان، گفت: رفتارها و اعمال هر يك از ما بايد متناسب با رفتارهاى 

دوستداران اهل بيت (ع) باشد.

زنگ انتظار در مدارس آران و بيدگل 
نواخته شد

از گوشه كنار استان

ــت: بايد از تخريب جدى كه  معاون فرماندار گلپايگان گف
در منابع طبيعى و محيط زسيت گلپايگان به دليل غفلت 
و منفعت جويى تعدادى از افراد رخ داده است جلوگيرى 

شود.
عليرضا غيور در همايش انجمن محيط زيست "سرزمين 
ــهرهاى بزرگ اشاره كرد و  سبز گلپايگان" به آلودگى ش
ــتگان به ما به ارث رسيده  افزود: بايد از ميراثى كه از گذش
است به خوبى مراقبت كنيم و اميدواريم جديتى كه دولت 

براى حفظ منابع طبيعى به كار برده استمرار يابد.
ــايل و مشكالت محيط زيست امروز  وى با بيان اينكه مس
ــت، ادامه داد:  ــرى دغدغه مردم اس بيش از هر زمان ديگ
ــى را در بخش هاى مختلف  ــت تاثيرات مهم محيط زيس
زندگى افراد دارد و نبايد از آن غافل شد زيرا در آن صورت 

شاهد آثار مخرب آن خواهيم بود.
ــت  معاون فرماندار گلپايگان افزود: در بخش محيط زيس
دولت به تنهايى نمى تواند كمك كند و حضور مردم بسيار 
مثمر ثمر است، هم چنين ما بايد به گونه اى شرايط را فراهم 
ــفير بداند و از  كنيم كه هر عضو اين انجمن خود را يك س

مردم نيز براى گام نهادن در اين راه دعوت به عمل آورد.
ــتن طبيعت بين مردم  غيور يادآور شد: بايد دوست داش
نهادينه شود تا مشكالت كاهش يابد و از تخريب جدى كه 
در منابع طبيعى و محيط زسيت گلپايگان به دليل غفلت 
و منفعت جويى تعدادى از افراد رخ داده است جلوگيرى 
شود. وى خاطر نشان كرد: يكى از برنامه هايى كه در انجمن 
ــبز گلپايگان دنبال خواهد شد طرح "مدرسه  سرزمين س
سبز" است بنابراين بايد تعامل آموزش و پرورش شهرستان 
و اين انجمن بيشتر شود تا بتوانيم گلپايگان را به عنوان يك 

شهرستان دوستدار محيط زيست معرفى كنيم.

از جمله رسومى كه خاص آران و بيدگل است، نصب چادر محرم 
است كه طى مراسمى خاص در خانقاه مختص آباد بيدگل، همه 

ساله چند روز قبل از محرم برگزار مى شود.
آران و بيدگل از جمله شهرهاى ايران است كه عزادارى به سبك 
سنتى در آن جريان دارد. عزادارى سنتى آران و بيدگل شكل و 
ــت كه در گذر تاريخ از گزند تحريف ها و  شيوه اى از عزادارى اس
بدعت پاك مانده است و هنوز آيين هاى آن بدون وجود شائبه اى 
از خرافات و كژانديشى ها، زبانزد است. آماده شدن آران و بيدگل 
ــود بى نظير  ــى دارد كه در نوع خ ــرم، آيين هاى خاص براى مح
ــن هاى عيد غدير و برگزارى  ــت. تقريبا پس از برگزارى جش اس
ــت، مردم فعاليت هاى مختلف  ــمى كه مخصوص آن اس مراس
ــزادارى را آغاز  ــراى ع ــينيه ها و تكايا ب ــازى حس براى آماده س

مى كنند.
ــياه به نشانه ى عزاى  ــرخ و س آزين بندى معابر با پرچم هاى س
ــينيه ها و مراكز هيأت ها، از جمله  اباعبداهللا(ع) و غبارروبى حس
اصلى ترين فعاليت هاى شهر در آستانه ى محرم است. ضمن اين 
كه معموال در كنار هر كدام از مراكز هيأت ها، ايستگاه هاى صلواتى 
براى پذيرايى از عزاداران بر پا مى شود.در آران و بيدگل معموال 
هر محله يك حسينيه دارد كه مردم هر محله، از شب اول محرم 

براى عزادارى به آن جا مى روند. عزادارى ها به صورت منسجم تا 
ــب يازدهم محرم ادامه مى يابد. در برخى تكايا نيز عزادارى تا  ش
انتهاى ماه صفر برقرار است.از جمله رسوم خاص آران و بيدگل 
است، نصب چادر محرم در يكى از تكاياى عزادارى است. در اين 
برنامه كه طى مراسمى خاص در خانقاه مختص آباد بيدگل، همه 
ــاله چند روز قبل از محرم برگزار مى شود، چادرى قديمى كه  س
حدود 400 متر مربع مساحت دارد، بر باالى حياط قديمى اين 
خانقاه افراشته مى شود. عزادارى هايى كه در اين حسينيه برگزار 
مى شود، در حياط و در زير سايه ى اين چادر برگزار مى شود.اين 
چادر ضخيم برزنتى توسط شخصى به نام بنان السلطنه از سادات 
خاندان بنى طباى بيدگل تهيه شده است و ساليان درازى است 
كه در اين مكان افراشته مى شود. گفته مى شود پس از اين كه بنان 
السلطنه پارچه هاى مربوط به اين چادر را فراهم آورده است، مردم 
محله با كمك يكديگر آن را به هم دوخته اند.در گوشه اى از اين 
چادر پارچه اى تقريبا به مساحت يك متر مربع وجود دارد كه نام 
مبارك اهل بيت(ع) روى آن نقش بسته است. در گوشه اى ديگر 
ــداهللا(ع) وجود دارد. اين  نيز لعن نامه اى به قاتالن حضرت اباعب
پارچه نوشته چند سال پيش بر اثر گذر زمان در معرض نابودى 

قرار گرفته بود كه مرمت شد.

ـ ريب منفـعت جويى عامـل تخ
 منابع طبيعى گلپايگان

سنت هاى عزادارى آران و بيدگل

نصب چادر عزا در حسينيه خانقاه بيدگل

شهردار منطقه تاريخى، فرهنگى كاشان از اجراى 37 طرح عمرانى احيا و 
مرمت با صرف اعتبارى افزون بر20 ميليارد ريال در اين منطقه خبر داد.

اسداهللا شاهيان روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: اين 
طرح ها در قالب عمليات باز زنده سازى بافت تاريخى، احياى گذرها، بدنه 
سازى، مرمت و استحكام ديوارهاى قديمى، احياى معابر سنتى و بافت 

تاريخى و فرهنگى منطقه يك شهردارى كاشان اجرا مى شود.
ــتا بدنه سازى مسجد گذر باباولى مرمت و كاهگل  وى افزود: در اين راس
هشتى بيرونى و داخلى خانه تاريخى آل ياسين، مرمت و بهسازى آب انبار 
اكبر رحيم و محور محتشم كاشانى در محدوده آرامگاه اين شاعر بلند آوازه 

در دست اقدام است.
ــت بام خانه تاريخى  ــلطان عطابخش، تعمير پش وى، مرمت زيارت س
طباطبايى، بازسازى سقف بازارچه محقق واقع در بازار، مرمت و اجراى 
كف فرش جلوى خانه تاريخى عباسيان را از ديگر طرح هاى درحال اجرا 
بيان كرد. شاهيان با اشاره به اينكه طرح صيانت و حفاظت از بازار تاريخى 
ــازى از زاويه هاى  كاشان در قالب عمليات زيباسازى، بهسازى و پاكس
بصرى درحال اجراست، خاطرنشان كرد: اجراى اين طرح با هدف حفظ 

هويت شهر و اصالت تاريخى فرهنگى كاشان انجام مى شود.
ــان به  ــازى تبديل خيابان علوى كاش وى تاييد طرح مطالعاتى شهرس
نخستين خيابان موزه ايران را از ديگر اقدام هاى شهردارى منطقه تاريخى 
ــمرد و تصريح كرد: اين طرح در قالب عمليات  ــان برش و فرهنگى كاش

بهسازى، زيباسازى و مبلمان شهرى اجرا مى شود.
منطقه يك شهردارى كاشان با 500 هكتار وسعت بيشترين بافت تاريخى 

و فرسوده را در خود جاى داده است.

اجراى 37 طرح بهسازى در بافت تاريخى، 
فرهنگى كاشان

تقديرازستارگان 
رشته اسكيت شهرضا

رئيس شوراى اسالمى شهر خوانسار:
محرم بهترين فرصت براى استفاده از 

ظرفيت هاى بزرگ مردمى است
يك ششم محصول «به» كشور 

در نطنز توليد مى شود
ــاى هيئت هاى ورزشى،  ــمي با حضور رؤس به گزارش زاينده رود طي مراس
شهردارى ناحيه 2و رئيس هيئت اسكيت استان اصفهان درمحل دانشگاه پيام 
نور شهرضا از 75 نفر از قهرمانان اسكيت شهرستان در رده هاى سنى نونهاالن، 
كودكان، نوجوانان و جوانان، دختر و پسر كه در مسابقات استان اصفهان به مقام 

قهرماني دست يافتند تجليل و تقدير بعمل آمد.
دراين مراسم از محمود شاهچراغي رئيس هيأت اسكيت شهرضاتقدير و تشكر 

ويژه به عمل آمد و از سوى هيئت استان به ايشان تقديرنامه اى اهدا گرديد.
يكي از مشكالت و دغدغه  ورزشكاران اين رشته در شهرضا، نبود پيست اسكيت 

استاندارد براي ورزشكاراني كه در كشور و استان صاحب مقام هستند است.
كسب مقام توسط اين افتخار آفرينان مرهون تالش و كوشش مسئولين اين 

هيأت ورزشي و مربيان است.
علينقي انصارى رئيس ادره ورزش و جوانان شهرستان  شهرضا  در اين مراسم 
ــاد و  مفرح براى سنين  با اشاره به اينكه ورزش اسكيت يكى از ورزشهاى ش
نونهاالن و نوجوانان ميباشد قول مساعدپيرامون تاسيس پيست اسكيت در 
باغ بانوان شهردارى شهرضارا با همكارى امور تفريحات شهردارى را به عالقه 

مندان به اين رشته ورزشي داد.
ــدگان  مدال، حكم و تنديس اهدا  به گزارش زاينده رود در پايان به تجليل ش

گرديد.  

حجت االسالم سجادى گفت: ساماندهى و مديريت اين ظرفيت بزرگ به طور مسلم 
فوايدى در برخواهد داشت كه با همكارى امام جمعه و سازمان تبليغات اسالمى در اين 
زمينه بايد قوى تر عمل شود. رئيس شوراى اسالمى شهر خوانسار در گفتگو با خبرنگار 
چشمه سار با اشاره به آثار و بركات فراوان محرم و عاشورا و تاثيرات آن بر جلب محبت 
مردم و زنده كردن اسالم اظهار كرد: با عنايت به آثار و بركات محرم نبايد چندان به برخى 

از كاستى هايى كه در اين ايام به چشم مى خورد توجه كرد.
حجت االسالم عباس سجادى افزود: اما اگر بخواهيم با نگاه آسيب شناسانه اين مسئله 
را بررسى كنيم مهم ترين موضوع عدم استفاده مردم و به ويژه مسئوالن هيئت هاى 

مذهبى از ظرفيت بزرگ اجتماعى، معنوى و فرهنگى است كه در اين ايام وجود دارد.
ــاماندهى و مديريت اين ظرفيت بزرگ به طور مسلم فوايدى  وى خاطر نشان كرد: س
در برخواهد داشت كه با همكارى امام جمعه و سازمان تبليغات اسالمى در اين زمينه 

بايد قوى تر عمل شود.
رئيس شوراى اسالمى شهر خوانسار گفت: بايد زمينه تربيت نفوس مستعد و دل هاى 

آماده با دعوت از سخنرانان و مداحان الهام بخش و آموزش دهنده ايجاد شود.
وى با تاكيد بر تاثير فراوان سخنرانان و مداحان بر جوانان تصريح كرد: ما هيچ فرصتى 
به اندازه فرصت محرم در اختيار نداريم و بايد سخنرانان و مداحان از اين فرصت براى 
ــائلى مانند اعتياد، طالق و تهاجم  پرداختن آموزه هاى دينى و اجتماعى و حتى مس

فرهنگى در قالب هاى زيبا استفاده كنند.      

مدير جهادكشاورزى نطنز گفت: اين شهرستان با توليد ساالنه 11 هزار تن، حدود يك 
ششم محصول «به» كشور را توليد مى كند.

عبدالرضا مهدى بادى روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران متوسط توليد «به» 
كشور را ساالنه 70 هزار تن و استان اصفهان را حدود 18هزار تن اعالم كرد.

ــن توليد كننده اين  ــتان نطنز با توليد 11 هزار تن «به» بزرگتري وى گفت: شهرس
محصول در استان شناخته مى شود.

مهدى بادى افزود: بزرگترين باغ كشور با 200 هكتار مساحت در منطقه رحمت آباد 
نطنز ساالنه بيش از 2500 تن محصول «به» توليد و روانه بازارهاى داخلى و خارجى 

صادر مى كند.
مدير جهادكشاورزى نطنز، عملكرد توليد «به» اين شهرستان را حدود 15 تن

ــدود 11 هزار تن از اين  ــت ح در هكتار اعالم و پيش بينى كرد: تا پايان فصل برداش
محصول در شهرستان نطنز توليد شود.

وى ادامه داد: اين ميزان توليد «به» در مقايسه با سال گذشته 30 درصد رشد خواهد 
داشت.

ــى از اين محصول عالوه بر مصرف در استان  مدير جهادكشاورزى نطنز افزود: بخش
هاى آذربايجان غربى، شرقى و قزوين به كشورهاى حوزه خليج فارس صادر مى شود.

وى گفت: در فصل برداشت اين محصول، اشتغال بيش از 700 نفر در اين شهرستان 
فراهم مى شود.    

انتقاد

 سقاخانه در معمارى سنتى ايرانى، به فضاهاى كوچكى در معابر عمومى 
اطالق مى شد كه اهالى و كسبه براى آب دادن به رهگذران تشنه احداث 
ــنگى بزرگى بودند كه  مى كنند. سقاخانه ها  در قديم معموالً ظروف س
آب آشاميدنى در آنها ريخته مى شد و پياله هايى با زنجير به به آنها بسته 

مى شد
ــقاخانه  ــاخت س ــن ديار از روزگار دور با س ــردم فرهيخته ومتدين اي م
ــتان را در زمينه  ــهر ،اين شهرس هاى متعدد در نواحى ونقاط مختلف ش
ــقاخانه كه به عنوان محلى براى تامين آب شرب عموم  برخوردارى از س
مردم در فصول مختلف سال مطرح است از ساير شهرهاى كشور متمايز 
ــنجى هاى  ــافران نوروزى در نظرس ــاخته اند تا جايى كه همواره مس س
صورت گرفته ،وجود  اين اماكن را به نوعى احترام به حقوق شهروندى از 

سوى مردم شهرضا تلقى مى كنند.
احداث اين سقاخانه ها كه در شهرضا بيش از يك قرن قدمت داردبا هدف 
ــين (ع) و ديگر  ــهر به حضرت اباعبداهللا الحس عرض ارادت مردم اين ش
شهيدان واالمقام كربال و از سوى ديگر به عنوان محلى براى رفع تشنگى 

ــتگان و زنده نگه داشتن ياد  مردم وامر نيكويى درجهت آمرزش درگذش
شهيدان بزرگوار مطرح است.

ــذورات مردمى به صورت  ــارج اين اماكن از محل ن تامين هزينه ها ومخ
گسترده نيز به نوعى نشان دهنده جايگاه اين عمل خير در بين مردم اين 
ــاس منابع موجود درروزگاران دور كه  شهرستان است تا جايى كه  براس
آب آشاميدنى شهر به صورت شبكه شهرى تامين نمى شد مردم با خريد 

قالب هاى يخ ،آب اين سقاخانه ها راتامين مى كردند .
يكى از موضوعاتى كه شايد ذكر آن ضرورى به نظر مى رسد لزوم توجه به 
احداث سقاخانه ها از سوى علما وفضالى اين شهرستان درادوار مختلف 
تاريخى است تاجايى كه هرگاه ثمرات وبركات علماى اين شهر را ورق مى 

زنيم احداث سقاخانه جزو وجه مشترك همه اين افراد به شمار مى رود.
وسخن پايانى اين كه شايد در نگاه اول موضوعى همچون احداث سقاخانه 
ــد اما اگر روزى گذرمان به بعضى از شهرهاى  يك امر عادى به نظر برس
ــور افتاد و حتى براى تهيه يك جرعه آب به زحمت افتاديم آنگاه به  كش

جايگاه رفيع اين عمل خداپسندانه بيشتر پى مى بريم. 

ــتى و  ــراث فرهنگى صنايع دس ــتى اداره كل مي ــع دس ــاون صناي مع
ــده سفال  ــتان اصفهان گفت: با پيگيرى هاى انجام ش ــگرى اس گردش

شهرضا در آينده نزديك ثبت ملى مى شود .
ــهرضا حسين دهقانى در جلسه  به گزارش روابط عمومى فرماندارى ش
شوراى اسالمى شهرستان شهرضا افزود : شهرضا به عنوان پايگاه سفال 
ــتان و شهرستان سالهاست  ــئوالن صنايع دستى اس مطرح است و مس
ــفال  ــه جايگاه جهانى س ــهرضا ب ــيدن ش به دنبال راهكارى براى رس
هستند.وى تصريح كرد : تغيير نگاه سنتى هنرمندان ، نظارت و كنترل 
بر صنوف ساخت و عرضه صنايع دستى از سوى مسئوالن مى تواند يكى 

از راهكارها در اين زمينه باشد.
ــب  ــاد بازار عرضه مناس ــت از هنرمندان و ايج ــرد: حماي وى اظهار ك
محصوالت باعث باال رفتن انگيزه هنرمندان براى خلق آثار بهتر خواهد 

شد.
ــتى و  ــراث فرهنگى ، صنايع دس ــتى اداره كل مي ــع دس معاون صناي
ــفال وسراميك  ــهرك س ــاخت ش ــگرى اصفهان در ادامه به س گردش

ــهرك صنايع دستى  ــاره كرد و افزود: طرح مطالعاتى ش ــهرضا اش درش
ــى قرار گرفت ولى به دليل مكان يابى  ــال 86 مورد بررس شهرضا در س

نامناسب در آن زمان اين طرح تاكنون به نتيجه نرسيده است .
ــنتى هنرمندان ، نداشتن تمايل آنها به جابجايى  دهقانى گفت : نگاه س
ــرمايه گذارى از ديگر موانع ساخت شهرك  و ناتوانايى مالى آنها براى س

صنايع دستى شهرضا بوده است .
وى تصريح كرد : با پيگيرى هاى انجام شده توسط مسئوالن شهرستان 
درچند ماه گذشته اميدواريم با جابجايى اين مكان به جنب پارك آبشار 
ــاخت شهرك صنايع  ــمت اصفهان عمليات س در ورودى شهرضا از س

دستى شهرضا اجرايى شود.
ــان همكارى  ــراث فرهنگى اصفه ــتى اداره كل مي ــع دس معاون صناي
ــهرك را موثر دانست و گفت: ساخت  بخش خصوصى در ساخت اين ش
ــهرك مى تواند انگيزه الزم براى  نمايشگاه و فروشگاه در فاز اول اين ش

هنرمندان براى انتقال كارگاه ها به اين مكان ايجاد كند 
شهرضا در 80 كيلومترى جنتوب اصفهان واقع است .

محمدرضارحمتي
سفال شهرضا ثبت ملى مى شودشهرضا وسنت پسنديده ساخت سقاخانه
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بهداشت فردى خبر

ــت  ــب ها اين اس ــرك خوردن ل ــگيرى از ت ــراى پيش ــن راه ب بهتري
كه از موقعيت هاى تحريك كننده اش اجتناب كنيم.

ــت:  ــود همه جا هس ــرايطى كه باعث اين اتفاق مى ش ــفانه ش  متاس
ــك و باد  ــرار گرفتن، هواى خش ــرد و در معرض نور آفتاب ق هواى س
ــوند،  ــوردن و زخم مى ش ــب ، ترك خ ــكى ل ــن ها باعث خش همه اي
ــيدن از راه  ــدن بدن، آلرژى بينى و نفس كش همان طور كه كم آب ش

دهان باعث آن مى شود.
ــوردن لب  ــز باعث ترك خ ــاى آكنه ني ــاص مانند داروه داروهاى خ
ــود. عالوه بر خوردن آب زياد و استفاده از مرطوب كننده هوا در  مى ش
خانه اين راه هاى ساده نيز مى توانند باعث پيشگيرى از ترك خوردن 

لب ها در آينده شود.
لب هاى خود را نليسيد

ــرك خورده  ــا لب هاى ت ــى توانيد ب ــن كارهايى كه م ــى از بدتري يك
ــع بزاق  ــى ماي ــيد. وقت ــا را بليس ــب آنه ــه مرت ــت ك ــد اين اس بكني
ــتيد را  ــه روى لب تان داش ــى طبيعى ك ــود، تمام چرب تبخير مى ش

از بين مى برد.
به جاى ليسيدن و گاز گرفتن لب خود، رطوبت آن را با راه حلى طبيعى 
ــادام، كره كاكائو و  ــيت مانند روغن ب مانند مرطوب كننده ضد حساس

موم بازگردانيد. 
ــى  ــا كرم ــوم ي ــت، از م ــا اس ــب ه ــورم ل ــكلتان ت ــر مش اگ
ــد، چون خواص ضد التهابى  استفاده كنيد كه حاوى زردچوبه نيز باش

طبيعى دارد.
روغن زيتون بزنيد

ــب ها از  ــى و روانى ل ــكين، نرم ــراى تس ــه ب ــه مرتب ــا س روزى دو ت
ــد التهابى،  ــون خاصيت ض ــد، روغن زيت ــتفاده كني روغن زيتون اس
ــتفاده  ــه بعد از اس ــى دارد. بالفاصل ــرم كنندگ ــيدان و ن ــى اكس آنت
ــد روزى  ــام كامل چن ــا التي ــت؛ ام ــد داش ــاس بهترى خواهي احس

طول مى كشد.
از يك چاى كيسه اى استفاده كنيد

اگر مى خواهيد لب ها نرم شوند، به مدت 30 ثانيه يك چاى كيسه اى 
ــيدان چاى به ترميم  ــا نگه داريد. پلى آنتى اكس مرطوب را روى لب ه
ــرعت تجديد  ــيب ديده كمك مى كند و به س ــلول هاى پوست آس س
ــه در هفته  ــا 5 مرتب ــن كار را 3 ت ــد. اي ــى كن ــك م ــا كم ــلول ه س

انجام دهيد.
پوست مرده را كنار بزنيد

ــت در واشنگتن مى گويد:  ــه جراحى پوس اليزابت تانزى، مدير موسس
ــوردن لب  ــگيرى از ترك خ ــراى پيش ــن گام ب ــردارى بهتري ــه ب الي

است. 
يك ترفند ساده

ــاى خود را  ــواك زديد، لب ه ــود را مس ــدان هاى خ ــد از اينكه دن بع
ــده خالص  ــك ش ــت هاى خش ــر پوس ــد تا از ش ــواك بزني ــز مس ني

شويد.
ــواك با موم  ــد بالفاصله بعد از مس ــت نرم جدي براى نگهدارى از پوس

مناسب لب ها را مرطوب كنيد.

ــوى صحيح موها با شوينده ها اظهار داشت:  شيرين مفاخرى درباره شست وش
افراد قبل از شستن موهاى شان بهتر است آنها را شانه بزنند.

ــاى مو، آلودگى و  ــن بردن در هم رفتگى ه ــن كار عالوه بر از بي به گفته وى اي
ــر را از آن جدا مى كند و به همين دليل شستشوى  سلول هاى مرده پوست س

موها بهتر صورت مى گيرد.
ــيمى افزود: پيش از ريختن شامپو روى موها حتما افراد بايد  اين كارشناس ش
موهاى شان را با آب ولرم به مدت حدود 30 ثانيه خيس كنند؛ دقت شود كه آب 

خيلى داغ نباشد، چراكه به بافت موها آسيب مى رساند.
ــان  ــاى ش ــتقيم روى موه ــامپو را مس ــراد ش ــرد: اف ــان ك ــرى بي مفاخ
ــت ها  ــان بريزند و دس ــت ش ــامپو را روى دس ــدارى ش ــدا مق ــد و ابت نريزن
ــه موها  ــف را روى ريش ــپس ك ــد و س ــف كن ــا كمى ك ــم بمالند ت ــه ه را ب

بكشيد.
ــت، روى ريشه مو بمالند و آن  وى افزود: شامپو را پس از رقيق كردن روى دس
ــمت پايين و در طول مو پخش كنند. در عين حال با  ــاقه موها به س را روى س
ــر را مالش دهند، ولى هرگز موها را  ــت س انگشتان شان به نرمى موها و پوس
ــر جمع نكنند؛ اين كار باعث در هم پيچيدن موها و  چنگ نزنند و در باالى س
ــدن آنها، ريزش موها و حتى كنده شدن پوسته سر بر اثر ايجاد  سخت شانه ش

فشار روى پوست سرمى شود.
ــيب به موها مى شود.  مفاخرى اضافه كرد: همچنين چنگ زدن موها باعث آس
ــامپو براى تميزكردن موها بايد روى سر باقى بماند  مدت زمان مناسبى كه ش

نبايد بيشتر از يك دقيقه طول بكشد.
ــت. ماساژ  ــد: همين مدت زمان براى تميزكردن موها كافى اس وى يادآور ش
ــاله در  ــى مى دهد. اين مس ــاس خوب ــدن، به آن آرامش و احس در هر نقطه ب
ــث گردش خون  ــدق مى كند و نيز باع ــر و موها نيز كامال ص ــت س مورد پوس
ــو بايد موها را با آب ولرم  ــود؛ بنابراين بعد از شستش بهتر در پوست سر مى ش

شست.

وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه شركت هاى ژاپنى كه در انتظار اجرايى شدن برجام 
هستند، فرصت ها را از دست ندهند، گفت: احتياط خوب است به شرطى كه منجر 

به فرصت سوزى نشود.
ــيدا» وزير امور خارجه ژاپن،  ــمى در ديدار «فوميو كيش دكتر سيد حسن هاش
با اشاره به ورود محتاطانه شركت هاى ژاپنى در سال هاى گذشته به بازار ايران 
تاكيد كرد: به نظر مى رسد شركت هاى ژاپنى منتظر اجرايى شدن برجام هستند؛ 
ــت به شرطى كه منجر به فرصت سوزى  اما صراحتا مى گويم، احتياط خوب اس
ــركت ها مى توانند به صورت جدى و عملياتى وارد  نشود. وى ادامه داد: اين ش
ــت با تاكيد بر روابط خوب ايران و ژاپن در  بازار سالمت ايران شوند. وزير بهداش
ــكده طب و 900 بيمارستان در كشور داريم.  دهه هاى گذشته، گفت: 90 دانش
ــر ايران  ــتانى در سراس همچنين در حال حاضر تعداد 120 هزار تخت بيمارس
ــبت به اين كه آقاى روحانى رييس  ــندى نس ــمى با ابراز خرس وجود دارد.هاش
جمهور كشورمان امر سالمت را در اولويت هاى دولت قرار داده است، خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر بيش از 98 درصد از مردم ايران تحت پوشش بيمه هستند. 
ــد با حمايت مالى دولت براى موضوع سالمت سرمايه گذارى ها  به نظر مى رس
ــاتحريم و افزايش  ــه دوران پس ــاره ب ــا اش ــد. وى ب ــوزه افزايش ياب ــن ح در اي
سرمايه گذارى ها در حوزه هاى مختلف كشور گفت: با احترامى كه ما ايرانى ها 
براى تجربه كشور ژاپن در حوزه هاى مختلف به خصوص صنعت قائل هستيم، 
منتظريم فرصت هاى مناسبى براى سرمايه گذارى ايجاد شود. هاشمى با اشاره 
ــت ژاپن منعقد  ــدارش با وزير بهداش ــه چندى پيش در دي به تفاهم نامه اى ك
شده بود، ابراز اميدوارى كرد: بهتر است منتظر اجرايى شدن برجام نمانيم و اين 
ــيس  ــت، به وعده تاس تفاهم نامه را از كاغذ به مرحله اجرا درآوريم. وزير بهداش
ــت وزير ژاپن  ــورمان و نخس ــدار رييس جمهور كش ــتان كه در دي يك بيمارس
ــركت هاى ژاپنى در حوزه هاى متفاوت  مطرح شده بود، اشاره و اظهار كرد: ش
ــركت ها به دنبال  ــوى ديگر اين ش ــيمى فعال هستند. از س نفت، گاز و پتروش
فعاليت هاى انسان دوستانه نيز هستند؛ بنابراين مى توانند چنين فعاليت هايى 
را با نام خود و با همكارى طرف ايرانى در كشور ما داشته باشند، تا منجر به ارتقاء 
محبوبيت آنها در ايران شود.وى در پايان تاكيد كرد: اميدواريم برنامه هاى مشترك 

دو كشور در قالب يك كارگروه مشترك براى دوران پسا تحريم پيگيرى شود.

راه هاى ساده براى جلوگيرى
 از ترك خوردن لب

نكاتى درباره شست وشوى صحيح موها وزير بهداشت توصيه كرد؛
ژاپنى ها فرصت حضور در بازار سالمت 

ايران را از دست ندهند

طبق تحقيقات انجام شده، «پاى مرغ» حاوى بسيارى 
ازپروتئين ها، ويتامين ها، مواد معدنى و حياتى است كه 

بدن انسان قادر به توليد آنها نيست. 
ــكان تغذيه و همچنين پزشكان جراح  ــيارى از پزش بس
ــوپ هاى  ــتفاده از س ــيارى موارد اس اورتوپدى در بس
مختلف حاوى عصاره پاى مرغ را به بيماران خود توصيه 

مى كنند.
خواص درمانى

 بهترين درمان براى پوكى استخوان.
 بهترين درمان براى راشيتيسم.

ــيدگى  ــرى و ترميم نكروز و پوس ــن جلوگي بهتري
مفاصل و غضروف ها.

ــداى مفاصل  ــان ص ــگيرى و درم ــن پيش  بهتري
در حال فرسايش.

ــاز  ــن جايگزين براى قرص هاى غضروف س بهتري
اروپايى و آمريكايى.

 بهترين كمكى براى رشد كودك و نوجوان.
 بهترين درمان براى سرماخوردگى و ضعف شديد.
 بهترين منبع گلوكزامين و سولفات كندورايتين.

 بهترين ترميم كننده شكستگى استخوان.
 بهترين بهبود دهنده كمردرد يا ديسك كمر.

روش مصرف 
مقدار 1 بسته پاى مرغ را تميز و شستشو داده، به همراه 
ــرار داده و مقدارى  ــوان آب داخل قابلمه اى ق 3 تا 4 لي
ــت گرفتن اضافه كرده روى حرارت  پياز را پس از پوس
ــه مدت حداقل 4 تا 6  قرار داده و زير آن را كم كنيد و ب
ساعت حرارت دهيد؛ البته با شعله ماليم، پس از گذشت 
اين زمان محتويات قابلمه را داخل مخلوط كن ريخته و 
صافى كنيد و در فريزر نگهدارى كنيد براى مصرف كافى 
ــده، مقدارى را به انواع  است از عصاره پاى مرغ تهيه ش

سوپ و خورشت تهيه شده اضافه و سپس ميل كنيد.
نكته ى مهم 

افرادى كه مبتال به چربى خون و كلسترول باال هستند 
بايد هنگام خوردن اين عصاره مقدارى آب ليموترش و 

يا آب غوره به غذاى خود اضافه كنند.
غذاهايى داريم كه در بهبود آرتروز يا كمردرد يا ديسك 

كمر موثر باشند؟
ــت و ژل آن را بخوريد.  پاى مرغ را بجوشانيد و آب گوش
ــت. پاى مرغ داراى  پاى مرغ پر از مواد غضروف ساز اس
سولفات كندروئتين است. سولفات كندروئتين در پاى 
مرغ فراوان است. در ويزيت بچه هايى كه سر استخوان 
ــد خراب مى شود ،  ــان نكروز مى شود، مى پوس ران ش

پاى مرغ را به آنها تجويز مى شود. 
ــك تغذيه و جراح مى گويد: يك مورد بيمارى  يك پزش
ــه من با همين  ــود ك پا، حتى قرار بود عمل جراحى بش
ــدادم كارش به  ــردم و اجازه ن ــالمت ك پاى مرغ او را س
ــفانه يك پزشك  ــد. متاس عمل جراحى درتهران بكش
ــى كند كه  ــت اين دختر بچه را عمل جراح مى خواس

ــكل  ــد و مش ــا همين پاى مرغ مداوا ش ــبختانه ب خوش
پوسيدگى استخوان ران او برطرف شد. اما توصيه من به 

بيماران خودم خوردن غضروف پاي مرغ است. 
ــت كه قرص هايى آمريكايى  به تازگى مرسوم شده اس
ــه ماهى به قيمت گران  و اروپايى به اسم غضروف كوس
ــچ خاصيتى  ــود. اين قرص ها هي ــردم داده مى ش به م
ــرص هاى  ــاه اين ق ــدارد. چندين م ــايى ن معجزه آس
ــه آيا تاثير  ــود ك گرانقيمت و بى حاصل بايد خورده ش

بكند يا نكند!
ــاى مرغ  ــا از مصرف پ ــى از خانواده ه ــفانه برخ متاس
ــان  ــاى مرغ را كسرش ــى كنند. مصرف پ خوددارى م

مى دانند؛ توصيه شما به اين افراد چيست؟ 
 االن ديگر اين طور نيست. االن پاى مرغ كم ياب است. 
ــته مردم از فوايد آن  به سادگى پيدا نمى شود. در گذش
ــم غضروف ها خيلى  بى اطالع بودند. پاى مرغ به ترمي

كمك مى كند. 
ــفانه مافياى دارويى در ايران قرص هاى غضروفى  متاس
ــد و به قيمت گران  آمريكايى و اروپايى را وارد مى كنن
به مردم مى فروشد. پاى مرغ به مراتب موثرتر و مفيدتر 
از قرص هاى غضروفى آمريكايى و اروپايى است. كارگر 

ــت نمى تواند بخورد ، پروتئين پاى  بيچاره اى كه گوش
مرغ كلى برايش مفيد است. در قلم پاى مرغ مواد خون 

ساز و آهن ساز دارد.
ــتخوان هم مفيد  ــراى جلوگيرى از پوكى اس پاى مرغ ب
است. ما تا جايى كه توانسته ايم به بيماران مان توصيه 
كرده ايم و نتايج خوبى هم گرفته ايم. البته براى آرتروز 
نرمش ها و ورزش هم موثر است. كسى كه نرمش نمى 
ــكى  ــى كند و تحرك ندارد ، دچار خش كند ، ورزش نم
گردن مى شود. ورزش و نرمش حكم روغن كارى براى 

گردن دارد.
بهترين راه براى درمان افسردگى

ــر مرغ محلى  ــينى و چه محلى (اگ پاى مرغ را چه ماش
باشد بهتر است) تميز بشوييد، و روى آتش كباب كنيد 
ــيد كه فقط ناخن هاى آن  و بخوريد. مد نظر داشته باش
ــد. چندين بار در روز انجام  را بكنيد و انگشتان بايد باش
ــه مى بينيد كه ــه يك هفت ــه زودى و به فاصل دهيد. ب

چه جادويى مى كند. 
ــت آن بسيار موثر در  مصرف پاى مرغ بدون كندن پوس
درمان افسردگى و اضطراب است. اين روش نه شيميايى 

است و نه اثرات جانبى دارد.
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دريچهنكته ها

بيشتر بدانيم

اين روزها بى خوابى يكى از مشكالت عمده در جوامع انسانى است. 
دل مشغولى هاى بيش از حد انسان ها، آن ها را دچار كم خوابى 
ــمى و روحى اثرات  مى كند كه اين موضوع مى تواند از نظر جس

مخربى براى افراد در پى داشته باشد. 
ــت كه در صورت  ــى خطرهايى خواهيم پرداخ در ادامه به بررس
كم خوابى ممكن است گريبان گير افرادى شود، كه از اين مشكل 

رنج مى برند.
ــى از جمله  ــده، بدخلق ــاس تحقيقات انجام ش كج خلقى: براس
شكايات متعدد اطرافيان افرادى است كه كمتر از ميزان طبيعى 
ــم خواب را  ــمارى از افراد ك ــم از محققان ش مى خوابند. اين تي
ــيده اند كه اين افراد  زير ذره بين قرار داده اند و به اين نتيجه رس

در برابر برخى مسائل، واكنش تندترى نشان مى دهند.
ــط دانشمندان 36  ــاس تحقيقات انجام شده توس سردرد: براس
ــى  در زمان  ــرادى كه متبال به اختالالت تنفس تا 58 درصد از اف
خواب هستند، با سردردهاى غيرقابل وصفى در زمان بيدار شدن 
ــدن هاى متوالى  ــردردها، بيدارش ــوند. دليل اين س روبرو مى ش

در طول خواب است كه به بى خوابى منجر مى شود.
ــاه مدت نيز  ــى در حافظه كوت ناتوانى در يادگيـرى: بى خواب
بى تاثير نيست. با توجه به اينكه حافظه كوتاه مدت بخش مهمى از 
چرخه يادگيرى است، از اين رو بى خوابى مى تواند تاثير شگرفى 
ــته باشد كه روز  روى توانايى افراد براى به يادآوردن كلماتى داش

پيش آن ها را به حافظه خود سپرده اند.
ــتند و  ــار اختالالت خواب هس ــرادى كه دچ افزايـش وزن: اف
ــده و در  به ميزان كافى نمى خوابند، دچار اختالالت هورمونى ش

نتيجه اشتهاى بيشترى براى خوردن غذاها با كالرى باال دارند.
كاهش بينايى: كم خوابى مى تواند مشكالتى را در بينايى افراد 

ايجاد كند كه از جمله آن مى توان به ايجاد ديد تونلى، دوبينى و 
تار شدن بينايى اشاره كرد.

بيمارى قلبى: براساس يافته هاى محققان، افرادى كه در شبانه 
ــاعت مى خوابند در مقايسه با افرادى كه هشت  روز تنها چهار س

ساعت مى خوابند، ضربان قلب باالترى دارند.
ــورت بى خوابى  آسـيب پذيرى در مقابل بيمـارى ها: در ص
ــتم دفاعى بدن به اندازه اى ضعيف  ــب، سيس حتى براى يك ش
مى شود كه تا حدودى قدرت آن براى مبارزه با ميكروارگانيسم ها 

از بين مى رود.
پرادرارى: زمانى كه انسان به خواب مى رود، سيستم توليد ادرار 
در بدن فرآيند آرام ترى را در پيش مى گيرد؛ اما زمانى كه فردى 
ــد آرام توليد ادرار  ــب بيدار مى ماند، خبرى از فرآين در طول ش

نيست.
ــرات خود  ــى بيان تفك ــا، تواناي ــواب ه اختالل تكلـم: كم خ
در قالب جمالت را نداشته و نمى توانند آنچه را كه در ذهن دارند، 

به درستى انتقال دهند.
سرماخوردگى: افرادى كه 92 درصد از زمان در رختخواب بودن 
را مى خوابند، 5/5 برابر بيش از افرادى كه 98 تا 100 درصد از اين 

زمان را مى خوابند، احتمال سرماخوردگى دارند.
مشكالت سيستم گوارشى: در صورتى كه كم خوابى به صورت 

مداوم تكرار شود، سندروم التهاب روده شديدتر مى شود.
ــاد مقاومت در برابر  ــى تواند منجر به ايج ديابت: بيدار ماندن م

انسولين و در نتيجه مبتال شدن به بيمارى ديابت نوع دوم شود.
ــب  ــول يك هفته هر ش ــردى كه در ط اختـالالت ژنتيكى: ف
ــش از 700 ژن  ــرد بي ــد، عملك ــاعت بخواب ــش س ــر از ش كمت

مختل مى شود.

اگر چند روزى است گلوى تان درد مى كند و هنوز 
ــد، مى توانيد  ــراى آن پيدا نكرده اي راه چاره اى ب
ــتفاده كنيد.  ــان خانگى ما اس از روش هاى درم
اين روش ها از نظر متخصصين بهداشت و درمان 

هم تاييد شده است.
ــول كنيد. ــات را دو برابر معم ــرف مايع 1ـ مص

ــدن خلط و تسريع خروج  مايعات، باعث رقيق ش
آن مى شود.

2ـ از عسل و ليمو ترش استفاده كنيد. يك قاشق 
عسل و آب يك عدد ليمو ترش را در يك ليوان آب 
داغ حل كنيد و بگذاريد در دماى اتاق سرد شود و 
سپس آن را جرعه جرعه بنوشيد. عسل درد گلو را 
تسكين داده و ليمو به كاهش خلط كمك مى كند.

ــق  ــره كنيد. نصف قاش ــك ولرم غرغ 3ـ آب نم
ــوان آب ولرم  ــك لي ــك را در ي ــورى نم چاى خ
ــپس آب دهان  ــرده وس ــره ك ــل، آن را غرغ ح
ــكين  ــن كار هم باعث تس ــد. اي ــان را تف كني ت
ــحات  ــر ترش ــان ت ــروج آس ــم خ ــودرد و ه گل

مى شود.

ــودى خود آرام  4ـ آب نبات بمكيد. اين كاربه خ
بخش نيست، اما با تحريك بزاق موجب شست و 

شو و تميز شدن حلق مى شود.
ــه  داريد. اين كار از  5ـ هواى منزل را مرطوب نگ
خشك شدن غشاى مخاط راه تنفسى جلوگيرى 
كرده و سوزش آن را كم مى كند تا بتوانيد راحت تر 

بخوابيد.
ــيگار گلو را تحريك  ــيد. دود س ــيگار نكش 6) س
ــما يا كودك تان بيمار  مى كند. حداقل وقتى ش
ــيد و از تمام گازهايى كه بر  هستيد، سيگار نكش
ــفيدكننده  ــاك كننده هاى خانگى (مثل س اثر پ
يا جرم گير) يا بوى رنگ متصاعد مى شود، دورى 

كنيد.
ــما  ــر صداى ش ــب تغيي ــودرد موج ــر گل 7) اگ
ــاى صوتى  ــه تاره ــت ك ــده، به اين معنى اس ش
ــد؛ بنابراين  ــيب ديده ان ــاب آس ــما بر اثر الته ش
ــت و ممكن  ــما خوب نيس صحبت كردن براى ش
ــما  ــداى ش ــع ص ــت و قط ــث الرنژي ــت باع اس

شود.

ــه و يكى  ــتيد، مرخصى گرفت ــر بيمار هس 8) اگ
ــتگى در  ــتراحت كنيد. خس دو روز در منزل اس
ــديد بيمارى  ــا موجب تش ــارى نه تنه زمان بيم
ــما به محل كار ممكن  خواهد شد، بلكه رفتن ش
ــما هم  ــدن همكاران ش ــب بيمار ش ــت موج اس

بشود.
ــگيرى از  ــن راه پيش ــان ترين و بهتري 9) آس
ــت ها با آب  ــتن مرتب و دقيق دس بيمارى، شس
ــت؛ به طورى كه ماليدن دست ها به  وصابون اس
ــد. اگر آب  ــل 15 ثانيه طول بكش همديگر حداق
ــترس نبود، مى توانيد از ژل هاى  و صابون در دس
ــتفاده  ــش اس ــده و ميكروب ك ــى كنن ضدعفون

كنيد.
ــه جلوى دهان و بينى  10) هنگام سرفه و عطس
خود را با دستمال بگيريد و سپس آن را در سطل 
آشغال بيندازيد. درضمن يادتان نرود كه از ليوان 
ــتفاده نكرده و از تماس دهان  و حوله ديگران اس
ــير آب سردكن ها  ــى هاى تلفن و ش خود با گوش

خوددارى كنيد.

معجزه اى به نام پاى مرغ

سرانجام ناخوشايند كم خوابـى

ده روش موثر 
براى درمان گلودرد
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ــام مباركش  ــت كه ن ــرائيل اس ــران بنى اس ــان يكى از پيامب ايش
پنج مرتبه، در قرآن آمده است.

نام پدرش زكريا ونام مادرش اشياع بوده است.
ــا در آن موقع  ــدرش زكري ــود؛ چونكه پ ــادت ب ــش خارق ع والدت
ــال زندگانى،  ــرانجام پس از 30س ــش نيز نازا بوده است.س پير وزن

شهيد شد؛ ودر مسجد جامع اموى دمشق دفن شد.
پيامبرى يحيى و ويژگى هاى او

ــيد واين از امتيازاتش است،  ــان در كودكى به مقام نبوت رس ايش
زيرا اولين كسى است كه در كودكى به پيامبرى رسيد.

پروردگار به او دستور داد تا با قوت وقدرت احكام تورات را در ميان 
ــى،  ــى بود وپس از ظهور عيس ــرا كند. او مروج آئين موس مردم اج
ــه جايى  ــگ با خدا ب ــه تنگاتن ــد.او در اثر رابط ــن او ش ــروج آئي م
ــالم  ــتوده،  و براو س ــش خصلت س ــرف خدا به ش ــيد كه از ط رس

شد.
او با مشاهده زهد وعبادت رهبانان ولباس مخصوص شان از مادرش 
درخواست چنين لباسى كرد وبا وجود مخالفت پدرباالخره از آنان 
ــل پاره اى  ــدس عبادت كرد تا مث ــدر در بيت المق تقليد كرد وآنق

استخوان شد.
يحيى شهيد راه امر به معروف ونهى از منكر

ــطين عاشق هيروديا دختر برادرش  هيروديس حاكم وپادشاه فلس
ــه اين وصلت  ــا او ازدواج كند واقوامش نيز ب ــد؛ تصميم گرفت ب ش

راضى بودند.
ــرام و  ــن كار ح ــرد كه اي ــالم ك ــيد واع ــه يحيى رس ــر ب اين خب
ــواى او دهان به  ــارزه كرد.فت ــروع به مب ــت وش برخالف تورات اس
ــتور  ــيد و با تحريك هيروديا، هيروديس دس ــاه رس دهان به پادش
ــوقه اش  ــاه ومعش ــز نزد ش ــرش را ني ــرد وس ــادر ك ــل او را ص قت

آوردند.
ــجد اموى وبدنش را  ــرش را در داخل شبستان مس بعد از مدتى س
ــق به خاك  ــجد دلم در حوالى دمش در محلى به نام َزبَدانى در مس

سپردند.
ــمان ومالئكه 40 شبانه روز  نقل است كه در مصيبتش زمين وآس
ــيد نيز به مدت 40 روز در هاله اى از سرخى  گريان شدند وخورش
ــين(ع) ــهادت امام حس خون طلوع وافول كرد همانطور كه در ش

اين گونه شد.
ــر يحيى را بريدند قطره اى از خون او بر زمين ريخت و وقتى كه س
ــيد  ــد خون از ميان خاك مى جوش ــاك بر رويش ريختن هر چه خ

وخاك را سرخ مى كرد.
طولى نكشيد كه بخت النصر قيام كرد وعلت جوشيدن خون را جويا 
شد؛تنها پيرمردى ماجرا رامى دانست واو بود كه قضيه را از زبان پدر 

وجدش تعريف كرد. 
ــت تا خون از  ــردم اينجا خواهم كش ــت آنقدر از م بخت النصر گف
ــتور او 70هزار نفر را در آن مكان  ــتد؛ و به دس ــيدن باز ايس جوش

سربريدند تا خون از جوشيدن ايستاد.

حضرت يحيى(ع)
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داستان تاريخى

ــان و ايتاليا  ــواى متحدين (آلم ــى دوم وقتى كه ق در جنگ جهان
ــه و  ــواى متفقين (انگليس و فرانس ــه را كه جزء ق و ژاپن )، فرانس
ــال 1940  ــت دادند و در جوالى س ــوروى ) بود، شكس آمريكا و ش
ــمن پيروزمند،  ــرد جهانى با دش ــتان در ميدان نب ميالدى انگلس

تنها ماند.
ــگ جهانى  ــران جن ــه نفر از س ــرى بين س در پاريس كنفرانس س
ــر  ــر رهب ــتان، هيتل انگلس ــر  ــل رهب ــن چرچي بي ــى  (يعن
ــو»  ــن بل ــر «فونت ــا در قص ــر ايتالي ــولينى رهب ــان و موس آلم

برگزار شد.
ــت  ــل گفت: حال كه سرنوش ــس، هيتلر به چرچي  در اين كنفران
ــق  ــا و متف ــروى اروپ ــن ني ــزرگ تري ــت و ب ــوم اس ــگ، معل جن
ــراى جلوگيرى  ــت، ب ــت خورده اس ــه شكس انگليس يعنى فرانس
ــت  ــرداد شكس ــتان ق ــت، انگلس ــر اس ــتر بهت ــتار بيش از كش
ــح به جهان ــود و صل ــد، تا جنگ متوقف ش ــليم را امضاء كن و تس

 باز گردد.
ــن  م ــه  ك ــفم  متاس ــيار  بس ــت:  گف ــخ  پاس در  ــل  چرچي
ــوز  ــرا هن ــم؛ زي ــاء كن ــراردادى را امض ــن ق ــم چني ــى توان نم
ــما را پيروز نمى شناسم،  ــت و ش ــت نخورده اس ــتان شكس انگلس
ــا او به تندى  ــده و ب ــن گفتار ناراحت ش ــولينى از اي هيتلر و موس

برخورد كردند.
ــس  ــويد، انگلي ــى نش ــت: «عصبان ــردى گف ــا خونس ــل ب چرچي
ــراى حل  ــا حاضريد ب ــاد دارد، آي ــى اعتق ــدى خيل ــرط بن به ش
ــد، بايد  ــرط هر كه برنده ش ــرط ببنديم ، در اين ش قضيه با هم ش

بپذيرد». 
ــولينى و هيتلر) با خوشرويى  ــت (موس ــت و نازيس ــران فاشيس س
اين پيشنهاد را قبول كردند؛ در آن لحظه هر سه نفر در جلو استخر 
ــزرگ را در  ــل گفت: آن ماهى ب ــته بودند، چرچي بزرگ كاخ نشس
ــتخر مى بينيد، هر كس آن ماهى را تصاحب كند، برنده جنگ  اس

است.
ــو و  ــه اين س ــيد و ب ــر كش ــود را از كم ــلحه خ ــورا اس ــر ف  هيتل
ــاى پياپى  ــدازى ه ــه تيران ــروع ب ــد و ش ــتخر پري ــوى اس آن س
ــته و درمانده  ــه و خس ــى نتيج ــرانجام ب ــرد؛ ولى، س ــه ماهى ك ب
ــاال نوبت تو  ــولينى گفت: ح ــه موس ــت، و ب بر صندلى خود نشس

است.
ــالش كرد،  ــاعتى ت ــتخر پريد و س ــده به اس ــولينى لخت ش موس
ــر صندلى خود  ــرون آمد و ب ــته و وامانده بي او نيز بى نتيجه، خس

نشست.
وقتى كه نوبت به چرچيل رسيد، صندلى راحت خود را كنار استخر 
ــم سيگار  ــت گرفت، در حالى كه با تبس ــت و ليوانى به دس گذاش
ــروع به خالى كردن آب استخر با ليوان  برگ خود را دود مى كرد ش

كرد.
رهبران آلمان و ايتاليا با تعجب گفتند: چه مى كنى؟ 

ــمن ندارم،  ــت دش چرپيل در جواب گفت: «من عجله براى شكس
با حوصله اين روش مطمئن خود را ادامه مى دهم؛ سرانجام پس از 
ــتخر، بى آنكه صدمه اى به ماهى بخورد، صيد از  تمام شدن آب اس

آِن من خواهد بود».

داستان ماهى

  در چنين روزى

شهادت عطاءاهللا اشرفي اصفهاني 
پنجمين شهيد محراب

 (1361ش)

بركناري« نيكيتا خروشچف»
رهبر اتحاد جماهير شوروي سابق 

(1964م)

اعالم استقالل بوسني و هرزگوين 
از يـوگسالوي 

(1991م)
آيت  اهللا عطاءاهللا اشرفي اصفهاني در سال 1283ش در خميني شهر (سده) اصفهان 

به دنيا آمد و پس از تحصيل مقدمات در زادگاهش و اصفهان به قم عزيمت كرد. 
ــب االمر آيت اهللا بروجردي به كرمانشاه مهاجرت  اين عالم رباني در سال 1335 حس
كرد و در حوزه جديدالتاسيس آن به تدريس معارف اسالمي پرداخت. آيت اهللا اشرفي 
ــت از امام خميني(ره)، مبارزات خود  پس از قيام مردمي 15 خرداد 1342 و به تبعي
ــر اعالميه و نوار سخنراني، زمينه گسترش  را در منطقه غرب كشور آغاز كرد و با نش
ــنگري عليه رژيم طاغوت  قيام را فراهم آورد. اين عالم مجاهد در هدايت مردم و روش
ــران برعهده گرفت. وي  ــري نهضت را در منطقه غرب اي نقش مهمي ايفا كرد و رهب
پس از پيروزي انقالب به نمايندگي امام(ره)، به امامت جمعه كرمانشاه منصوب شد 
ــت. ايشان همچنين با آغاز  و به امور شرعي، اجتماعي و فرهنگي مردم همت گماش
جنگ تحميلي، برخالف كهولت سن، مسافت طوالني و راه هاي صعب العبور را به عشق 
ديدار دالورمردان جبهه توحيد مي پيمود و حضور ايشان، سبب دلگرمي رزمندگان 
ــرفي در طول دوران نمايندگي حضرت امام در استان كرمانشاه،  مي شد. آيت اهللا اش
ــرانجام در روز جمعه 23 مهر 1361 شمسي  ــوء قصد قرار گرفت و س دو بار مورد س
ــال جهاد، تقوا، پرهيزگاري و خدمت، در محراب عبادت نماز جمعه  پس از هشتاد س

به دست منافقين كوردل به شهادت رسيد.

پس از مرگ ژوزف استالين ديكتاتور شوروي سابق در سال 1953م، نيكيتا خروشچف 
به مقام دبير كلي حزب كمونيست و رهبري شوروي انتخاب شد. شهرت خروشچف 
ــبب افشاگري هاي مهمي بود كه  در تاريخ اتحاد جماهير شوروي سابق، بيشتر به س
وي پس از مرگ استالين عليه او در اين كشور كرد و پرده از جنايات بي رحمانه دوران 
ــتالين زدايى معروف  ــچف در ادامه اين سياست كه به اس استالين برداشت. خروش
شده بود، بسياري از اردوگاه هاي كار اجباري را تعطيل كرد و صدها هزار زنداني دوران 
استالين را گروه گروه آزاد ساخت. وي بودجه ارتش را نيز به نحوي بي سابقه كاهش 
داد و تا حدودي به تامين رفاه و آسايش سياسي و اجتماعي مردم پرداخت. بزرگ ترين 
ــاورزي خروشچف  ــت برنامه هاي توسعه كش ــوروي در اين سال ها، شكس مشكل ش
ــي و بين المللي وي  ــف موقعيت داخل ــائل خارجي، باعث تضعي بود كه در كنار مس

شد. 
ــال 1964م توطئه اي عليه خروشچف در كميته  اين مسائل باعث شد تا از اواسط س
مركزي حزب كمونيست شوروي شكل گيرد و هيات رييسه كميته مركزي حزب به 
ــوروي راي دهد.  ــت وزيري ش اتفاق آرا به بركناري او از مقام دبير اولي حزب و نخس
ــه قبلي، از طرف  ــر 1964م با يك توطئ ــچف در نهايت در روز پانزدهم اكتب خروش

همكاران خود در دفتر سياسي حزب كمونيست از كار بركنار شد.

قلعه جمهور معروف به دژ بابك در 50 كيلومترى شمال شهرستان اهر و در ارتفاعات 
غرب رود بزرگ قره سو قرار دارد؛ منطقه اى كه به نام «كليبر» معروف است.

ــطح دريا  ــتانى در حدود 2300 تا 2700 از س دژ بابك خرمدين بر فراز قله كوهس
ارتفاع دارد.

ــت،  ــه بابك، دژ بابك، بذ و قلعه جمهور هم معروف اس قلعه بابك كه به نام هاى قلع
ــگام قيام عليه  ــت كه در هن ــردار تاريخى ايران، بابك خرم دين بوده اس دژ و مقر س

دستگاه خالفت عباسى در قرن سوم هجرى ساخته شده است.
ــت و به هنگام عبور بايد گردنه ها و  ــافت راه كليبر به قلعه حدود 3 كيلومتر اس مس

گذرگاه هاى خطرناكى را پشت سر گذاشت.
ــتحكم دژ بايد از معبرى عبور كرد  قبل از رسيدن به دروازه قلعه و ورود به بناى مس
كه به صورت داالنى است و از سنگ هاى منظم طبيعى شكل گرفته و تنها گنجايش 

عبور1 نفر را دارد و دو نفر به سختى مى توانند از آن بگذرند.
فاصله اين معبر تا باروى قلعه در حدود 200 متر است و مقابل آن قرار دارد؛ از همين 
ــت كه صعوبت راه و ابهت خاص اين قلعه رفيع و موقعيت خيره كننده آن  نقطه اس

بيننده را به اعجاب وا مى دارد.
ــتاى آن  ــود و دقيقا در راس امتداد بصرى معبر در نهايت به دروازه قلعه ختم مى ش
ــره از طريق دو برج  ــپاهى و غي ــود ورود هر تازه وارد و س قرار دارد؛كه باعث مى ش

ديده بانى در سمت دروازه ورودى قابل رويت باشد.
براى نفوذ به داخل تنها راه ورود، دروازه اصلى است و از كوهستان امكان وارد شدن 

به قلعه وجود ندارد.
ــتن بارو، جهت رسيدن به دژ اصلى بايد از  با گذر از دروازه ورودى و پشت سر گذاش
ــت؛  ــدود 100 متر صعود از ارتفاع را نيز به همراه دارد گذش گذرگاهى باريك كه ح
تا به مدخل ورودى قلعه رسيد. مسيرى صعب العبور كه از يك سمت مشرف به دره اى 

ــورت تيغه و ديواره  ــت با جنگل هاى تنك و ژرفايى در حدود 400 متر كه به ص اس
تا قعر دره ادامه دارد.

در تكيه گا ه هاى طبيعى اين ديواره ها و چهار جهت بنا، چهار جايگاه براى ديده بان ها 
به صورت نيمه استوانه ساخته شده  است. اين ها مقر كوه بانيه ها و سربازانى است كه 
هر جنبنده اى را تا كيلومترها دورتر، از فراز دره ها و كوهپايه ها زير نظر مى گرفتند. 
پس از صعود، براى ورود به دژ اصلى از مدخل ديگرى با پلكان هايى نامنظم بايد عبور 
ــتون كاذب مشخص شده است. بناى دژ كه  كرد. طرفين مدخل دژ، به وسيله دو س
ــت و پس از آن تاالر اصلى  ــه طبقه است، پس از ورودى قرار گرفته اس دو طبقه و س

وجود دارد كه اطراف آن را هفت اتاق فرا گرفته است.

ــاخته  ــا و آب انبارها س ــات ديگرى مركب از اتاق ه ــرقى دژ تاسيس ــمت ش در قس
شده است. 

ــده و به هنگام  ــر قابل نفوذ ش ــاروج غي ــيله نوعى س محوطه داخلى آنها نيز به وس
زمستان از برف و باران پر شده و در تابستان و هنگام مضايق و محاصره ها از آب آنها 

استفاده مى شده است.
در سمت شمال غربى دژ، پلكان هايى سرتاسرى وجود داشته كه اكنون ويران شده و 
قسمت هايى از آن بيرون خاك است و تنها راه صعود به بخش هاى مرتفع تر بناست.

ــنگ ها و  ــت س ــنگ هاى زبره تراش و روش چفت و بس از آثار معمارى و برخى از س
مالت ساروج و اندود ديوارها از نوعى گچ و خاك مى توان دريافت كه ساختمان اين دژ 

و قلعه در روزگار اشكانيان و به خصوص ساسانيان ساخته شده است. 
ــر و مرمت قرار  ــس از آن مورد تعمي ــد قرن پ ــوم و تا چن اين دژ در قرون دوم و س
ــت.  ــده اس ــده و الحاقاتى در بنا ايجاد ش ــود آم ــى در آن به وج ــه و تغييرات گرفت
ــوش و لعاب  ــفالينه هاى منق ــت آمده، س ــك به دس ــه از قلعه باب ــيا و ابزارى ك اش
ــرى را نمايش  ــم هج ــرن هفت ــا اوايل ق ــتقرار ت ــك دوره اس ــه ي ــت ك خورده اس

مى داد. 
ــده كه برخى از آنها به علت ساييدگى و  ــف ش ــى كش همچنين تعدادى سكه مس
ــكه ها برخى مربوط  ــت و در بين اين س زنگ خوردگى فراوان غيرقابل خواندن اس

به اتابكان آذربايجان هستند.
ــتقرار بنا بر فراز قله به گونه اى ست كه 20 نفر  ــى موقعيت اس به لحاظ سوق الجيش
سپاهى قادر بودند هجوم يك سپاه صد هزار نفرى را مانع شوند و تلفاتى هم نداشته 
باشند. چون تير و كمان و اسلحه معمول زمان به سربازان و مستحفظانى كه بر بلندى 
ــافت بى تاثير بودند. قلعه بابك در سال 1345  موضع مى گرفتند، به جهت بعد مس

با شماره 623 در ليست آثار ملى، قرار گرفت.

ــايگي كشورهاي كرواسي و  ــني و هرزگوين در جنوب اروپا و در همس جمهوري بوس
ــت. پس از پايان جنگ جهاني دوم،  ــالوي و بر كرانه درياي آدرياتيك واقع اس يوگس
ــد. اگرچه سرزمين مزبور تا اندازه اي  بوسني و هرزگوين ضميمه كشور يوگسالوي ش
ــوس بود؛  ــي نارضايتي در ميان مردم كامال محس ــاري برخوردار بود، ول از خود مخت
تا اين كه اين جمهوري به دنبال منازعات دنباله دار استقالل طلبانه، به همراه كشورهاي 

صربستان، كرواسي و اسلووني و... از يوگسالوي تجزيه و مستقل شد. 
در 15 اكتبر 1991م مجلس ملي بوسني و هرزگوين اعالميه اي صادر كرد و طي آن 
استقالل اين كشور را اعالم داشت؛ و در پي آن در ژانويه سال 1992م به طور رسمي از 
جمهوري فدرال يوگسالوي خارج شد. در پي آن و در طي رفراندوم اول مارس 1992م، 
مسلمانان با 4/99 درصد آرا، راي به استقالل ميهن خود دادند و در هفتم آوريل همان 
سال جامعه اروپا استقالل بوسني را به رسميت شناخت؛ اين در حالي بود كه صرب هاي 
ــالوي باقي بمانند؛ ــوري فدرال يوگس ــني عالقه مند بودند تا همچنان در جمه بوس

ــلمان و  ــي بين نيروهاي مس ــني، جنگ هاي داخل ــتقالل بوس ــن رو، پس از اس از اي
صرب ها آغاز شد و باعث كشتار وسيع و ويراني هاي فراواني شد. اين جنگ ها سرانجام 
ــال هاي 1995م به پايان رسيد و كشور به آرامش  با امضاي قرارداد صلح ِديتون در س

دست يافت. 

ــتين روز از ماه محرم الحرام، روزى است كه دعاى زكرياى  نخس
ــيد و خداوند متعال در حالى كه  ــالم به اجابت رس نبى عليه الس
ــپرى مى كرد فرزندى به نام «يحيى»  ــنين پيرى را س زكريا س

را به او بخشيد.
ــوره مباركه  ــير آيات 38 تا 41 س به همين بهانه، گذرى بر تفس
ــير نمونه آيت اهللا مكارم شيرازى داشته ايم  «آل عمران» از تفس
ــرت زكريا(ع)  ــى اجابت دعاى حض ــان جريان چگونگ كه به بي

پرداخته است.
ََّك  َُّدنَْك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة إِن َُّه َقاَل َربِّ َهْب لِي ِمن ل «ُهَنالَِك َدَعا َزَكِريَّا َرب
َعاء، َفَناَدتُْه الَْمآلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم يَُصلِّي فِي الِْمْحَراِب أَنَّ اهللاَّ  َسِميُع الدُّ
ا مَِّن  ًقا بَِكلَِمٍة مَِّن اهللاِّ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَِبيًّ ــُرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّ يَُبشِّ
ََّى يَُكوُن لِي ُغَالٌم َوَقْد بَلََغِنَي الِْكَبُر َواْمَرأَتِي  الِِحيَن ، َقاَل َربِّ أَن الصَّ
َِّي آيًَة َقاَل  ــل ل ــاُء، َقاَل َربِّ اْجَع َعاقٌِر َقاَل َكَذلَِك اهللاُّ يَْفَعُل َما يََش
بََّك َكِثيًرا َوَسبِّْح  آيَُتَك أَالَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثََالثََة أَيَّاٍم إِالَّ َرْمًزا َواْذُكر رَّ

بِالَْعِشيِّ َواإلِبَْكاِر » 
ــت  ــد [و] گف ــروردگارش را خوان ــا پ ــه] زكري ــود ك ــا [ب آنج
ــه  ــنديده ب ــاك و پس ــدى پ ــود فرزن ــب خ ــروردگارا از جان پ
ــى كه وى  ــس در حال ــنونده دعايى، پ ــو ش ــا كن كه ت من عط

ــتگان او را  ــا مى كرد فرش ــراب [خود] دع ــتاده [و] در مح ايس
ــى كه تصديق  ــه [والدت] يحي ــه خداوند تو را ب ندا دردادند ك
ــوار و  ــت و بزرگ ــى] اس ــه اهللا [عيس ــت] كلم ــده [حقاني كنن
ــتگان  ــان] و پيامبرى از شايس ــتن دار [=پرهيزنده از آن خويش
ــرا فرزندى  ــروردگارا چگونه م ــت پ ــت، مژده مى دهد. گف اس
ــت و زنم  ــاال گرفته اس ــرى من ب ــى كه پي ــود در حال خواهد ب
ــت  خدا  ــته] گفت [كار پروردگار] چنين اس ــت؛ [فرش نازا اس
ــانه اى  ــروردگارا! نش ــرض كرد: پ ــد مى كند. ع ــه بخواه هر چ
ــه روز،  ــت كه س ــو آن اس ــانه ت ــرار ده! گفت: نش ــن ق براى م

جز به اشاره و رمز، با مردم سخن نخواهى گفت.
توضيحات

ــد و اتفاقا هر  ــر يكديگر بودن ــم خواه ــر زكريا و مادر مري همس
ــادر مريم  ــه م ــى ك ــد؛ هنگام ــم بودن ــازا و عقي ــاز، ن دو در آغ
ــد  ــته اى ش ــن فرزند شايس ــروردگار، صاحب چني ــف پ ازلط
ــگفت آور او را ديد،  ــاى ش ــاير ويژگى ه ــالص و س ــا اخ و زكري
ــاك و با تقوا همچون مريم  آرزو كرد كه او هم صاحب فرزندى پ
شود؛ فرزندى كه چهره اش آيت و عظمت خداوند باشد؛ و با اينكه 
ساليان درازى از عمر او و همسرش گذشته بود و از نظر معيارهاى 

طبيعى بسيار بعيد به نظر مى رسيد كه صاحب فرزندى شود، ولى 
ايمان به قدرت پروردگار و مشاهده وجود ميوه هاى تازه در غير 
فصل، در كنار محراب عبادت مريم، قلب او را لبريز از اميد ساخت 
كه شايد در فصل پيرى، ميوه فرزند بر شاخسار وجودش آشكار 

شود.
ــود از خداوند  ــغول نيايش ب ــى كه مش ــن دليل هنگام به همي
ــتين  ــرآن در نخس ــه ق ــه ك ــرد و آن گون ــد ك ــاى فرزن تقاض
ــروردگار خويش را  ــگام زكريا پ ــد: در اين هن آيه فوق مى گوي
ــوى خودت  ــد پاكيزه اى از س ــروردگارا! فرزن ــد و گفت: پ خوان
به من عطا فرما كه تو دعا را مى شنوى و اجابت مى كنى «ُهَنالَِك 
ََّك َسِميُع  َُّدنَْك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة إِن َُّه َقاَل َربِّ َهْب لِي ِمن ل َدَعا َزَكِريَّا َرب

َعاء». الدُّ
ــتاده  ــه هنگامى كه او در محراب ايس ــتگان ب در اين موقع فرش
ــد تو را  ــه خداون ــدا زدند ك ــود، وى را ص ــش ب ــغول نياي و مش
ــدا  ــه خ ــه كلم ــى ك ــد، در حال ــارت مى ده ــى بش ــه يحي ب
ــر  ــا و رهب ــد و آق ــق مى كن ــيح) را تصدي ــرت مس (حض
ــرى از صالحان  ــار و پيامب ــوى و هوس بر كن خواهد بود و از ه
ــَراِب أَنَّ اهللاَّ  ــٌم يَُصلِّي فِي الِْمْح ِ ــت «َفَناَدتُْه الَْمآلئَِكُة َوُهَو َقائ اس

ا مَِّن  ًقا بَِكلَِمٍة مَِّن اهللاِّ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَِبيًّ ــُرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّ يَُبشِّ
الِِحيَن». الصَّ

ــتگان،  ــيله فرش ــه وس ــارت ب ــن بش ــنيدن اي ــا از ش زكري
ــد و در عين حال نتوانست شگفتى خود  غرق شادى و سرور ش
ــد، عرض كرد: پروردگارا! چگونه  را از چنين موضوعى پنهان كن
ــد در حالى كه پيرى به من  ــت فرزندى براى من باش ممكن اس
ََّى يَُكوُن لِي ُغَالٌم َوَقْد بَلََغِنَي  رسيده و همسرم نازاست «َقاَل َربِّ أَن

.« الِْكَبُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر ٌ
ــن گونه خداوند هر  ــخ داد و فرمود: اي در اينجا خداوند به او پاس
ــَك اهللاُّ يَْفَعُل َما  ِ ــاَل َكَذل ــه بخواهد انجام مى دهد «َق كارى را ك

.« يََشاُء ُ
 نشانه اجابت دعاى زكريا چه بود؟

ــيت الهى  ــوذ اراده و مش ــه بر نف ــاه كه تكي ــخ كوت و با اين پاس
ــت در  ــت مى خواس ــد و در حقيق ــع ش ــا قان ــت، زكري داش
ــد ابراهيم كه  ــد و همانن ــهود برس ــا ايمانش به مرحله ش اينج
ــت  ــهود مى كرد مى خواس ــت و تقاضاى ش ايمان به معاد داش
ــن طبيعى  ــود و اي ــان نائل ش ــه اى از اطمين ــن مرحل به چني
ــر خالف  ــاله اى ب ــه با مس ــانى هنگامى ك ــر انس ــت كه ه اس
ــى رود و تمايل  ــود در فكر فرو م ــت مواجه مى ش قوانين طبيع

پيدا مى كند كه يك نشانه حسى براى آن بيابد.
ــارت  ــانه اى بر اين بش ــد تقاضاى نش ــا زكريا از خداون در اينج
ــدم اعتماد بر  ــه خاطر ع ــه گفتيم نه ب ــزرگ مى كند و چنانك ب
ــه ايمان او  ــتر و اينك ــراى تاكيد بيش ــى، بلكه ب ــاى اله وعده ه
به اين مطلب ايمان شهودى شود؛ تا قلبش ماالمال از اطمينان 
شود، همان گونه كه ابراهيم خليل تقاضاى مشاهده صحنه معاد 

براى آرامش هر چه بيشتر قلب مى كرد.
ــانه اى براى من قرار ده «َقاَل  زكريا عرضه داشت: پروردگارا! نش

َِّي آيًَة َقاَل». َربِّ اْجَعل ل
در پاسخ خداوند به او گفت: نشانه تو آن است كه سه روز با مردم 
جز به اشاره و رمز، سخن نخواهى گفت و زبان تو بدون هيچ عيب 
ــد « َقاَل آيَُتَك أَالَّ  و علت براى گفت وگوى با مردم از كار مى افت

تَُكلَِّم النَّاَس ثََالثََة أَيَّاٍم إِالَّ َرْمًزا».
ــيار ياد كن و  ــكرانه اين نعمت) بس ولى پروردگار خود را (به ش
بََّك َكِثيًرا  ــبيح گوى «َواْذُكر رَّ هنگام شب و صبحگاهان او را تس

َوَسبِّْح بِالَْعِشيِّ َواإلِبَْكاِر ». 
ــت و  ــا را پذيرف ــت زكري ــد در خواس ــال خداون ــر ح ــه ه ب
ــخن  ــل طبيعى از س ــدون هيچ عام ــبانه روز زبان او ب ــه ش س
ــدا مترنم بود،  ــه به ذكر خ ــاز ماند؛ در حالى ك گفتن با مردم ب
ــانه اى از قدرت پروردگار بر همه چيز بود،  اين وضع عجيب، نش
ــايد،  ــته را به هنگام ذكرش بگش ــه مى تواند زبان بس خدايى ك
ــته، فرزندى با ايمان كه مظهر ياد  قادر است از رحم عقيم و بس
ــد به وجود آورد و از اينجا رابطه اين نشانه با آنچه  پروردگار باش

زكريا مى خواست روشن مى شود.
ــن خوددارى از  ــران گفته اند: احتمال دارد كه اي بعضى از مفس
سخن گفتن با مردم جنبه اختيارى داشته و زكريا به فرمان خدا 
ــايد  ــه روز، زبان جز به ثناى الهى نگش مامور بوده كه در اين س
و به اصطالح، مامور به روزه سكوت بود كه در بعضى از امم پيشين 

وجود داشته است.

دعاى حضرت زكريا در روز اول محرم

قلعـه بابـك
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ــگاه اصفهان گفت: ايران  ــناختى دانش دبير كميته علوم و فناورى ش
ــان وارد  ــودكان و نوجوان ــى در ميان ك ــاد غرور مل ــد با هدف ايج باي
ــتين  ــود و با اين رويكرد، نخس ــاخت بازى هاى رايانه اى ش عرصه س
ــال 94 در اصفهان ــه  اى بهمن ماه س ــاى رايان كنفرانس ملى بازى ه

 برگزار مى شود.
ــى  ــس مل ــتين كنفران ــرى نخس ــت خب ــى در نشس ــر قمران  امي
ــدف ايجاد  ــد با ه ــران باي ــت: اي ــار داش ــه اى، اظه ــاى رايان بازى ه
ــاخت  ــه س ــان وارد عرص ــودكان و نوجوان ــان ك ــى در مي ــرور مل غ
ــازه جامعه  ــك س ــرور ملى ي ــون غ ــود؛  چ ــه اى ش ــاى رايان بازى ه
ــل ــودكان منتق ــه ك ــتى ب ــد به درس ــه باي ــت ك ــناختى اس ش

 شود.
ــرور ملى را  ــود و غ ــه موفق ب ــن عرص ــوان در اي ــر بت ــزود: اگ وى اف
ــگاه  ــود آورد، آن ــه وج ــودكان ب ــى در ك ــاى مل ــاخت بازى ه ــا س ب
ــوند  ــور نمى ش ــالى حاضر به ترك كش ــنين بزرگ س كودكان در س
ــت  ــى از موضوعاتى اس ــى و مذهب ــت مل ــت هوي ــد دانس ــس باي پ
ــان ــوان آن را در درون انس ــى مى ت ــه خوب ــازى ب ــك ب ــه كم كه ب

 پرورش داد.
ــاره به  ــگاه اصفهان با اش ــناختى دانش دبير كميته علوم و فناورى ش
ــان كرد: فعاليت  ــران در عرصه بازى هاى رايانه اى خاطرنش فعاليت اي
ــت كه  ــمار بوده اس ــور انگشت ش در عرصه بازى هاى رايانه اى در كش
ــتفاده از حوزه آموزش  و پرورش با كمك بازى  در اين زمينه بايد با اس
ــى مانند رياضى و علوم را به خوبى به كودكان ــخت دروس مفاهيم س

 آموزش داد.
ــكالتى  وى تصريح كرد: كودكان بيش فعال به دليل تمركز كمتر مش
ــاى رايانه اى در  ــان داده بازى ه ــد و تحقيقات نش ــرى دارن در يادگي
ــى دارد  ــكل دارند نقش اساس ــه در يادگيرى مش ــرادى ك درمان اف
ــت  ــد در دنيا اس ــى از مباحث جدي ــناختى يك ــى ش پس توانبخش
ــش يادگيرى ــن و افزاي ــات ذه ــظ اطالع ــودكان در حف ــه ك ــه ب ك

 كمك مى كند.
ــان  ــگاه اصفه ــناختى دانش ــاورى ش ــوم و فن ــه عل ــر كميت دبي
ــى بازى  هاى  ــس مل ــتين كنفران ــاى نخس ــه ويژگى ه ــاره ب ــا اش ب
ــه  اى از  ــاى رايان ــى بازى ه ــس مل ــرد: كنفران ــان ك ــه اى بي رايان
ــاى رايانه اى  ــى به بازه ــانى و فن ــاى مختلف صنعتى، انس ديدگاه ه
ــزار ــور برگ ــون در كش ــى تاكن ــن كنفرانس ــه چني ــردازد ك مى پ

 نشده است.
وى خاطرنشان كرد: اين كنفرانس با توجه به انتخاب يك موضوع خاص 
ــمول خوبى براى همه جامعه داشته و حوزه هاى متمايزى همچون  ش
ــانى را در  بازهاى رايانه اى به يكديگر پيوند  فنى مهندسى و علوم انس
مى دهد.به گزارش تسنيم، نخستين كنفرانس ملى بازى هاى رايانه  اى 

بهمن ماه سال 94 در اصفهان برگزار مى شود.

نخستين كنفرانس ملى بازى هاى 
رايانه  اى در اصفهان برگزار مى شود

ــرو به زمين ــداث خط يك مت ــال 81 بود كه كلنگ اح س
زده شد؛ قرار نبود احداث اين پروژه 14 سال طول بكشد؛  اما 
عوامل متعددى از جمله تاريخى بودن شهر اصفهان، كمبود 
ــد تا مردم  ــت هم دادن ــت به دس اعتبارات و تحريم ها دس

اصفهان هنوز چشم انتظار تكميل مترو باشند.
به گزارش ايمنا، 14سال از آغاز پروژه خط يك مترو اصفهان 
مى گذرد، در اين سال ها مردم اصفهان كم كم اميد خود را 
ــت دادند، اما اكنون پس از 14  براى سوار شدن مترو از دس
سال انگار طلسم مترو اصفهان قصد باز شدن دارد؛ چرا كه 
طى ماه هاى اخير با ورود كاميون هاى حامل واگن هاى مترو 
ــده است. واگن ها يكى  بارقه هاى اميد در دل مردم زنده ش
پس از ديگرى وارد شهر مى شوند و اكنون دو رام از قطارها 
بر روى ريل قرار گرفته و به صورت آزمايشى در فاز اول خط 
يك حدفاصل ايستگاه قدس در خيابان امام خمينى(ره) تا 

ميدان شهدا در حال حركت است.
تاريخچه مترو اصفهان

ــهرى اصفهان به زمان احداث ــينه راه اندازى قطار ش پيش
ــردد. مطالعه و  ــه 40 باز مى گ ــن اصفهان در ده  ذوب آه
ــاور خارجى از فرودگاه  ــير از طرف مش پيشنهاد اولين مس
اصفهان به ذوب آهن و فوالد شهر مطرح شد؛ اما اين طرح 

هرگزاجرايى نمى شود. در سال 1355 مطالعات حمل و نقل 
درون شهري توسط مهندسان مشاور سوئدي ولوو در حد فاز 
صفر انجام و متوقف شد. اين پيشنهاد، شبكه اي از متروي 
سبك و اتوبوس بود. در سال 1363 مطالعات برون شهري 
حمل و نقل به مديريت مجتمع فوالد مباركه و كارشناسي 
اساتيد دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شد و پيشنهاد ايجاد 
ــافربري منطقه صنعتي حاشيه زاينده رود مطرح  قطار مس
ــال طرح جامع اصفهان و طرح جامع مترو  ــد. در اين س ش
منطقه اصفهان به مديريت سازمان مسكن وشهرسازي به 
تصويب رسيد. دو سال بعد در سال 1365، مطالعات شبكه 
مترو منطقه اصفهان به مديريت استانداري اصفهان توسط 
ــاور ژاپني در حد فاز صفر انجام شد و ايجاد شبكه مترو  مش
ــد. بين سال هاى 71 و 73  و تراموا در اصفهان پيشنهاد ش
نيز مطالعات امكان پذيرى حمل و نقل انبوه منطقه اصفهان 

توسط مشاور استراليايى انجام گرفت .
براى خط 1 متـروى اصفهان 20 ايسـتگاه پيش 

بينى شد
در سال هاى 75تا 77 طراحى اوليه خطوط اولويت دار قطار 
شهرى اصفهان انجام مى شود و سال 79 هم زمان با تصويب 
ــور در مجلس  ــهر كش ــهرى پنج ش بودجه احداث قطار ش

شوراى اسالمى، مطالعات پروژه قطار شهرى اصفهان آغاز 
ــال 1380، طرح نهايى خط يك  مى شود . با فرا رسيدن س
ــود و عمليات  ــول 12/5 كيلومتر تصويب مى ش مترو به ط
ــود . پس از اجرا 7/7  ــاخت تونل آن آغاز مى ش اجرايى س
ــا طراحى تفصيلى  ــود ت كيلومتر به اين خط افزوده مى ش
ــمال- جنوب مترو اصفهان به طول 20/2كيلومتر  خط ش
ــده وتا ترمينال صفه در  كه از شمال شهر اصفهان شروع ش
جنوب امتداد دارد، آغاز شود. اين خط در سه قطعه اجرا شد 
و اكنون12 كيلومتر از قسمت شمالى آن از ميدان قدس تا 
ميدان شهدا آماده بهره بر دارى است. براى خط يك متروى 
اصفهان 20 ايستگاه پيش بينى شد. ايستگاه هاى پاسداران 
كاوه ، مدرس، شهدا، امام حسين ، انقالب، شريعتى ، آزادى 
ــتگاه هاى خط يك مترو هستند. از 20ايستگاه  و صفه ايس
خط يك قطار شهرى اصفهان10 ايستگاه حدفاصل ايستگاه 

قدس تا شهدا آماده بهره بردارى است.
پايان 14 سال چشـم انتظارى مردم براى سوار 

شدن به مترو
ــم انتظارى  ــال چش ــز از پايان 14 س ــهردار اصفهان ني  ش
ــدن به مترو خبر مى دهد و مى گويد: با  مردم براى سوار ش
ــهر به صورت جدى پروژه  حمايت هاى شوراى اسالمى ش

مترو را پيگيرى كرديم كه در اين راستا چشم انتظارى مردم 
پس از سال ها به نتيجه رسيد.

دكتر مهدى جمالى نژاد با بيان اينكه اكنون شهر به كارگاه 
عمرانى تبديل شده است، اظهار مى كند: البته شهروندان 
ــك روبه رو  ــى با ترافي ــروژه هاى عمران ــان اجراى پ در زم
مى شوند؛  اما هر عمل جراحى نيز در ابتدا درد دارد ولى بعد 
از مدتى به نفع فرد است در نتيجه پروژه هاى عمرانى نيز به 

نفع شهر خواهد بود.
ــاره به اينكه فاز اول خط يك مترو  ــهردار اصفهان با اش ش
ــت، بيان مى كند: راه اندازى  اكنون آماده بهره بردارى اس
ــاس  مترو به صورت تدريجى و پلكانى خواهد بود بر اين اس
در ابتداى راه اندازى، مترو به مدت سه ساعت به شهروندان 
ــاعات خدمات رسانى  خدمات رسانى مى كند و به مروز س

افزايش مى يابد.
جمالى نژاد مى گويد: فاز اول مترو حدفاصل ايستگاه قدس 
ــهدا راه اندازى ــا ميدان ش ــام خمينى(ره) ت در خيابان ام

ــتگاه تختى  ــال آينده مترو به ايس ــود و تا اوايل س  مى ش
مى رسد و بر اساس برنامه ظرف دو سال آينده خط يك مترو 

به صورت كامل به بهره بردارى مى رسد.
وى با اشاره به اينكه اولويت اول پروژه هاى مديريت شهرى 
ــيل مشكالت  ــنه آش ــت، مى افزايد: پاش اصفهان مترو اس
ــت كه در اين راستا مديريت شهرى  شهر اصفهان مترو اس
ــريع تر به ــه كار گرفته تا اين پروژه س تمام تالش خود را ب

 بهره بردارى برسد.
دغدغه اصلى شوراى اسـالمى شهر راه اندازى 

مترو است
ــهر اصفهان در اين باره مى گويد:  رييس شوراي اسالمي ش
دغدغه اصلى شوراى اسالمى شهر راه اندازى مترو است در 
اين راستا شوراى دوره چهارم حمايت هاى همه جانبه اى 
در جهت تسريع عمليات اجرايى قطار شهرى داشته است.

رضا امينى با اشاره به اينكه فاز اول خط يك مترو به زودى 
ــود، تصريح مى كند: فاز نخست خط يك  راه اندازى مى ش
قطار شهرى اصفهان به طول 10،2 كيلومتر از شهرك قدس 
ــس از گرفتن  ــهدا پ خيابان امام خمينى (ره) تا ميدان ش

مجوزهاى فنى و استاندارد الزم آغاز به كار كرده است.
وى با بيان اينكه اين محور روزانه به مدت سه ساعت و با سر 
فاصله زمانى نيم ساعت با دو رام قطار كار خود را آغاز كرده 
است، ادامه مى دهد: آيين افتتاحيه رسمى اين فاز با حضور 

يكى از مقامات كشورى برگزار خواهد شد.
افتتاح كامل خط يك مترو حق مردم است

ــط يك مترو  ــه راه اندازى خ ــتاندار اصفهان در رابطه ب اس
ــده فاز اول خط يك   مى گويد: براساس  تصميمات اخذ ش
ــهدا به زودى راه اندازي  قطار شهري از ايستگاه قدس تا ش

خواهد شد.
دكترزرگرپور مى افزايد: انتظارات مردم پس از بهره برداري 
از فاز يك خط يك مترو اصفهان براي افتتاح بخشهاي ديگر 

آن بيشتر خواهد شد كه اين موضوع قطعا حق مردم است.

معاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: براساس 
آمار تأمين اجتماعى، در استان اصفهان يك ميليون و 85 هزار نفر بيمه شده 
وجود دارد كه با ضريب خانواده هاى آن ها بيش از 65 درصد استان اصفهان 

تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند.
ــت: با توجه به وجود چند دانشگاه بزرگ در  ــن نيرومند اظهار داش محس
ــبب مهاجرپذيرى براى تحصيل شده كه نرخ  ــهر س شهرستان خمينى ش

بيكارى شهرستان به 16 درصد رسيده است.
ــتان اصفهان ــاون، كار و رفاه اجتماعى اس ــط كار اداره كل تع معاون رواب

ــهرك صنعتى، امكان  ــه دليل كمبود زمين كارخانه اى و ش تصريح كرد: ب
ــت و بايد از طريق  ــتان نيس صدور مجوز احداث كارخانه ها در اين شهرس

اشتغال در بخش خدمات و واحدهاى كوچك برنامه ريزى شود.
وى با اشاره به اينكه در استان اصفهان درمجموع 15شوراى حل اختالف 
ــال گذشته فرماندار  كار و كارگرى فعاليت مى كنند، بيان كرد: در چهار س
ــتان  ــه پرونده هاى اختالفى شهرس ــه اينك ــهر با توجه ب وقت خمينى ش

ــوع داده  ــتان رج به مركز اس
ــى پيگيرى هاي ــد  مى ش

ــوراى  ــت تا ش ــورت گرف  ص
ــتان  حل اختالف در شهرس

خمينى شهر ايجاد شود.
ــان كرد:  ــد خاطرنش نيرومن
ــال از آغاز  ــك س ــس از ي پ
ــوراى حل اختالف  به كار ش
ــتان به دليل  ــن شهرس در اي
ــود در  ــت فرهنگى موج باف
منطقه خمينى شهر و انتخاب 
نمايندگانى از بين كارگران و 

كارفرمايان گرايش به سمت 
ــد و نتيجه  ــدا ش ــازش پي س
ــوراى حل  حاصل شد كه ش
ــهر رتبه  اختالف خمينى ش
ــور را در بحث  ــت كش نخس
صدور 50 درصد آراء سازشى 
ــب كند كه با صدور رأى  كس
ــى هر دو طرف دعوى  سازش

راضى مى شوند.
ــار  ــاس آم ــزود: بر اس وى اف
در  ــى،  اجتماع ــن  تأمي
ــتان اصفهان يك ميليون  اس

ــاى آن ها  ــا ضريب خانواده ه ــود دارد كه ب ــده وج و 85 هزار نفر بيمه ش
ــه تأمين اجتماعى ــش بيم ــتان اصفهان تحت پوش بيش از 65 درصد اس

 هستند.
ــتان  ــابق اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى شهرس محمد تجلى رييس س
ــال 92  ــه آموزش هايى كه س ــاره ب ــن آيين با اش ــهر نيز در اي خمينى ش
ــد، بيان  ــتان پيش بينى ش ــاه اجتماعى اس ــاون و رف در اداره كل كار، تع
ــاعت  ــهر با 8500 نفر س ــتان خمينى ش ــن آموزش ها در شهرس كرد: اي
ــزار نفر بودند رقم ــاختمانى كه حدود 3 ه آموزش به كارگران فصلى و س

خورد.
ــور 21 درصد و استان اصفهان  ــى در كش وى افزود: معدل كل آراء سازش
ــتان  ــت و اين اتفاق در شهرس ــهر 50 درصد اس 24 درصد كه خمينى ش
ــرى، كارفرمايان و  ــه كارگ ــدگان جامع ــط جمع 9 نفِره اى از نماين توس
ــالف  ــل اخت ــوراى ح ــتان در ش ــه شهرس ــت مجموع ــدگان دول نماين

رقم خورد.

قطار زندگى با ظرفيت بيش از 300 نفر 
به ريل راه آهن اصفهان رسيد

استاندار اصفهان خبر داد:

تدوين برنامه اجرايى جامع طرح دولت الكترونيك در استان اصفهان
لزوم پرهيز از مزاحمت

 در عزادارى هاى ماه محرم

معاون بهره بردارى ناوگان راه آهن اصفهان گفت: قطار زندگى با هشت 
ــان راه اندازى  ــافر در اصفه ــالن و بيش از 300 نفر ظرفيت مس تا نه س

شد.
ــط شركت  ــت: دومين قطار زندگى توس محمدرضا چنگانى اظهار داش
قطار رجا به اصفهان رسيد و در اولين سفر خود حامل 80 مسافر خارجى 

بود.
ــخ به اينكه هدف از نامگذارى «قطار زندگى» چيست و آيا  وى در پاس
ــفر اقدام خاصى در ارتباط با نام قطار«زندگى»  ــت در طول س قرار اس
ــود و يا يا  ــوط به زندگى انجام مى ش ــواده يا مفاهيم مرب به منظور خان
ــت و برنامه اى براى آن تعريف نشده،  ــم آن تنها يك نامگذارى اس اس
گفت: قطار زندگى بيشتر يك پروژه تبليغاتى و راهى براى جذب بيشتر 

مسافر است.
ــرد:  ــح ك ــان تصري ــن اصفه ــاوگان راه آه ــردارى ن ــره ب ــاون به مع
ــالن 40  ــالن با ظرفيت هر س ــت تا نه س ــكل از هش قطار زندگى متش
ــد نفره  ــت يكص ــا ظرفي ــه ب ــتوران دو طبق ــك رس ــت و از ي ــر اس نف
ــافربرى داخلى تشكيل ــابه قطار مس ــپزخانه مش ــتگاه آش و يك دس

 شده است.
ــش زندگى در آن  ــار زندگى آيا همچون نام ــخ به اينكه قط وى در پاس
ــده يا خير  ــزات خاصى مقرر ش ــا تجهي ــت يعنى امكانات ي جارى اس
ــهيالت يا امكانات خاصى  ــت، گفت: خير تس همچون ساير قطارها اس

ندارد .
ــالم اينكه اين قطار  ــاوگان راه آهن اصفهان  با اع معاون بهره بردارى ن
زندگى، دومين قطار زندگى شركت رجاء است، اعالم كرد: قطار زندگى 
از بهترين كيفيت سالن ها برخوردار است و از نوع درجه يك بوده و يك 

قطار لوكس است كه در هرسالن يك تلويزيون نصب شده است.
ــا اينكه  ــى ي ــك كار فرهنگ ــام ي ــراى انج ــار ب ــن قط ــت: اي وى گف
ــواده در  ــت خان ــى و تقوي ــتاى زندگ ــى در راس ــى فرهنگ اقدامات
ــوص  ــن خص ــرى در اي ــون فك ــت و تاكن ــرد، نيس ــام گي آن انج

 نشده است.

استاندار اصفهان گفت:  برنامه  اجرايى طرح دولت الكترونيك در استان اصفهان 
تدوين شد و اميدواريم كه تا هفته  آينده به اجرا گذاشته شود.

رسول زرگرپور در جلسه بررسى راهكارها و ايجاد بستر براى اجراى طرح دولت 
ــاورى اطالعات ايران  ــازمان فن الكترونيك كه با حضور معاون وزير و رييس س
برگزار شدگفت: اجراى دولت الكترونيك در استان اصفهان يكى از اهدافى بود كه 

مديريت استان در طول يك سال گذشته پيگيرى مى كرد.
استاندار اصفهان با بيان اينكه اجراى اين طرح مورد تاكيد رييس جمهور است، 
ــهر اصفهان  ــكالتى از قبيل آلودگى هوا، ترافيك و ... در ش افزود: با توجه به مش
ــاندن حمل ونقل و تردد مى تواند  اجراى طرح دولت الكترونيك و به حداقل رس
در حل اين مشكالت مؤثر باشد. زرگرپور به ظرفيت هاى باالى اصفهان اشاره و 
ــى، خصوصى و  ــيار بااليى در بخش هاى دولت ــيل هاى بس تصريح كرد: پتانس
همچنين نيروى انسانى در اصفهان وجود دارد كه مى توانيم از اين ظرفيت ها براى 
اجراى اين طرح استفاده كنيم.وى به محورهاى توسعه استان در طرح آمايش 
سرزمين اشاره كرد و افزود: توسعه ى علم و فناورى، گردشگرى و ارتقاى هنر به 
عنوان محورهاى توسعه  اصفهان در نظر گرفته شده است و به همين دليل نيز 
ايجاد كريدور علم و فناورى براى اصفهان مهم است و به صورت عميق تر نسبت 
به ديگر استان ها دنبال مى شود.استاندار اصفهان با اشاره به اينكه در طول يك 
ــته تالش زيادى براى اجراى اين برنامه صورت گرفت، اظهار داشت:  سال گذش
متأسفانه در طول اين مدت اجراى اين طرح پيشرفت خاصى نداشته كه همين 
موضوع موجب ايجاد عذاب  وجدان براى مديريت استان گرديد.زرگرپور افزود: 
حضور معاون وزير و رييس سازمان فناورى اطالعات ايران در اصفهان مى تواند 
گره اى از مشكالت موجود را باز كند كه خوشبختانه در اين جلسه برنامه  اجرايى 

تدوين شد و اميدواريم كه تا هفته  آينده مورد اجرا گذاشته شود.
استاندار اصفهان عنوان كرد: آنچه اهميت دارد اين است كه دولت الكترونيك به 
عنوان يك نياز اساسى براى استان مطرح است و با توجه به اينكه زيرساخت ها و 
نيروهاى متخصص آن در استان فراهم است اين برنامه نياز به يك تلفيق، تركيب 
و يك اجماع سازى داشت كه با هم افزايى بتوانند برنامه هاى دولت الكترونيك را 

اجرايى كنند كه خوشبختانه امروز اين كار صورت گرفت.

ــه گفت:  ــازمان فناورى اطالعات ايران نيز در اين جلس معاون وزير و رييس س
كاربرد فناورى اطالعات در تمام حوزه هاى ادارى، اجرايى، خدماتى و فرهنگى به 
نحوى است كه در دنيا تجربه  شده تا 40 درصد بهره ورى نهاده هاى هر مجموعه 
از به كارگيرى فناورى اطالعات بهبود يافته كه ما با احتياط در برنامه ها و كارها 

مأموريت داده ايم كه تا 30 درصد بهره ورى از اين طريق صورت گيرد.
جهانگرد اضافه كرد: اين امر مهم مسائل مربوط به شبكه هاى دسترسى و نحوه 
كاربرد كامپيوتر و برنامه هاى نرم افزارى ابزارهاى جانبى در كارهاى مختلف را 
شامل مى شود. وى با اشاره به اينكه خوشبختانه در ايران جنبه هاى موفقى از اين 
امر ديده مى شود، تصريح كرد: بخش زيادى از فعاليت بانكدارى در ايران متكى به 
الكترونيك، كامپيوتر و شبكه است و ديگر نمى شود تصور كرد در ايران بانكدارى 
ــيم و در آينده به سمتى  ــته باش ــبكه هاى الكترونيكى و اينترنتى داش بدون ش
خواهيم رفت كه عمليات بانكى سرويس هاى بيشترى را ارائه دهند و نياز حضور 

در شعبه براى عمليات جارى بانكى كم شود.
ــر اكثر ثبت نام هاى فراخوان هاى عمومى از  جهانگرد با بيان اينكه در حال حاض
ــبكه هاى ارتباطى، اطالعاتى و اينترنتى انجام مى شود، اظهار داشت:  طريق ش
ــعه پيدا كند و در حوزه هاى پيچيده تر مثل آموزش  انتظار داريم اين كارها توس
خدمات ادارى و ... مورد استفاده قرار گيرد و هر مقدار اين كار جلو رود هزينه هاى 
ــردم به راحتى آن خدمت را مورد  ملى و زمان انجام خدمات كاهش مى يابد و م

استفاده قرار مى دهند و تنوع بهترى نيز صورت مى گيرد.
ــوول به اجراى طرح دولت الكترونيك در اصفهان اشاره كرد و گفت:  در  اين مس
ــاخت هاى خوبى هم از نظر سخت افزارى و  استان اصفهان به دليل اينكه زيرس
ــت ــى هايى كه در اين نشس هم از نظر نرم افزارى وجود دارد، اميدواريم با بررس

 صورت گرفت بتوانيم با تركيب اين ها خدمات جديدتر و كامل ترى را در استان 
به عرصه ى عمومى بياوريم. معاون وزير و رييس سازمان فناورى اطالعات ايران 
ــد: به زودى برنامه هاى اجرايى اين طرح اعالم مى شود و اين ذخايرى  يادآور ش
نيز كه به وجود آمده و در دسترس است و با تركيب كارهايى كه در ادارات استان 
است مى تواند در كنار هم سرويس ها و امكانات بهترى را در اختيار شهروندان و 

مسافرينى كه به اين شهر سفر مى كنند قرار دهد.

مديركل سازمان تبليغات اسالمى استان اصفهان گفت: در مراسم ها  بايد از مباحث 
اختالف انگيز، اهانت به مقدسات و پيروان مذاهب ديگر و مزاحمت ها پرهيز كنيم.

ــام  ــيدن اي ــه فرارس ــاره ب ــا اش ــى ب ــود فقيه ــيد محم ــالم س حجت االس
ــانى كه  ــه كس ــى و هم ــاى  مذهب ــات ه ــا، هي ــه م ــت: وظيف ــوگوارى گف س
ــاندن صحيح  ــت مى كنند رس ــين(ع) فعالي ــتان مقدس اباعبداهللا الحس در آس
ــام قيام ــاندن پي ــزود: در رس ــت.وى اف ــردم اس ــه م ــين(ع) ب ــام حس ــام ام پي
امام حسين(ع) بايد مراقبت هاى زيادى كنيم؛  بنابراين مديران هيات ها و مجالس 
مذهبى و همچنين مداحان اهل بيت(ع) بايد بدانند كه تنها وظيفه آن ها رساندن 

پيام خون امام حسين(ع) به همه مسلمانان و به خصوص شيعيان است.
ــوگوارى هاى ايام محرم  ــورد س ــكات زيادى در م ــان كرد: بايد به ن وى خاطرنش
ــازمان تبليغات اسالمى براى توجيه همه  توجه داشته باشيم كه در اين راستا س
ــت اندركاران هيات ها مذهبى منشورى تحت عنوان منشور ضوابط  مديران و دس
ــت. وى  ــر كرده و به نكات مختلفى پرداخته اس ــين(ع) منتش عزادارى امام حس
ــه آن توجه  ــد تمامى عزادارن ب ــن نكته اى كه باي ــتين و مهم تري ادامه داد: نخس
ــا و فعاليت هاى ما  ــت كه كاره ــت؛ چراكه با نيت خالص اس كنند نيت خالص اس
ــر داد كه اين مهم را  ــاظ و مداحان تذك ــد بود و بايد به تمامى وع تأثيرگذار خواه
ــاره به نكته اى  ــه عزادارى بپردازند.فقيهى با اش رعايت كنند و مخلصاً لوجه اهللا ب
ــات ها بايد به  ــين اضافه كرد: ظرفيت هي ــاى اباعبداهللا الحس ديگر در عزادارى ه
ــتفاده قرار گيرد تا بستر شكوفايى توانايى هاى آن ها بهترين وجه ممكن مورد اس
ــرمايه هاى  ــود س ــى كه از مردم گرفته مى ش ــود؛ بودجه ها و زمان هاي فراهم ش
ارزشمندى است كه بايد در مصرف آن ها دقت شود.وى اظهارداشت: برنامه ها بايد 
نظم و همپوشانى داشته باشد و به گونه اى نباشند كه بالاستفاده قرار گيرند؛ البته 
خوشبختانه نظم و انضباط خوبى بر هيات هاى مذهبى ما حاكم است ولى بايد به 
محتواى جلسات نيز توجهى خاص شود و الزمه ارتقاى كيفيت محتواى برنامه هاى 
هيات هاى مذهبى استفاده از سخنرانان، خطبا، مداحان و ذاكران ارزشمند است.
وى تأكيد كرد: در عزادارى هاى ايام ماه محرم بايد از مباحث اختالف انگيز و اهانت 
ــات و پيروان مذاهب ديگر پرهيز كنيم و مراقب باشيم كه در اين زمينه  به مقدس
مشكالتى را براى جامعه شيعه به وجود نياوريم.وى تصريح كرد: عزادارى هاى ماه 
ــيب ها، انحرافات و خرافه ها به دور باشد كه باعث شبهه در اذهان  محرم بايد از آس

عمومى مردم و به خصوص قشر جوان جامعه نگردد .

بيش از 65 درصد مردم اصفهان تحت پوشش تامين اجتماعى هستند

پايان 14 سال صبوري و تالش؛

سوت مترو به گوش مي رسد



ــال ايران مى گويد به خاطر خونريزى معده نتوانست در  بازيكن تيم ملى فوتس
ــيه بازى كند؛ مشكلى كه در سال هاى اخير گاهى او را بارها  بازى دوم با روس

زمين گير كرده است.
ــيه،  روس ــر  براب ــران  اي ــال  فوتس ــى  مل ــم  تي دوم  ــدار  دي از  ــد  بع
ــتعفا داد  ــود اس ــمت خ ــم ملى از س ــرمربى تي ــريعه، س ــم الش ــد ناظ محم
ــى  ــم مل تي ــكوك در  ــاى مش ــتعفا را رفتاره ــن اس اي ــل  از دالي ــى  و يك
ــارى، افتخ ــيدرضا  س ــريعه،  الش ــم  ناظ از  ــد  بع ــرد.  ك ــوان  عن
ــى  ــم مل ــان تي ــا بازيكن ــى ب ــم از تماس هاي ــال ه ــه فوتس ــس كميت  ريي
ــريعه از اين موضع خود  ــى در نهايت هم افتخارى و هم ناظم الش ــر داد ول خب

كوتاه آمدند.
ــا را  ــه نگاه ه ــال هم ــه فوتس ــس كميت ــى و ريي ــم مل ــرمربى تي ــاى س ادع
ــى در  ــات درياي ــم تاسيس ــن تي ــفيدى بازيك ــا سنگ س ــه محمدرض متوج
تيم ملى كرد كه قبل از بازى با روسيه، به خاطر معده درد اعالم كرد نمى تواند 

براى تيم ملى بازى كند.
و  ــم  گرفت درد  ــده  مع دوم،  ــازى  ب ــح  ــن صب م ــت:  گف ــفيدى  س ــنگ  س
ــن  ــه م ــى ب ــم مل ــك تي ــردم. پزش ــالم ك ــم اع ــم ه ــك تي ــه پزش آن را ب
و  ــازى  ب از  ــل  قب ــدم.  ش ــوب  خ ــا  موقت و  داد  ــكن  ُمس ــرص  ق ــد  چن
ــرمربى  ــك و س ــود كه مجددا معده درد گرفتم و به پزش ــع گرم كردن ب موق
ــريعه  ــاى ناظم الش ــك و هم آق ــرد: هم پزش ــم.وى اضافه ك ــم گفت ــم ه تي
ــود، ــر نش ــده دردم بدت ــه مع ــراى اينك ــد ب ــى) گفتن ــم مل ــرمربى تي (س
ــى آنقدر معده دردم  ــكوها رفتم ؛ول ــت بازى نكنم. براى همين به س  بهتر اس
ــتان  ــا اورژانس به بيمارس ــادم و در نهايت ب ــكوها افت ــه روى س ــد ك زياد ش
ــه داد: آنهايى كه  ــران ادام ــال اي ــى فوتس ــم مل ــن تي ــدم. بازيك ــل ش منتق
ــر كرده اند،  ــن و بازيكنان ديگ ــم كارى م ــى بر ك ــاى كذبى مبن ــن ادع چني
ــرد. آنها   ــيه بگي ــوب را برابر روس ــن نتايج خ ــى اي ــد تيم مل ــر نمى كردن فك
ــا نتايج خوبى كه مقابل  ــكر ب ــال زمين زدن تيم ملى بودند ولى خدا را ش دنب

روسيه گرفتيم، پاسخ محكمى به اين كارشان داديم.
ــى و ــم مل ــرمربى تي ــوى س ــى از س ــن ادعاي ــه چني ــوص اينك وى در خص
ــرى،  ديگ ــخاص  اش ــه  ن ــده  ش ــرح  مط ــال  فوتس ــه  كميت ــس  ريي

خاطرنشان كرد: ما كه نه چيزى ديديم و نه چيزى شنيديم. 
ــى  مل ــم  تي ــرمربى  س ــرف  ط از  ــم  بخواه ــه  ك ــتم  نيس ــى  جايگاه در 
ــيه  روس ــا  ب ــازى  ب در  ــا  دقيق ــم  ه ــته  گذش ــال  س ــن  م ــم.  بزن ــرف  ح
معده درد گرفتم. معده من هر از چند گاهى خونريزى مى كند و اين مشكالت 
ــكلى ندارد و با  ــفيدى با بيان اينكه در حال حاضر مش ــنگ س پيش مى آيد.س
ــد، درباره تمرينات وحيد شمسايى و  ــال راهى ايتاليا خواهد ش تيم ملى فوتس
ــت.  ــايى لذت بخش اس ــردن با اين مربى هم گفت: كار كردن با شمس كار ك
ــت. ما در تمرينات  ــنگين تر از يك مسابقه اس ــايى س هرچند تمرينات شمس
ــام تمركزمان  ــم تم ــاعت و ني ــد يك س ــم و باي ــتباهى نداري ــچ اش ــق هي ح

روى تمرين باشد.

ــذب يك هافبك طراح  ــپوليس به دنبال ج ــرمربى تيم فوتبال پرس س
براى اين تيم است.

برانكو ايوانكوويچ بعد از درگذشت كاپيتان تيمش قصد ندارد در پست 
ــن جديدى به خدمت بگيرد و ترجيح مى دهد يك جاى خالى  او بازيك
موجود در ليست تيمش را به جذب يك هافبك طراح اختصاص دهد.

ــت جانشين مطمئنى  ــپوليس پس از جدايى محمد نورى نتوانس  پرس
براى او پيدا كند و حتى محسن مسلمان نيز انتظارات برانكو را در اين 

پست برآورده نكرد.
ــال  ــه دنبال جذب هافبك طراح زير 23 س ــداى فصل ب ــو از ابت  برانك
ــدند كه در نهايت  ــت و گزينه هاى مختلفى هم به او معرفى ش بوده اس
ــت ــا توجه به درگذش ــرار نگرفتند. ب ــد وى ق ــورد تايي ــچ يك م هي

ــيايى  ــك هافبك طراح آس ــو به دنبال ي ــوروزى حاال برانك ــادى ن  ه
ــت محمد نورى به پرسپوليس مورد  ــت.  بحث بازگش ــال اس بزرگ س
ــن مى تواند  ــال حاضر اين بازيك ــرار گرفته و در ح ــتقبال برانكو ق اس
ــه به اين قضيه  ــد. با توج ــينى نوروزى باش بهترين گزينه براى جانش
ــد تا از ــر برقرار كن ــورى در قط ــا ن ــى ب ــر دارد ارتباط ــو در نظ برانك

 وضعيت نهايى اين بازيكن در تيم المسيمير اطالع پيدا كند.
ــن،  گاچاني ــد  حمي ــون  رودي ــه  اينك ــه  توج ــب  جال ــه  نكت  
ــك ــتان نزدي ــو و از دوس ــن برانك ــيمير هموط ــم المس ــرمربى تي س

 اين مربى است و حتى اگر الزم باشد سرمربى پرسپوليس براى اطالع 
از وضعيت نورى در تيم قطرى از هموطن خود سوال خواهد كرد.

 چنانچه نورى به هر دليل بتواند قراردادش را با تيم قطرى فسخ كند 
ــد و در غير اين صورت  ــپوليس خواهد ش ــين نوروزى در پرس او جانش
برانكو مجبور است به گزينه هاى ديگرى در پست هافبك طراح كه به 

وى معرفى مى شوند، فكر كند.
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سيرى در دنياى ورزش

كم كارى نكرده ام

برانكو به دنبال جذب يك هافبك طراح

ــه اجتماعى اش ــتى در صفح ــار پس ــدى، با انتش ــا نيكبخت واح عليرض
ــابق  ــت؛ هافبك س ــى داش ــپوليس را گرام ــد پرس ــان فقي ــاد كاپيت  ي
سرخابى ها نوشت: «مرد، جات خاليه بين همه ما، مرد با ادب فوتبال ايران 

روحت شاد.»

لنز دوربين

جاى مرد با ادب فوتبال ايران خالى است

ــاله دونده ملى پوش ايران به دليل استفاده از  ــتاد ملى مبارزه دوپينگ از محروميت دو س ــخنگوى س س
ــكيل  ماده ممنوعه متانديون خبر داد. دكتر رامين طباطبايى عنوان كرد: پس از تش
ــوراى صدور راى براى اين دونده ملى پوش، او به دليل مصرف ماده ممنوعه  جلسه ش

متانديون قبل از مسابقات جام كازانف قزاقستان براى دو سال محروم شد.
ــدور راى براى ــوراى ص ــه ش ــد از جلس ــده بع ــرد: اين دون ــا ر ك ــن اظه او همچني
 كاهش محروميتش درخواست استيناف داده و براى اين منظور يك سرى مدارك به 
ستاد ملى مبارزه دوپينگ ارائه داده است كه در حال بررسى و استعالم گرفتن مداركش 
از سوى دستگاه هاى ذيربط هستيم. اگر مدارك وى محكمه پسند باشد، شايد تاثيرى در 
كاهش محروميت اين دونده داشته باشد. در غير اين صورت به مدت دو سال از شركت 

در تمامى رقابت هاى بين المللى، جهانى و المپيك محروم خواهد شد.
سخنگوى ستاد ملى مبارزه دوپينگ در پايان درباره زمان تشكيل جلسه استيناف براى 
بررسى وضعيت اين دونده ملى پوش به ويژه  براى حضور در المپيك خاطر نشان كرد: 

براى تشكيل جلسه استيناف فقط منتظر تاييد مداركش از سوى دستگاه هاى ذيربط هستيم.

ــده ــى برن ــان دارد مس ــلونا اطمين ــم بارس ــى در تي ــل مس ــى ليون ــى برزيل ــم تيم ــار ه نيم
 توپ طالى امسال خواهد بود.نيمار كه از نامزدهاى دريافت توپ طالى امسال است، 

تاكيد دارد اين جايزه شايسته مسى است.
ــلونا ــا بارس ــد ت ــك كنن ــتند كم ــم توانس ــك ه ــه كم ــه ب ــى ك ــار و مس نيم
ــتيانو رونالدو ــر بگذارد، در كنار كريس ــخت پيش را با موفقيت پشت س  فصل س

ــى در  ــهم مهم ــم س ــوارز ه ــه س ــتند. البت ــزه هس ــن جاي ــت اي ــزد درياف  نام
بردهاى اين تيم داشت و در فهرست نامزدها بود ؛ اما فيناليست نشد.

ــت و او  ــى اس ــال توپ طال حق مس ــت. امس ــى انتخاب اصلى اس نيمار گفت: مس
بهترين بازيكن جهان است. براى همه كارهايى كه كرده، مسى بايد اين جايزه را ببرد.  
ــد بدهم. او بهترين  ــى بازى ام را رش اين بازيكن برزيلى افزود: اميدوارم در كنار مس
ــايد روزى من هم ــت. اگر من هم خيلى كار كنم ش ــت و براى من قهرمان اس اس
ــتم، برايم ــزد هس ــه نام ــال يكى از س ــه امس ــه اين ك ــرم.  البت ــال را بب  توپ ط

 افتخار بزرگى است.  مسى تنها بازيكنى است كه موفق به دريافت چهار توپ طال شده است.

محروميت دو ساله دونده ملى پوش توپ طالى امسال، مال مسى است

ــر ژاپن  ــاوى تيمش براب ــس از تس ــال ايران پ ــى فوتب ــم مل ــرمربى تي س
ــه اول و دوم  ــا در نيم ــاگردانش گفت: م ــت از عملكرد ش ــراز رضاي ــا اب ب
ــبت به حريف داشتيم و اعتقاد دارم كه پيروزى  موقعيت هاى بيشترى نس

از دست ما فرار كرد.
ــم هاى ملى فوتبال ايران و ژاپن كه  ــوس كى روش در پايان ديدار تي كارل
ــالن كنفرانس  ــاوى يك بر يك همراه بود به خبرنگاران حاضر در س با تس
ــات اعزامى تيم  ــى كنم از هي ــكر م ــت: بار ديگر تش ــگاه آزادى گف ورزش
ــتيم  ــه قبال گفته بودم نمى خواس ــران آمدند. همانطور ك ــن كه به اي ژاپ

فرصت بازى بين المللى با تيم خوب و منظم ژاپن را از دست بدهيم.
ــى ايران را  ــان تيم مل ــراى بازيكن ــى ب ــازى خوب و آموزش ــزود: ب وى اف
ــتيم. در برخى دقايق بازى شاهد حركات خوب و تركيبى  ــت سرگذاش پش
تيم ژاپن بوديم كه پاس هاى تك ضرب خوبى به هم مى دادند و اميدوارم 

تيم ايران هم بتواند به اين روش كار كند.
ــم ژاپن دارم  ــى كه براى تي ــا كمال احترام ــه داد: البته ب ــى روش ادام ك
ــه كاملى بر ــه اول احاط ــم و در نيم ــرس بازى نكردي ــازى با ت ــن ب در اي

 بازى داشتيم. با اين حال در نيمه دوم تيم ژاپن هم عملكرد خوبى داشت 
ــد. در مجموع عملكرد دو تيم خوب بود و  ــب موقعيت هايى هم ش و صاح

نتيجه منصفانه اى هم رقم خورد.

وزير ورزش و جوانان، توسعه ورزش بانوان را يكى از اهداف اين وزارتخانه 
اعالم و اظهار كرد: تمامى زير ساخت ها به منظور حضور زنان كشورمان در 
ــده است تا آن ها با حفظ ارزش هاى ملى و دينى  ــى مهيا ش فضاهاى ورزش

بتوانند فعاليت خود را پيگيرى كنند.
گودرزى با مهم خواندن حضور بانوان مسلمان در رويدادهاى مهم ورزشى 
ــيون هاى ورزشى،  ــاى جهانى فدراس ــت تا در ديدار با روس از لمكه خواس
ــالمى در همه عرصه ها  ــش اس ــلمان را با نوع پوش امكان حضور زنان مس

مطرح كند.
ــز در رويدادهاى بين المللى و  ــودرزى بايد نگاه تبعيض آمي ــه اعتقاد گ  ب
ــى از بين برود و  محدوديت حضور بانوان محجبه در ميادين جهانى ورزش

بانوان مسلمان بتوانند در اين رقابت ها شركت كنند.
ــت كه ما  ــاله اى اس ــزود: نگاه صلح آميز به دنيا مس ــن حال اف وى در عي
ــنهاد جهان ــعار و پيش ــتيم؛ همان ش ــعه آن در جهان هس عالقمند توس

ــورى ما در  ــس جمه ــط ريي ــته توس ــال گذش ــونت كه س  عارى از خش
سازمان ملل مطرح شد.

وزير ورزش و جوانان با بيان اين كه ورزش محيطى مناسب براى گسترش 
ــتيم و قطعا در اين رابطه  ــت، گفت: ما به دنبال اين امر مهم هس صلح اس
دوست داريم با شما كه سفير صلح هستيد همكارى نزديكى داشته باشيم.

ــك از صعود به  ــورى چ ــى مقابل جمه ــت خانگ ــا قبول شكس ــد ب هلن
ــگفتى اين رقابت ها به  مرحله نهايى يورو 2016 بازماند تا بزرگ ترين ش
ــد. بدون ترديد بزرگ ترين شگفتى دور مقدماتى يورو 2016  ثبت برس
ــابقات در رده چهارم  ــد بود. تيم دنى بليند در گروه اول مس حذف هلن
ــتان سال بعد، جاى خالى الله هاى نارنجى در فرانسه  قرار گرفت تا تابس

كامال احساس شود.
ــابقات، تيم هلند در خانه باز هم شكست خورد تا بدون  از گروه اول مس
ــذف تلخ هلند در  ــلند، ح ــه به نتيجه ديدار تيم هاى تركيه و ايس توج
ــت تا  ــد براى اين بازى نياز به پيروزى داش ــه رقم بخورد. تيم بلين خان
ــانس صعود به  ــلند، ش ــه نتيجه ديدار تيم هاى تركيه و ايس ــا توجه ب ب
ــد، اما آنها از پس چك ده نفره برنيامدند. هلند  ــته باش پلى آف را داش
ــده بود،  ــه با نتيجه 3-2 مقابل چك كه از دقيقه 43 ده نفره ش در خان
ــپس هونتالر و ــار گل زد و س ــه ب ــورد. تيم حريف ابتدا س ــت خ شكس
 فن پرسى دو گل زدند؛ اما براى فرار از حذف كافى نبود به اين ترتيب 
ــب كرد  ــت در نيمى از ده بازى خود، فقط 13 امتياز كس هلند با شكس
ــود؛ اما با  ــده ب ــد. در ديگر بازى، تركيه اگرچه ده نفره ش ــارم ش و چه
ــلچوك اينان برابر ايسلند به پيروزى 1-0 دست يافت  گل دقيقه 89 س

تا با 18 امتياز، سوم شود و به پلى آف برسد.

پيروزى، از دست ما 
فرار كرد

بانوان محجبه بايد در رويدادهاى ورزشى 
شركت كنند

 الله هاى نارنجى 
بليت يورو را از دست دادند

ــود كه  ــگ برتر در حالى از امروز آغاز مى ش ــتم رقابت هاى لي هفته هش
ــت مرحوم هادى نوروزى  ــن هفته تحت تاثير درگذش همه بازى هاى اي

قرار دارند.
هفته هشتم ليگ برتر پانزدهم فوتبال ايران،  امروز با برگزارى يك ديدار 

و  فردا با برگزارى 7 ديدارپيگيرى مى شود.
استقالل خوزستان – ملوان

شاگردان عبداهللا ويسى در هفته هاى گذشته نتايج خوبى كسب كردند و 
در حال حاضر در رده سوم جدول رده بندى ليگ برتر ايستاده اند. آنها بر 
خالف سال گذشته در نيمه باالى جدول قرار دارند و اميدوارند با برترى 

برابر ملوان به روند خوب شان ادامه دهند.
ــيب  ــتيلى، پرفراز و نش ــوى ديگر ملوان قرار دارد كه با حميد اس در س
ــدول  ج ــم  شش رده  در  ــر  حاض ــال  ح در  و  ــت  اس ــه  گرفت ــه  نتيج

رقابت هاى ليگ برتر ايستاده است.
پديده – استقالل

ــهد مهمان  ــى بايد در مش ــر در حال ــگ برت ــاى لي ــين رقابت ه صدرنش
ــت  ــت نتوانس ــته در دو ديدار رفت و برگش ــد كه فصل گذش پديده باش
ــهد  ــته در مش ــل گذش ــتقالل، فص ــد. اس ــت ده ــم را شكس ــن تي اي
ــت و دو مربى سابق اين تيم از سوى  ــت سر گذاش حوادث جالبى را پش
ماموران انتظامى دستگير شدند. بى شك اين ديدار هم از حواشى خاص خودش

ــم به  ــى ه ــايل جانب ــى، مس ــد فن ــر بع ــالوه ب ــت و ع ــوردار اس  برخ
جذابيت هاى بازى اضافه مى كند.

ــتراحت بدهد؛ چرا كه  ــتقالل در اين ديدار شايد به ملى پوشانش اس اس
ــت چندانى براى  ــوند و فرص ــتقالل اضافه مى ش ــنبه به اس آنها چهارش
ــاير بازيكنان نداشته اند. استقالل با پيروزى در اين  ــدن با س هماهنگ ش
ــينى اش را يك هفته ديگر تمديد كند و با وجود  ديدار مى تواند صدرنش

تمام كاستى هايش قطعا براى سه امتياز اين ديدار به ميدان مى رود.
سايپا – ذوب آهن

ــا اهداف بزرگى  ــتند كه در اين فصل ب ــايپا و ذوب آهن دو تيمى هس س
ــار ديگر طعم  ــايپا مى خواهد ب ــده اند. س ــگ برتر ش ــاى لي وارد رقابت ه
ــه دنبال قهرمانى  ــد و ذوب آهن ب ــيايى را بچش حضور در رقابت هاى آس
ــت. هر دو تيم از مربيان بادانشى برخوردارند  در رقابت هاى ليگ برتر اس
ــاى اين هفته  ــن از جذاب ترين بازى ه ــايپا و ذوب آه ــايد مصاف س و ش

رقابت هاى ليگ برتر باشد.

ــور كاوه رضايى،  ــه حض ــوان ب ــدار مى ت ــن دي ــب اي ــاى جال از تقابل ه
مهاجم زهردار ذوب آهن در اين تيم اشاره كرد. او فصل گذشته از سايپا 
به ذوب آهن پيوست و نقش موثرى در موفقيت هاى تيم فعلى اش دارد.

سپاهان – سياه جامگان
ــه  ك ــد  دي ــد  باي ــال  فوتب از  ــا  نويدكي ــرم  مح ــى  خداحافظ از  ــد  بع
ــى ــياه جامگان چه واكنش ــان با س ــپاهان در ديدار تيم ش ــواداران س ه

ــياه جامگانى كه به تازگى فرهاد كاظمى را به عنوان  ــت. س  خواهند داش
ــت با اين مربى با روزهاى بدش  ــرمربى اش انتخاب كرده و اميدوار اس س

فاصله بگيرد و در ميانه هاى جدول خودش را حفظ كند.
ــايد نتواند در اين ديدار روى  ــياه جامگان ش ــرمربى س فرهاد كاظمى س
ــور او در اين ديدار  ــك نكته درباره حض ــيند ولى ي ــت تيمش بنش نيمك
ــپاهان در رقابت هاى ــن قهرمان س ــم اين كه اولي ــت و آن ه جالب اس

 ليگ برتر با هدايت فرهاد كاظمى رقم خورده است.
ــى رود و هر  ــه امتياز به ميدان م ــدار قطعا براى س ــن دي ــپاهان در اي س
نتيجه اى جز پيروزى براى اين تيم، شايد واكنش تند هواداران اصفهانى 

را به همراه داشته باشد.
راه آهن – استقالل اهواز

ــود؛ اما با توجه  ــتقالل اهواز قرار بود امروز برگزار ش ــدار راه آهن و اس دي
ــدار به روز جمعه  ــب راه آهن اين دي ــور چند ملى پوش در تركي ــه حض ب
موكول شد. هر دو تيم راه آهن و استقالل اهواز در رده هاى پايين جدول 
ــدار نياز مبرمى  ــه امتياز اين دي ــر قرار و به هر س ــاى ليگ برت رقابت ه
ــه جذابيت هاى فنى اين ديدار كمك كند و  ــاله مى تواند ب دارند. اين مس

باعث شود مصافى زيبا از سوى دو تيم ارائه شود.
گسترش فوالد – نفت تهران

ــار مى رفت، ــه انتظ ــر از آن چ ــارى بهت ــل ج ــوالد در فص ــترش ف گس
ــاز در رده هفتم ــازده امتي ــا ي ــال حاضر ب ــت و در ح ــده اس ــر ش  ظاه

 ليگ برتر ايستاده است. آنها در حالى ميزبان نفت هستند كه شاگردان 
عليرضا منصوريان در فصل جارى تنها يك بار طعم پيروزى را چشيده اند 
ــايد  ــت. اين ديدار ش و آن هم برابر تيمى گمنام در جام حذفى بوده اس

سرآغازى براى منصوريان و تيمش باشد تا از روند پرافتش خارج شود.
ــم  ــاز در رده پانزده ــار امتي ــا چه ــر ب ــال حاض ــران در ح ــت ته نف
جدول 16 تيمى رقابت هاى ليگ برتر ايستاده است و در صورت ناكامى برابر 

گسترش فوالد، شرايط اين تيم، مى تواند بدتر هم بشود.

فوالد – تراكتورسازى
ــازى يادآور اتفاق عجيبى بود كه فصل گذشته  مصاف فوالد و تراكتورس
ــتباهات عجيب  ــازى با اش ــى كه تراكتورس ــته وقت ــل گذش رخ داد. فص
ــول خطيبى  ــت، رس ــوالد باخ ــابقش به ف ــان س ــك، دروازه ب ــد ل حام
ــن دلير نبايد  ــرد كه حامد لك و محس ــت اين تيم اعالم ك ــرمربى وق س
ــازى به تبريز بيايند و با اتوبوس آنها را راهى تبريز كرد.  همراه تراكتورس
ــته ولى همچنان اين بحث كه بازيكنان  هر چند از آن روز مدت ها گذش
ــان بازى مى كنند يا نه نقل  ــازى با تمام وجودش ــرباز براى تراكتورس س

محافل مختلف است.
يكى ديگر از نكات جالب اين ديدار حضور بازيكنانى مثل بختيار رحمانى 
در تراكتورسازى است. اين بازيكن كاپيتان فوالد بود و با اين تيم عنوان 
ــواز برابر تيم  ــا حاال بايد در اه ــت آورد ام ــى ليگ برتر را به دس قهرمان

سابقش قرار بگيرد.
ــر در حالى ــگ برت ــاى لي ــتم رقابت ه ــه هش ــازى هفت ــاس ترين ب حس
ــود كه فوالد در قعر جدول رقابت هاى ليگ برتر ايستاده و   برگزار مى ش
ــن در رده دهم حال و روز خوبى ندارد و  ــازى هم با قرار گرفت تراكتورس
شايد شكست موجب بروز اتفاقات جديدى در كادر فنى تيم بازنده شود.

پرسپوليس – صباى قم
ــت.  ــپوليس و صباى قم از چند جهت جذاب و قابل توجه اس ديدار پرس
ــت.  ــت مرحوم هادى نوروزى اس ــته آن درگذش ــتين نكته برجس نخس
ــت كه بدون حضور  ــپوليس اس ــمى پرس ــتين بازى رس اين ديدار نخس
ــپوليس  ــووالن پرس ــود. به همين دليل مس هادى نوروزى برگزار مى ش
ــر تن  ــه ب ــماره 24 ك ــل ش ــه دلي ــدار ب ــن دي ــه اي ــد ك ــا كردن تقاض
هادى نوروزى بود،  در ساعت 18:24 برگزار شود كه مورد موافقت مسووالن 
ــه اين ديدار  ــر خاص و جالب توج ــرار گرفت.مورد ديگ ــازمان ليگ ق س
ــته به  ــت. او كه فصل گذش ــرمربى صبا اس حضور على دايى به عنوان س
ــته شده بود، بايد تيمش را  ــكلى ناخوشايند از پرسپوليس كنار گذاش ش

برابر سرمربى سابقش برانكو ايوانكوويچ طراحى كند.
ــم  ــاى ق ــپوليس و صب ــدار پرس ــه در دي ــه اى ك ــر نتيج ــارغ از ه ف
به دست مى آيد، قطعا هر دو تيم ياد و خاطره هادى نوروزى را در اين ديدار
ــى ــالش مضاعف ــپوليس ت ــان پرس ــه بازيكن ــد و البت ــى مى دارن  گرام
ــروزى را به  ــوند و اين پي ــدار پيروز ش ــا در اين دي ــت ت ــد داش  خواهن

روح مرحوم هادى نوروزى تقديم كنند.

استارت دوباره ليگ برتر به ياد هادى نوروزى
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به من بگو چرا!سبك زندگى

افكار خود را مديريت كنيد
ــتن  ــيدن به آرزوهايتان داش ــتيابى به موفقيت و رس فراموش نكنيد براى دس
رفتارهاى محافظه كارانه مشكالت شما را كمتر نمى  كند جهت پيشرفت نياز به 
ــك پذيرى داريد حتى ممكن است زمانى احساس كنيد  جسارت و قدرت ريس
كه بايد متفاوت تر از قبل زندگى كنيد و برخى از سبك  هاى زندگى روزانه تان را 
ــخت خواهد بود ولى بايد  تغيير دهيد. تغيير هم براى شما و هم اطرافيانتان س
پذيرفت براى رشد شخصى گاهى نياز است الگوهاى كهنه را بازسازى و متد  هاى 

جديدترى را امتحان كنيد.
رضايت از زندگى

روانشناسان معتقدند چنانچه فردى احساس كند زندگى اش آن چيزى نيست 
كه به دنبال اش بوده و رضايت و لذت كافى را از روند زندگى دريافت نمى  كند بهتر 
است به جاى جنگيدن و تغيير اوضاع و شرايط بيرونى ابتدا از درون خود شروع 
ــته  هايش تغيير دهد. اكثراً افراد  كند نحوه تفكر و نگرش خود را نسبت به خواس
بر اين باورند براى داشتن زندگى خوب و تغيير در حال شان بهتر است تغييراتى 
در زندگى خود به وجود آورند. روانشناسان معتقدند بهتر است قبل از تغيير محل 
زندگى، شغل و خيلى تغييرات اساسى ديگر در زندگى ابتدا از درون خود شروع 
ــايد فردى بتواند در محدوده زندگى خود تغييرات بسيارى  ايجاد كند  كنيد. ش
اما واقعيت  اين است هيچ شخصى قادر نيست بدون  ايجاد تغيير درونى دنيا و يا 
انسان  هاى ديگر را تغيير دهد. در جهانى زندگى مى  كنيم با قوانينى بسيار پيچيده 
و آدم  هايى با تفاوت  هاى فكرى، فرهنگى و روانى متفاوت، حال چگونه مى  توان 
همه  اين متغيرها را بر وفق مراد خويش ساخت، هر شخص دنياى خود را مى  سازد 
بهتر است اجازه دهيم ديگران نيز آن گونه كه مى  خواهند زندگى كنند. افكار شما 
ديد و نگرش تان را به زندگى كنونى تعيين مى  كند در كجا  ايستاده ايد، در حال 
چه كارى هستيد، هر آنچه هم اكنون داريد دستاورد افكار، باورها و ذهنيات تان 
است. توجه داشته باشيد آنچه هم اكنون داريد متناسب با روحيات و انگيزه  هاى 

قبلى تان است.
شما قادريد افكار خود را مديريت كنيد بر آن  ها دقيق شده و دريابيد 

آيا شما را به جايى كه مى  خواهيد مى  رساند يا خير؟
آيا طرز تفكر كنونى شما را به هدف نزديك تر مى  كند يا خير؟ در صورتى كه جواب 
 اين سواالت منفى است نيازى نيست با  اين افكار منفى مقابله كنيد به ياد داشته 
باشيد با هر آنچه مقابله كنيد بدان قدرت مى  بخشيد. چه بخواهيم و نخواهيم در 
ــيارى وجود دارد، بهتر  ذهن و گفتگو  هاى درونى همه ما افكار منفى و مثبت بس
ــب باشيد. افكار  ــت آن  ها به حال خود رها كنيد و به دنبال جايگزينى مناس اس

مخرب و مزاحم زندگى شما را نابود مى  سازند.
افكار قدرتمند

حقيقت است كه افكار دنياى اشخاص را مى  سازد پس بايد هر شخصى به دقت 
بررسى نمايد درحال ساختن چه دنيايى براى خود است.

شما براى خود چه دنيايى ساخته ايد؟
از دنياى خود راضى هستيد؟

آيا  اين همان چيزى است كه به شما احساس رضايتمندى و سعادت 
مى  بخشد؟

پژوهشگران معتقدند انسان  ها به طور ذاتى افكار خود را به صورت اتوماتيك بسيار 
جدى گرفته و بدان باور دارند تا حدى كه افكارشان بر تمامى   ابعاد زندگى روزانه 
ــاند يا از خود  ــر را مى ترس خواه ناخواه تاثيرگذار خواهد بود، افكارى كه گاه بش
متنفر مى  سازد و در مواقعى از ديگران نا اميد مى كند. افكار قدرتمند آدمى   سبب 

مى شود دنياى متحول و يا انسانى زمين گير شود.

ــت. اين اتفاق بيشتر مواقع براي پلك  پريدن پلك چشم خيلي شايع اس
ــان معتقدند كه خستگي، استرس و  ــم ها مي افتد. كارشناس پاييني چش
مصرف كافئين زياد منجر به اين شرايط مي شود. خستگي چشم، تغذيه 
ــبختانه اين  ــب و آلرژي ها هم به اين موضوع دامن مي زند. خوش نامناس
ــان ندارد و خود به خود از بين مي رود.  حالت، هيچ تاثير بدي بر بدن انس
ــت و احتماال در اثر تحريك اعصاب عضالت  علت پرش پلك معلوم نيس

چشم ايجاد مي شود. 
ــم باشد. اگر در محلي زير  تداوم اين حالت مي تواند نتيجه خستگي چش
نور شديد المپ هاي مهتابي كار مي كنيد، سعي كنيد ميزان نور را كاهش 
ــزي (المپ هاي معمولي) را  دهيد و نور حاصل از مفتول هاي گداخته فل
ــنايي به محيط اضافه كنيد. البته بعضي ديگر از  براي ماليم كردن روش
ــم، اختاللي است كه به علت  پزشكان معتقدند پرش يا لرزش پلك چش

كمبود منيزيم و كلسيم در عضالت ايجاد مي شود.

ــترك وجود دارد و آن فشار بر ديافراگم  در همه اين موارد يك اتفاق مش
است. وقتي به شدت مي خنديد، هواي زيادي را وارد ريه مي كنيد كه ريه ها 
ــوند. با اين انقباض به  را پر مي كند و ماهيچه هاي شكمي منقبض مي ش

ديافراگم فشار مي آيد. 
ــود. گاهي اوقات  ــم ايجاد مي ش ــيدن ه چنين وضعيتي زمان جيغ كش
ــت در ناحيه بازوي راست تان دردي  وقتي كه زياد مي خنديد، ممكن اس

احساس كنيد. 
ــانه راست هم مي رود.  ــمت ش عصبي كه ديافراگم را تغذيه مي كند به س
گاهي خنده از ته دل ممكن است چنان فشاري به ديافراگم وارد كند كه 
فكر كنيد دچار حمله قلبي شده ايد! بنابراين با آهسته تر خنديدن، جلوي 

فشار زياد بر ديافراگم را بگيريد.

ــت كنده و قاچ مي كنيد، ديواره سلول هاي پياز  وقتي كه شما پياز را پوس
ــوند كه اين گازي به نام پروپانتيل  ــود و آنزيم هايي آزاد مي ش پاره مي ش
سولفوكسيد توليد مي كنند. وقتي كه  اين گاز به چشمان شما مي رسد، 
ــود و اسيد سولفوريك بسيار  اشك چشم هايتان با اين گاز تركيب مي ش
ــوزاند. در اين موقع مغز به چشم  رقيقي توليد مي كند كه چشم را مي س
ــم ها قرمز و متورم  ــتري جاري شود و چش پيغام مي دهد كه اشك بيش
شود. هرچه بيشتر پياز خرد كنيد، گاز بيشتري توليد شده و بيشتر اشك 
ــم دفاعي اي است كه در برابر  مي ريزيد. واكنش شيميايي پياز، مكانيس
آسيب ديدن دارد. اگر قبل از خرد كردن پياز آن را داخل فريزر بگذاريد 
ــرد، روند آزاد شدن آنزيم ها را كند  چشمانتان نمي سوزد، چون دماي س

مي كند.

نارضايتى از زندگى(بخش دوم)

داستان كوتاه

داستان هاى شيوانا(نقطه آغاز زيبايى)

 (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.

شعرزنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
( سرى بيست و دوم )

Leg   «پا » 
Be on one's legs/on one's hind legs

Be o� one's legs
 استراحت كردن

سپيده 
بارانى

غربت 
شبي غمگين، شبي باروني و سرد

مرا در غربت فردا رها كرد
دلم در حسرت ديدار او ماند
مرا چشم انتظار كوچه ها كرد

به من مي گفت تنهايي غريب است
ببين با غربتش با من چه ها كرد

تمام هستيم بود و ندونست
كه در قلبم چه آشوبي به پا كرد
و او هرگز شكستم را نفهميد
اگر چه تا ته دنيا صدا كرد

آدمك 
آدمك آخر دنياست، بخند

 آدمك مرگ همين جاست، بخند
 آن خدايى كه بزرگش خواندى
 به خدا مثل تو تنهاست، بخند
 دستخطى كه تو را عاشق كرد
 شوخى كاغذى ماست، بخند
 فكر كن درد تو ارزشمند است

 فكر كن گريه چه زيباست، بخند
 صبح فردا به شبت نيست كه نيست

 تازه انگار كه فرداست، بخند
 راستى آن چه به يادت داديم

 پر زدن نيست كه درجاست، بخند
 one's�Be o آدمك نغمه ى آغاز نخوان

ــاده دل و بى  ــتايى بود دور افتاده كه مردم س روس
ــتند. مردى شياد از  ــكونت داش ــوادى در آن س س
ــتفاده كرده و بر آنان به نوعى  ساده لوحى آنان اس

حكومت مى كرد.
ــب اتفاق گذر يك معلم به آن روستا افتاد و  برحس
متوجه دغلكارى هاى شياد شد و او را نصيحت كرد 
كه از اغفال مردم دست بردارد و گرنه او را رسوا مى 
ــد از اتمام حجت  ــياد نپذيرفت. بع كند. اما مرد ش
معلم با مردم روستا از فريبكارى هاى شياد سخن 

گفت و نسبت به حقه هاى او هشدار داد.
ــياد قرار بر  ــن معلم و ش ــاجره بي بعد از كلى مش

ــتا معلم و مرد  ــد كه فردا در ميدان روس اين ش
ــود كداميك  ــابقه بدهند تا معلوم ش شياد مس
ــتند. ــواد هس ــى س ــك ب ــواد و كدامي باس

ــتا در ميدان ده   در روز موعود همه مردم روس
گرد آمده بودند تا ببينند آخر كار، چه مى شود.

شياد به معلم گفت: بنويس «مار»
معلم نوشت: مار

نوبت شياد كه رسيد شكل مار را روى خاك كشيد.
ــما خود قضاوت كنيد كداميك  و به مردم گفت: ش

از اينها مار است؟
مردم كه سواد نداشتند متوجه نوشته مار نشدند اما 
ــناختند و به جان معلم افتادند  همه شكل مار را ش
ــتند او را كتك زدند و از روستا بيرون  تا مى توانس

راندند.

روزى جوانى نزد شيوانا آمد و از او براى مشكل بدخطى 
اش راه چاره خواست. جوان گفت كه قرار است شغلى 
انتخاب كند كه خط خوب شرط اساسى آن است و او 
متاسفانه هر چه تالش مى كند نمى تواند خط خوبى 
داشته باشد. شيوانا تبسمى كرد و گفت :بيا مقابل من 
ــين و جمله اى را به زيبا ترين خط ممكن برايم  بنش
بنويس! جوان قلم و كاغذى آورد و مقابل شيوانا نشست 
و قلم را در جوهر فرو برد تا روى كاغذ بنويسد.اما شيوانا 
ــتان ات در هوا  به اوگفت:« با قلم ننويس! بلكه با انگش
بنويس!»جوان با حيرت پرسيد:  اگر من در هوا بنويسم 
ــته ام يا نه!؟ اصال  شما چگونه مى فهميد قشنگ نوش
ــت و زيبا نوشته ام يا نه ! و  خودم چطورى بفهمم درس

ــه اصال اينكار چه فايده  ــيوانا ب اى دارد!؟ش
جوان گفت: تو از من طور جدى خطاب به 
ــا براى روشى خواستى تا  خطى زيب

ــته  داش ــود  ــن خ ــى و م باش
بنويس !شروع مى گويم در هوا 
حوصلگى كن! جوان از سر  بى 

ــتانش را در هوا چرخاند و بعد شانه هايش را باال  انگش
انداخت و گفت : اين هم نوشتن در هوا! نظرتان راجع به 
اين نوشته چيست!؟ شيوانا سرى به حالت منفى تكان 
داد و گفت: بد نوشتى ! دوباره بنويس ! اما با دقت! اينبار 
ــد. اما وقتى ديد شيوانا  جوان سعى كرد با دقت بنويس
خونسرد و بى حالت به او خيره شده است ، سرى تكان 
داد و به سرعت نوشتن در هوا را تمام كرد و گفت:  تمام 
ــرش را به عالمت نفى  شد! نظرتان چيست! شيوانا س
تكان داد و گفت:  از قبل بهتر بود! ولى اصال زيبا نيست. 
اما اشكالى ندارد. تا شب وقت داريم و اول وقت فردا هم 
ــت.جوان كه ديد چاره اى جز  تا آخر شب فرصت هس
ــتاد ندارد. تمام روز با دقت در هوا هر چه  اطاعت از اس
شيوانا مى گفت را با خط خوش نوشت و سرانجام شب 
كه شد و همه جا تاريك شد، شيو انا از جوان خواست 
ــرد و روى كاغذ خط  ــم درجوهر فروب تا در تاريكى قل
ــد. جوان با اعتراض گفت كه هوا تاريك است و  بنويس

هيچ چيز را نمى بيند.
اما وقتى نگاه جدى شيوانا را روى صورت خود احساس 
ــد و جمله اى را با دقت  ــتاد ش ــليم حرف اس كرد تس
ــه نمى ديد  ــبانه روى كاغذى ك در تاريكى محض ش
ــيوانا آمد با  ــت. صبح روز بعد وقتى جوان نزد ش نوش
ــرده اى گفت:  استاد ! مى خواستم  حالت نااميد و افس
ــه اين نتيجه  ــرده ام و ب ــن فكرهايم را ك بگويم كه م

ــد و شما  ــيده ام كه هرگز خطم خوب نخواهد ش رس
ــن بفهمانيد كه  ــتيد به م با اين تمرين و تنبيه خواس
ــم  ــيوانا با تبس ــت از خير اينكار بگذرم. اما ش بهتر اس
ــيار زيبا و  ــه با خطى بس ــان داد ك كاغذى را به او نش
ــيوانا گفت:  ــود. ش ــده ب ــته ش ــذاب روى آن نوش ج
 اين همان كاغذى است كه ديشب در تاريكى و بعد از 
يك روز تمرين خط نويسى در هوا رويش خط نوشتى! 
ببين با چه خط زيبايى روى كاغذ نوشته اى! تو وقتى 
ــى ، از قيد و بند نظر ديگران رها  در هوا خط مى نويس
ــوى و همان چيزى را در هوا نقش مى زنى كه  مى ش
ــر درگير كش و  ــن تو ديگ ــت. چون ذه در ذهن توس
ــت،  ــار كاغذ و نگاه و قضاوت ديگران نيس قوس و فش
ــت را متصور مى  ــا آنچه كه واقعا زيباس پس آزاد و ره
ــتان تو جارى  ــز در انگش ــود و همان تصور زيبا ني ش
مى شود. تو آنقدر در طول روز با ذهن ات تمرين كردى 
كه او ياد گرفت جز تصور و تجسم زيبايى كار ديگرى 
انجام ندهد و در تاريكى شبانه همان تصور زيبا توسط 
قلم جوهردار روى كاغذ ثبت شد. علت بدخط بودن تو ، 
نازيبا بودن نوشته اى بود كه در ذهن خودت هنگام قلم 
زنى تجسم مى كردى. از اين به بعد تجسم هايت را زيبا 
ساز تا دستانت شاهكار بيافرينند.مى گويند بعد از آن ، 
خوش خط ترين نوشته هاى آن ديار متعلق به همين 

جوان بدخط بود!

كاريكاتور(بدون شرح!)

دوباره سرپابودن

Not have a leg to stand on
وسيله اى براى اثبات حرفهاى خود نداشتن

چرا گاهي پلك چشم مي زند؟

چرا موقع دويدن يا خنديدن شديد، در 
ناحيه پهلو احساس گرفتگي مي كنيم؟

چرا پياز اشك چشم ها را در مي آورد؟

جواب سودوكو  شماره 1704سودوكو  شماره 1705

جواب معما 1704معما 1705

ــادارى و ناتوانى ــه در دوران ن افرادى ك
ــدى رفته اند چون   زير بار اجحاف و تع
ــخ  ــوند در پاس صاحب نفوذ و قدرت ش
ــه روزگارى بر  ــان و متعديان ك زورگوي
ــتند و از  ــتم روا مى داش آنان ظلم و س
ــل ناجوانمردانه  ــه عم ــدام به هر گون اق
ــارت مثلى باالرا  دريغ نمى ورزيدند عب

ــتفاده و تمثيل قرار مى دهند و  مورد اس
آنان مى فهمانند كه دوران ظلم و تعدى 
ــه موجب  ــده و آن عاملى ك ــپرى ش س
تحكم آنان بوده است يعنى عامل ضعف 

و مسكنت ديگر وجود خارجى ندارد.
ــر آن مرغى كه تخم طال  يا به قولى ديگ

مى كرد، مرد.

بهروز كه 15 ساله است به همراه پدرش كه 45 ساله 
ــتاده بودند و مى خواستند از  بود در كنار خيابان ايس
خيابان عبور كنند كه ناگهان ماشينى با سرعت زياد 
ــرار كرد . پدر بهروز  به آن ها برخورد كرد و بعد هم ف
در جا فوت ميكند ولى بهروز را به بيمارستان ميبرند. 
ــتان رساندند دكترى  هنگامى كه بهروز را به بيمارس
ــرد را عمل نميكنم چون  كه او را ديد گفت من اين ف

او پسر من است !
چنين چيزى چگونه امكان پذير است؟

جواب گزينه 3 بهرام

معما ايستگاه ضرب المثل
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مرغى كه تخم طال مى كرد، مرد

ــاده دل و بى  ــتايى بود دور افتاده كه مردم س روس
ــتند. مردى شياد از  ــكونت داش ــوادى در آن س س
ــتفاده كرده و بر آنان به نوعى  ساده لوحى آنان اس

ــب اتفاق گذر يك معلم به آن روستا افتاد و  برحس
متوجه دغلكارى هاى شياد شد و او را نصيحت كرد 
كه از اغفال مردم دست بردارد و گرنه او را رسوا مى 
ــد از اتمام حجت  ــياد نپذيرفت. بع كند. اما مرد ش
معلم با مردم روستا از فريبكارى هاى شياد سخن 

ــياد قرار بر  ــن معلم و ش ــاجره بي بعد از كلى مش
ــتا معلم و مرد  ــد كه فردا در ميدان روس اين ش
ــود كداميك  ــابقه بدهند تا معلوم ش شياد مس
ــتند. ــواد هس ــى س ــك ب ــواد و كدامي باس

ــتا در ميدان ده   در روز موعود همه مردم روس
گرد آمده بودند تا ببينند آخر كار، چه مى شود.

نوبت شياد كه رسيد شكل مار را روى خاك كشيد.
ــما خود قضاوت كنيد كداميك  و به مردم گفت: ش

از اينها مار است؟
مردم كه سواد نداشتند متوجه نوشته مار نشدند اما 
ــناختند و به جان معلم افتادند  همه شكل مار را ش
ــتند او را كتك زدند و از روستا بيرون  تا مى توانس

راندند.

ــما خود قضاوت كنيد كداميك  و به مردم گفت: ش
داستان مرد شياد و مردم بى سواد

ــه اصال اينكار چه فايده  ــيوانا ب اى دارد!؟ش
جوان گفت: تو از من طور جدى خطاب به 
ــا براى روشى خواستى تا  خطى زيب

ــته  داش ــود  ــن خ ــى و م باش
بنويس !شروع مى گويم در هوا 
حوصلگى كن! جوان از سر  بى 
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اخبار كوتاه

ــوس در جاده  ــا مينى ب ــوارى پژو ب ــودرو س ــتگاه خ برخورد يك دس
اصفهان- بهارستان مقابل سپاهان شهر به واژگونى مينى بوس و مصدوم 

شدن 15 نفر منجر شد.
مدير حوادث و فوريت هاى پزشكى استان اصفهان روز چهارشنبه گفت: 
ــاعت 6 و 53 دقيقه صبح امروز به اتاق فرمان  ــانحه رانندگى س اين س
اورژانس 115 اصفهان اعالم و پنج واحد امدادى به همراه 10 تكنسين 

فوريت هاى پزشكى به محل حادثه اعزام شد.
دكتر غفور راستين افزود: مصدومان اين حادثه 10 زن و پنج مرد هستند 

كه بيشتر آن ها از ناحيه دست و پا دچار خونريزى شدند.
وى ادامه داد: مصدومان اين حادثه توسط خودروهاى امدادى اورژانس 

115 به بيمارستان هاى شريعتى و الزهرا (س) اصفهان منتقل شدند.
رييس پليس راهنمايى و رانندگى فرماندهى انتظامى استان اصفهان نيز 
در گفت و گو با خبرنگار ايرنا درمورد علت اين حادثه گفت: سوارى پژو به 
دليل عدم كنترل وسيله نقليه توسط راننده آن به مينى بوس برخورد و 

موجب واژگونى مينى بوس شده است.
سرهنگ حسين غالمى افزود: در اين حادثه 14 سرنشين مينى بوس و 

يك سرنشين خودروى پژو مجروح شدند.

واژگونى مينى بوس در جاده اصفهان- 
بهارستان 15 مصدوم برجا گذاشت

باز هم وقوع حادثه اى وحشتناك نام منطقه سعادت 
آباد تهران را بر سر زبان ها انداخت.

ــگاه خبرنگاران جوان، اين بار دو مرد  به گزارش باش
ــور از يك پل عابر  افغان زن جوانى را كه در حال عب
پياده بود با تهديد چاقو مورد آزار و اذيت قرار دادند و 

اموالش را سرقت كردند.
اين حادثه وقتى به پليس گزارش شد كه خانواده زنى 
به نام «سيما» بعد از ساعتى بى خبرى از او، بدن نيمه 
جانش را در نزديكى خانه اش در كوى فراز، واقع در 
سعادت آباد پيدا كردند. آثار متعدد ضرب و جرح روى 
ــهود بود و نشان مى داد  بدن زن جوان به خوبى مش
حادثه تلخى برايش رخ داده است.ساعتى پس از اين 
ــرايط بهترى پيدا كرد گفت  حادثه وقتى «سيما» ش
ــاده نزديك خانه اش  در حالى كه از روى پل عابر پي
ــا تهديد چاقو او را مورد  عبور مى كرد دو مرد افغان ب
آزار و اذيت قرار داده و سپس به ساختمانى نيمه كاره 

در آن حوالى گريخته اند.

ــت تحقيقات  ــوران پليس پايتخ به اين ترتيب مأم
خود را در اين باره آغاز كردند. زمانى كه مأموران به 
ــاختمانى كه دو متهم در آن جا پناه گرفته بودند  س
رفتند با 30 مرد افغان روبه رو شدند و معلوم شد آن 
جا مدتى است به محلى براى اقامت افغانى ها تبديل 
شده است.در همين حال قربانى اين حادثه دو متهم 
ــاختمان نيمه كاره جست و جو  را در بين ساكنان س

كرد اما نتوانست آن ها را شناسايى كند. 
ــان مى داد 4 نفر از اين افراد دو متهم را  ــواهد نش ش
فرارى داده اند. به همين دليل 4 نفر به عنوان متهم 
بازداشت شدند و پرونده اتهامى آنها به شعبه 1156 
مجتمع قضايى بعثت ارسال شد.در جلسه محاكمه كه 
به رياست قاضى محمدرضا گيوكى برگزار شد شاكى 
كه استاد دانشگاه است در حالى كه اشك مى ريخت 
ــرح داد. او گفت:  ــه را رخ داده بود ش بار ديگر آن چ
ــاعت حدود 6 عصر بود كه از خانه ام بيرون رفتم.  س
در نزديكى خانه ام يك پل عابر پياده وجود دارد. من 

چند قدم روى پل رفتم اما چون دو نفر را ديدم كه از 
آن سوى پل وارد شدند، ترسيدم و برگشتم اما آن ها 
خود را به من رساندند و با تهديد چاقو من را به پايين 

پل بردند.
ــيدم و كمك مى خواستم اما چون  من جيغ مى كش
ــم را نمى  ــت هيچ كس صداي آنجا محل خلوتى اس
ــنيد. آن ها من را مورد ضرب و شتم و آزار و اذيت  ش
ــاعت در حالى كه  ــد از حدود نيم س قرار دادند و بع
ــن را كه  ــده بودند م ــول هايم را دزدي گردنبند و پ
ــاختمان نيمه  ــتم رها و به س هوشيارى كامل نداش

كاره فرار كردند.
به دنبال اين اظهارات قاضى روز گذشته از چهار متهم 
خواست درباره اين حادثه توضيح دهند اما متهمان 
اعالم كردند در اين ماجرا نقشى نداشتند و از مخفيگاه 
دو متهم اصلى نيز اطالعى ندارند. در چنين شرايطى 
ــران پليس آگاهى دستور داد دو متهم  قاضى به افس

اصلى را شناسايى و دستگير كنند.

اخبار

ــى تهران بزرگ  ــانى پليس راهنمايى و رانندگ رييس مركز اطالع رس
ــيكلت در خيابان  ــتگاه ماكسيما با موتورس از تصادف مرگبار يك دس

شريعتى خبر داد.
ــى تهران بزرگ  ــانى پليس راهنمايى و رانندگ رييس مركز اطالع رس
ــيكلت در خيابان  ــتگاه ماكسيما با موتورس از تصادف مرگبار يك دس
شريعتى خبر داد.سرهنگ مراد مرادى  در اين باره گفت: ساعت 17 روز 
گذشته يك دستگاه سوارى ماكسيما در مسير جنوب به شمال خيابان 
شريعتى باالتر از خيابان ميرزاپور در حال حركت بود كه با موتورسيكلتى 
ــا بيان اينكه  ــرد، برخورد كرد.وى ب ــير حركت مى ك كه در همين مس
موتورسيكلت دو سرنشين داشت، اظهار كرد: عوامل پليس راهنمايى 
ــده و پس از تحويل دو موتورسيكلت سوار  و رانندگى در محل حاضر ش
حادثه ديده به عوامل اورژانس، مشخص شد ترك نشين موتور كه مردى 
حدودا 35 ساله بود، در دم فوت كرده است.رييس مركز اطالع رسانى 
پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ با بيان اينكه بين راكب و راننده 
ماكسيما اختالفى وجود داشته است، اظهار كرد: علت قطعى بروز اين 
حادثه از سوى عوامل انتظامى و عوامل پليس راهور در حال پيگيرى و 
بررسى است.مرادى به موتورسيكلت سواران هشدار داد كه حتما از كاله 
ايمنى استفاده كرده و رانندگان وسايل نقليه نيز حين رانندگى توجه 

كافى به مقابل شان را داشته باشند.

ــايل يك جهانگرد  ــارقى كه وس ــتان شوش گفت:س دادستان شهرس
ايتاليايى را در شهر شوش در استان خوزستان سرقت كرده بود توسط 

نيروى انتظامى دستگير شد.
كيف حاوى وسايل شخصى يك جهانگرد اهل كشور ايتاليا در ساعت 15 
ظهر روز 19 مهرماه از سوى يك سارق موتور سوار در شوش سرقت شد.
مصطفى نظرى روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:اين 
جهانگرد در حال بازديد از آثار باستانى شوش بود كه كيف حاوى وسايل 

شخصى وى از جمله دوربين عكاسى به سرقت رفت.
وى اظهار كرد:با تالش پليس آگاهى نيروى انتظامى و پيگيرى دادستان 

عمومى و انقالب شوش سارق شناسايى و دستگير و روانه زندان شد.
ــوش با قدمتى بيش از هفت هزار سال يكى از معروف  شهر باستانى ش
ترين شهرهاى دنياى كهن است كه زمانى پايتخت ايالمى و همچنين 

پايتخت زمستانى پادشاهان هخامنشى بود.
ــتان و شهر باستانى شوش از  سفر گردشگران خارجى به استان خوزس

ابتداى امسال شتاب بيشترى گرفته است.
محوطه تاريخى شوش به عنوان هجدهمين اثر جمهورى اسالمى ايران 

تيرماه امسال در فهرست ميراث جهانى به ثبت رسيد.
افزون بر يكهزار گردشگر خارجى در هر ماه از آثار باستانى شوش ديدن 

مى كنند.

برخورد مرگبار ماكسيما با موتور 
در شريعتى

سارق وسايل جهانگرد ايتاليايى در شوش 
به دام افتاد

حصر وراثت
ــت به كالسة 371/94 از  ــنامه شماره 74 به شرح دادخواس 7/299 آقاى رضا دادخواه داراى شناس
ــادروان جعفر دادخواه  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش اين دادگاه درخواس
بشناسنامه 26 در تاريخ 94/3/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- رضا دادخواه ش.ش 74 ت.ت 1343/8/15 نسبت فرزند 2- قاسم دادخواه ش.ش 
ــبت فرزند 3- كبرى دادخواه ش.ش 68 ت.ت 1349/4/4 نسبت فرزند  117 ت.ت 1359/8/1 نس
ــبت فرزند 5- نسترن ميرزايى عسگرانى ش.ش 9  4- ناهيد دادخواه ش.ش 78 ت.ت 52/11/2 نس
ت.ت 1323/1/3 فرزند ابوالقاسم نسبت همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در سه نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
ــه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف س

شد. م الف:251 شعبه حل اختالف بخش كرون 
ابالغ وقت رسيدگى

7/303 در خصوص پرونده كالسه 1077/94 خواهان سيد مهدى فياض دستگردى دادخواستى مبنى 
ــيدگى براى يكشنبه مورخ 94/8/24  بر مطالبه به طرفيت على كريمى تقديم نموده است وقت رس
ــت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان  ساعت 9صبح تعيين گرديده اس
ــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به  برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتش
ــوراى حل اختالف مراجعه و  ــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش اين ش
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى 
ــعبه پنجم حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل  ــود.م الف:19881 ش و تصميم مقتضى اتخاذ مى ش

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

ــتى مبنى بر الزام به  ــه 693/94 خواهان محمد شريفى دادخواس 7/304 در خصوص پرونده كالس
تحويل به طرفيت جعفر كيانى و حسين جعفرى و شركت حمل و نقل فوالد بران تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/8/23 ساعت 3/5عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
ــخه ثانى دادخواست و ضمائم  كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نس
ــيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.  را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رس

م الف:19878 شعبه 23 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

ــن بى مراك دادخواستى مبنى بر مطالبه  7/305 در خصوص پرونده كالسه 396/94 خواهان محس
مبلغ 40/000/000 ريال وجه يك فقره چك به طرفيت على صالحى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى مورخ 94/8/23 ساعت 3/30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.

م الف:19855 شعبه 24 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/306 در خصوص پرونده كالسه 135/94 خواهان زهرا آقابابايى دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال 
به طرفيت محمدعلى جمالى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/8/23 ساعت 16 تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.

م الف:19857 شعبه 25 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/307 در خصوص پرونده كالسه 527/94 خواهان رضا دادخواهى دادخواستى مبنى بر مطاله وجه به 
طرفيت جابر گرجى – احسان محاب تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز شنبه مورخ 94/8/23 
ساعت 3/30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
ــيدگى به اين شعبه واقع در ابتداى خيابان آتشگاه  مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رس
ــت و ضمائم را اخذ نمايد. در  ــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواس مجتمع شماره دو ش
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:19862 شعبه 

31 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 

احضار متهم
7/308 شماره ابالغيه: 9410100354602751 شماره پرونده:9309980362601399 شماره 
بايگانى شعبه:940670 در پرونده كالسه 9309980362601399 براى محمدنبى هواسى به اتهام 
ــكايتى طرح كه رسيدگى به موضوع  تهديد و ترك انفاق و تخريب و ضرب و جرح عمدى تقاضاى ش
به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/08/23 ساعت 09:00 تعيين گرديده است 
با عنايت به مجهول المكان  بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد115و180 قانون 
ــر تا متهم جهت  ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتش آئين دادرس
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 
ــعبه 20 دادگاه كيفرى دو اصفهان  ــيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م الف:19894 ش مقررات رس

(120 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى 

ــماره پرونده:9409980351000569 شماره  7/309 شماره ابالغيه:9410100351006249 ش
ــتى به طرفيت خوانده  ــعبه:940639 خواهان جليل روان بخش حبيب آبادى دادخواس بايگانى ش
ــارت تاخير تاديه و مطالبه  ــته تامين خواسته و مطالبه خس محمد امين قرانى نجف آبادى به خواس
خسارت دادرسى و مطالبه وجه چك تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 10 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به كالسه 
9409980351000569 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/08/25 و ساعت 08:00 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت  ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواس

رسيدگى حاضر گردد.م الف:19900 شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

7/310 شماره دادنامه: 773-94/8/5 كالسه پرونده: 94-417 مرجع رسيدگى شعبه6 شوراى حل 
اختالف اصفهان  خواهان آقاى سيد مجيد عسگرى فرزند سيدرضا به نشانى: زيار، جنب مسجد امام 
ــيد مجهول المكان. خواسته: مطالبه با  سجاد ايزوگام عسگرى. خوانده: مرتضى فخارى فرزند جمش
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد.  ــيدگى را اعالم و به ش عنايت به محتويات پرونده ختم  رس
راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى سيد مجيد عسگرى فرزند سيدرضا به طرفيت آقاى مرتضى 
ــماره  ــته مطالبه  مبلغ 10/000/000 ريال وجه يكفقره چك به ش ــيد به خواس فخارى فرزند جمش
254796-91/6/30 به عهده بانك  پاسارگاد به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات 
ــتندات در يد خواهان و صدورگواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال  پرونده و بقاى اصول مس
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على 
ــيدگى حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات  رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى در جلسه رس
مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا 
دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 
و515و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 10/000/000 
ــارات تاخير در تاديه از تاريخ  ريال بابت اصل خواسته و 245/000 ريال بابت هزينه دادرسى  و خس
سررسيد چك موصوف (91/6/30) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت  صادره غيابى و ظرف مهلت بيس
واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف 15973 

دفتر شعبه ششم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

7/311 شماره دادنامه: 772-94/8/5 كالسه پرونده: 94-418 مرجع رسيدگى شعبه6 شوراى حل 
اختالف اصفهان  خواهان آقاى سيد مجيد عسگرى فرزند سيدرضا به نشانى: زيار، جنب مسجد امام 
سجاد ايزوگام عسگرى. خوانده: محمدعلى بديعى فرزند حسين مجهول المكان. با عنايت به محتويات 
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا در  ــيدگى را اعالم و به ش پرونده ختم  رس
ــيدرضا به طرفيت آقاى محمدعلى بديعى فرزند  خصوص دعوى آقاى سيد مجيد عسگرى فرزند س
حسين به خواسته مطالبه  مبلغ 4/500/000 ريال وجه يكفقره چك به شماره 92/1/30-1059947 

به عهده بانك  قرض الحسنه مهر ايران به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و صدورگواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه 
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم  ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اس
ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوى 
ــتناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198  ــد كه به اس خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رس
و515و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 4/500/000 
ــارات تاخير در تاديه از تاريخ  ريال بابت اصل خواسته و 240/000 ريال بابت هزينه دادرسى  و خس
سررسيد چك موصوف (92/1/30) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت  صادره غيابى و ظرف مهلت بيس
واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف 15974 

دفتر شعبه ششم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

ــه پرونده: 94-359 مرجع رسيدگى شعبه5 شوراى  7/312 شماره دادنامه: 868-94/5/26 كالس
ــانى: زيار، جنب مسجد امام سجاد ايزوگام  حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى مجيد عسگرى به نش
عسگرى. خوانده: حجت اله يوسفى فرزند ابراهيم مجهول المكان. شورا با عنايت به محتويات پرونده 
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شوراى حل اختالف در  ختم  رسيدگى را اعالم و به ش
ــته مطالبه  مبلغ  ــفى به خواس ــگرى به طرفيت آقاى حجت اله يوس خصوص دعوى آقاى مجيد عس
32/000/000 ريال وجه چك به شماره 095891 و 095893 و 463632 به عهده بانك  تجارت به 
ــارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و  انضمام مطلق خس
گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه 
ــت لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد به مواد 310 و 313  ننموده اس
ــى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به  قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئين دادرس
پرداخت بيست و يك ميليون ريال بابت اصل خواسته و 240/000 ريال بابت هزينه دادرسى  و هزينه 
نشر آگهى و خسارات تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (89/8/3 و 89/8/20) تا تاريخ 
اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس 
ــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر  از ابالغ قابل واخواهى در اين ش
در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. و در خصوص چك شماره 095893 با توجه به مسترد 
نمودن خواهان در صورتجلسه مورخ 94/5/4 مستندا بند ب ماده 107 قرار رد دعوى صادر مى گردد. 

م الف 15976 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

ــه پرونده: 94-360 مرجع رسيدگى شعبه5 شوراى  ــماره دادنامه: 867-94/5/26 كالس 7/313 ش
ــانى: زيار، جنب مسجد امام سجاد ايزوگام  حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى مجيد عسگرى به نش
عسگرى. خوانده: اميدوار خالدى فرزند صفدر مجهول المكان. شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم  
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شوراى حل اختالف در خصوص 
ــته مطالبه  مبلغ 6/000/000  دعوى آقاى مجيد عسگرى به طرفيت آقاى اميدوار خالدى به خواس
ريال وجه چك به شماره 863002 به عهده بانك  كشاورزى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على 
ــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه  رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداش
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوى خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و515و 519 
و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت شش ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى  و هزينه نشر آگهى و خسارات تاخير در تاديه از تاريخ 
سررسيد چك موصوف (89/6/25) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت  صادره غيابى و ظرف مهلت بيس
واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف 15978 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ راى 
ــه پرونده: 94-247  مرجع رسيدگى شعبه5 شوراى  7/314 شماره دادنامه: 862-94/5/26 كالس
حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى عباس قنبريان، اصفهان، ملك شهر، خ مفتح روبروى كالنترى 20 
تاكسى سرويس سهند. خوانده: خانم نسيم جعفر زاده فرزند محمد مجهول المكان. شورا با عنايت به 
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شوراى  محتويات پرونده ختم  رسيدگى را اعالم و به ش
ــته  ــيم جعفر زاده به خواس حل اختالف در خصوص دعوى آقاى عباس قنبريان به طرفيت خانم نس
مطالبه  مبلغ 8/300/000 ريال وجه چك به شماره 11025457-1362 و 110253/20-1362 و 
132584613151 به عهده بانك  ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده 
ــط بانك محال عليه كه ظهور در  و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توس
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد كه به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هشت ميليون و سيصد هزار بابت اصل خواسته و 
240/000 ريال بابت هزينه دادرسى  و هزينه نشر آگهى و خسارات تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
ــخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم  چك موصوف (91/7/2 و 91/7/21 و 91/5/21) تا تاري
مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م 

الف 15979 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/315 شماره دادنامه: 772-94/5/25 به تاريخ 94/5/14 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 14 حقوق 
ــت و پرونده كالسه 348-94  ــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل اس ش
ــورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل اعالم  تحت نظر است. قاضى ش
مى دارد.  خواهان: سيد مجيد عسگرى به نشانى: اصفهان، زيار، جنب مسجد امام سجاد (ع) ايزوگام 
ــته: مطالبه يك فقره چك به  عسگرى  خوانده: عابدين احمدى عيسى آبادى مجهول المكان خواس
مبلغ 10/000/000 ريال و تاخير تاديه و هزينه هاى دادرسى و نشر آگهى. راى قاضى شورا در خصوص 
دعوى آقاى سيد مجيد عسگرى  فرزند سيد رضا به طرفيت آقاى عابدين احمدى عيسى آبادى فرزند 
ــماره  ــته مطالبه وجه  چك  به ميزان ده ميليون ريال موجب يك فقره چك به ش جهانگير به خواس
140727 به عهده بانك صادرات به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل 
تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين  اسناد از 
ــخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ نشر آگهى در جلسه  دارنده اوليه به شخص يا اش
ــال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به  دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارس
نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى 
نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم مطروحه مصون 
ــتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب  از هرگونه تعرض و ايراد و مس
فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و  صدور 
آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر به 
اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين 
حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر 
بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها 
به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  
ــواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت و مواد  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و م
194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 
ــخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت  2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تش
قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ  ده ميليون ريال معادل يك ميليون تومان بابت اصل خواسته 
ــى (هزينه هاى دادرسى و ورودى  ــتاد هزار ريال بابت خسارات دادرس و پرداخت مبلغ يكصد و هش
ــت و  هزينه نشر آگهى طبق تعرفه  ــت و تصديق منضمات به دادخواس دادخواست و اوراق دادخواس
ــند/  وجوه اسناد/  تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى  قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه س
سررسيد 89/3/25 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه 
ــت روز از تاريخ  ــود در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيس و تعيين مى  ش
ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى  باشد. م الف15982دفتر 

شعبه 14 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

ضرب و شتم و 
آزار يك استاد 

زن دانشگاه توسط 
دو مرد افغان

فرمانده انتظامى غرب استان تهران خبر داد:
انهدام14 باند سرقت طى عمليات 
ضربتى پليس غرب استان تهران

ــتان تهران گفت: طى عمليات ضربتى كه  فرماندهى انتظامى غرب اس
شب گذشته در غرب استان تهران انجام شد، 100 نفر از سارقان در قالب 

14 باند دستگير شدند.
ــن خانچرلى فرماندهى انتظامى  پيش از ظهر چهارشنبه سردار محس
ــت: با تالش شبانه  ــتان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داش غرب اس
روزى مجموعه انتظامى غرب استان تهران، 100 نفر از سارقان خودرو، 
ــتگير و بازداشت شدند.وى  ــكونى و مغازه هاى تجارى دس منازل مس
افزود: اين باندهاى سرقت در طول مدت فعاليت هاى مجرمانه خود در 
محدوده هاى تهران بزرگ، استان البرز و غرب استان تهران به 400 فقره 
سرقت مبادرت كرده اند.خانچرلى گفت: اجراى طرح هاى پيشگيرى 
از جرائم در محدوده غرب استان تهران با قوت تمام همچنان استمرار 
ــتند و براى تحقق  ــت.وى افزود: مردم ولى نعمتان ما هس خواهد داش
ــدن حداكثر آرامش در محدوده غرب استان  امنيت پايدار و حاكم ش
تهران از هيچ اقدام سازنده اى در چارچوب هاى قانونى و شرح وظايف 
ــد: هر ماه چنين ــده دريغ نخواهيم كرد.خانچرلى يادآور ش تعريف ش

ــد تا حداكثر  ــران عملياتى خواهد ش ــتان ته  طرح هايى در غرب اس
پيشگيرى و بازدارندگى از وقوع چنين جرايمى حاصل شود.

فرمانده انتظامى شهرستان همدان از دستگيرى 
يك فرد مسلح در شهر همدان خبر داد.

سرهنگ رسول مرادى افزود: ماموران يگان امداد 
ــت زنى به يك فرد مظنون شده و به  در حين گش
وى دستور ايست مى دهند.وى اضافه كرد: اين فرد 
با استفاده از شلوغى و تردد باال در مركز شهر بدون 

توجه به ايست پليس از محل متوارى مى شود.
ــوران يگان  ــرد: مام ــى اظهار ك ــده انتظام فرمان
ــب و گريز  ــس از تعقي ــى همدان پ امداد انتظام
ــتگير  ــهر دس ــرد را در خياالنهاى اصلى ش اين ف

مى كنند.
سرهنگ مرادى گفت: ماموران در بازرسى بدنى از 
اين فرد يك قبضه اسلحه كلت جنگى به همراه دو 
عدد فشنگ كشف و ضبط كردند.وى اضافه كرد: 
فرد مسلح به مقر انتظامى منتقل شده و تحقيقات 

در اين زمينه همچنان ادامه دارد.

يك فرد مسلح در همدان 
دستگير شد



امام حسين عليه السالم :
اســت كســى  مــردم  عاجزتريــن 

كه نتواند دعا كند.
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ــه از منظر  ــاى جهان ك ــن كتابخانه ه ــزرگ تري نگاهى به ب
ــده اند، حاكى از  ــته بندى ش ــع دس ــداد مناب ــاحت، وتع مس

سهم اندك كشورهاى آسيايى و به ويژه جهان اسالم است.
ــا يا همان  ــدن اى بوك ه ــيد كه با آم ــد به نظر مى رس هرچن
ــذى و كتابخانه ها  كتاب هاى ديجيتال، رونق كتاب هاى كاغ
كم تر و كم تر شود؛ اما آمارهاى منتشر شده از ميزان مطالعه 
ــالف آن را ــوب و كتابخانه ها خ ــاى مكت ــال به كتاب ه و اقب
ــيارى از  ــه اعتقاد بس ــت كه ب ــت اين اس ــرد. حقيق  ثابت ك
ــد جاى كاغذ را  ــه اى، هيچ چيز نمى توان كتابخوان هاى حرف
ــورهاى توسعه  يافته درباره  بگيرد. هرچند اين نگرانى در كش
كاهش سطح مطالعه كتاب در ماراتن با كتاب هاى الكترونيك 
ــورها را به  ــود دارد؛ اما آنچه كه اين كش و فضاى مجازى وج
ــوق مى دهد، ميل به خواندن و دانستن، به  سمت مطالعه س

دليل نهادينه شدن فرهنگ كتابخوانى است.
ــاخصه هاى توسعه  ــعه فرهنگى يكى از ش از سوى ديگر توس
ــعه فرهنگى در  ــق توس ــت. يكى از مصادي ــور اس در هر كش
كشورهاى توسعه يافته جهان، رونق كتابخانه ها و تجهيز آنها از 
ــى به آمار  ــت كه نگاه ــت. اين در حالى ا س منابع متعدد اس
ــهم ناچيز  ــا حكايت از س ــته بندى برترين كتابخانه ه و دس
كشورهاى اسالمى در اين زمينه دارد؛ كشورهايى كه روزگارى 
ــمار مى رفتند و  ــان به ش ــم در جه ــه و عل خود قطب انديش
ــبرد دانش در كشورهاى ديگر سهم الحق و االنصاف در پيش

 قابل توجهى متوجه آنهاست.
ــده، كتابخانه ها براساس  ــته بندى هاى ارائه ش ــاس دس براس

ــده اند. نگاه به كتابخانه ها و  معيارهاى مختلف رتبه بندى ش
ــورهاى توسعه يافته  وضعيت آنها گواه آن است كه سهم كش
بيش از كشورهاى در حال توسعه است كه در اين ميان، آمريكا 
با داشتن بهترين كتابخانه ها از منظر تعداد منابع و مساحت، 
ــورهايى مانند  ــرار دارد و پس از آن مى توان از كش در صدر ق
ــاس دسته بندى هاى  روسيه، آلمان و انگليس ياد كرد. براس
انجام شده، كتابخانه كنگره آمريكا با 151 ميليون جلد كتاب 
ــرار دارد و پس از  ــاى دنيا ق ــزرگ ترين كتابخانه ه در صدر ب
ــا 150 ميليون جلد كتاب،  ــوان از كتابخانه بريتانيا ب آن مى ت
كتابخانه نيويورك با 51 ميليون جلد كتاب، كتابخانه دولتى 
ــيه با  ــيه با 43 ميليون جلد كتاب و كتابخانه ملى روس روس

36 ميليون جلد كتاب ياد كرد.
كتابخانه بريتانيا در خود آرشيو كم نظيرى از مطبوعات و عكس 
دارد كه در آن مى توان تصاوير ديده نشده و يا كمتر ديده شده 
از ايران را نيز يافت كتابخانه كيوتو ژاپن با 35.5 ميليون جلد 
ــيايى اين  ــى چين با 31.2 تنها دو كتابخانه آس و كتابخانه مل
فهرست ياد شده اند.دسته بندى ديگرى نيز برمبناى دارا بودن 
ــوب و غير مكتوب،  ــه منابع متعدد، اعم از مكت هر كتابخانه ب
ــه بريتانيا، كتابخانه نيز وجود دارد كه بر مبناى آن، كتابخان

 

ــادا ، كتابخانه دولتى  ــيو كان ــكا، كتابخانه و آرش كنگره آمري
روسيه، كتابخانه ملى فرانسه، كتابخانه ملى روسيه، كتابخانه 
ــلطنتى دانمارك، كتابخانه آكادمى علوم روسيه، كتابخانه  س
ــر در دنيا  ــن، 10 كتابخانه برت ــه برلي ــان و كتابخان ملى آلم

شناخته شده اند.
ــاى مختلفى ــاى معياره ــر مبن ــا ب ــدى كتابخانه ه رتبه بن

ــورهاى مختلف  ــت. گاه كتابخانه هاى كش ــده اس ــام ش  انج
ــر مبناى  ــنجش ب ــود، گاه اين س ــام مى ش ــك انج به تفكي
ــز معيار  ــود و گاهى ني ــام مى ش ــورهاى منطقه اى انج كش
ــود. مثال  ــه مى ش ــر گرفت ــى در نظ ــاى موضوع كتابخانه ه
ــگاه هاى  ــر دانش ــاى هن ــان كتابخانه ه ــته بندى اى مي دس
ــوان از وضعيت  ــه در آن مى ت ــود دارد ك ــف جهان وج مختل
ــورها  ــن زمينه در ديگر كش ــى در اي ــاى تخصص كتابخانه ه
ــود و  ــد؛اما معيارى ديگر نيز در اين ميان ديده مى ش آگاه ش
ــگاه هاى جهان است كه در  ــنجش كتابخانه هاى دانش آن س
ــود در آنها مالك قرار  ــدى، گاه ميزان منابع موج اين رتبه بن
گرفته و گاهى مساحت فعلى و يا قدمت آنها مورد توجه بوده 

است. 

ــته بندى ها كه تعداد منابع بيش از  ــاس يكى از اين دس براس
ديگر آيتم ها مورد توجه قرار گرفته، كتابخانه كالج سنت جونز 
ــگاه كمبريج، كتابخانه Sterling Memorial در  در دانش

دانشگاه ييل و كتابخانه دانشگاه شيكاگو در صدر قرار دارند.
البته دسته بندى هاى ديگرى نيز براى كتابخانه ها وجود دارد، 
مثال يكى از سايت هاى مرتبط با كتابخانه ها به بررسى جالبى 
ــاس معمارى، دكوراسيون  ــت زده و كتابخانه ها را براس دس
داخلى و فضاى فيزيكى كتابخانه ها رتبه بندى كرده است. در 
اين فهرست نام كتابخانه هاى متعددى از نقاط مختلف جهان 

را مى توان ديد؛ از آسيا گرفته تا آمريكاى التين:
ــن كتابخانه هاى  ــى از زيباتري ــكندريه مصر يك كتابخانه اس
دنياست؛ حول اين كتابخانه افسانه هاى متعددى روايت شده 

و براى آن تاريخى به قدمت دوران باستان ياد كرده اند
«توماس فولر» و «چيليون جونز» با الهام از اتاق مطالعه موزه 

بريتانيا بناى كتابخانه پارلمان كانادا را احداث كردند.
ــن نيز  ــكاى التي ــى از آمري ــت، كتابخانه هاي ــن فهرس در اي
ــود.كتابخانه ملى برزيل توسط پرتغالى ها در قرن  ديده مى ش
ــن كتابخانه  ــن كتابخانه، بزرگ تري ــد. اي هجدهم احداث ش
ــخ خطى  ــت كه در خود گنجينه اى از نس آمريكاى التين اس

را نگهدارى مى كند.نگاهى گذرا به كتابخانه هاى برتر در دنيا 
ــالم  ــفانه حكايت از كم رونقى كتابخانه ها در جهان اس متاس
ــدن اين جريان را در تاريخ  دارد. شايد بتوان دليل كم رنگ ش
يك صد سال گذشته اين كشورها پى گرفت. استعمار همچون 
ــالمى را از ميان تهى مى كرد.  موريانه ها، پيكره كشورهاى اس
ــورهاى فعلى منطقه را از  دنياى اسالم كه دوران طاليى كش
ــده اخير گرفتار مصائب  ــد علم رقم زده بود، در س منظر رش
ــد كه هرچه دامنه شعله هاى آن وسيع تر مى شد،  متعددى ش

خاكستر بيشترى بر انديشه ها مى نشست.
ــاله نمود بيشترى  ــايد از وجه اقتصادى و سياسى اين مس ش
داشته باشد؛ اما نبايد از تاثير سوء آن بر فرهنگ اين كشورها 
ــيدن نزاع هاى مذهبى به  ــعله كش ــد. تغيير زبان، ش غافل ش
ــتر نيز  ــاير فرق- چنانكه پيش ــه هاى س جاى تامل در انديش
جريان داشت، كم رونقى فلسفه و... از پيامدهاى اين سال هاى 
ــلمانان كه با طلوع اسالم در اندلس، زندگى  استعمار بود. مس
ــريت رقم زدند،  جديدى نه تنها براى اروپايى ها كه براى بش
ــتند كه يا دولت هاى ظالم  ــال ها درگير نزاع هايى هس اين س
ــان رقم زدند و يا نيروى متخاصم ديگرى به آن جان  وقت ش

بخشيده است.
ــت كه  ــالم، تا بدان  جاس ضرورت احياى اين امر در جهان اس
رهبر معظم انقالب از ايجاد تمدن نوين اسالمى به عنوان يكى 
از آرمان ها ياد مى كنند كه در آن دين در تمام سطوح جامعه 
پياده شده و به احياى انديشه مى پردازد. در اين تمدن، آنچه 

كه ايجاد مى شود، نقطه مقابل نظام سرمايه دارى خواهد بود.

آشپزى

ستون معرفى كتابگياهان آپارتمانى

خانه دارى

ــده،  ــت كنده و خردش ــط، پوس ــدد متوس ــير دو ع مـواد الزم سـس: گل س
ــى )،  ريحان ــى  ( 790 گرم ــه،  گوجه فرنگى يك قوط ــون1,4 پيمان روغن زيت
 1,2 قاشق چاى خورى، خردشده،پونه ى كوهى1,4 قاشق چاى خورى خردشده, 

شكر1,4 قاشق چاى خورى،  نمك مقدار الزم،  فلفل سياه مقدار الزم
 مواد الزم مرغ: خردل،سه قاشق غذاخورى،سركه سفيديك قاشق غذاخورى، 

ــق چاى خورى،  سينه ى مرغ  ــق چاى خورى،  فلفل سياه1,2 قاش نمك1,2 قاش
چهار تكه، بدون استخوان ( 140 گرم )،  آرد سوخارى3,4 پيمانه،  پنير پارمسان 

يك پيمانه رنده شده، كره ى بدون نمك سه قاشق غذاخورى، ذوب شده
 روش تهيه: سس را در ابتدا آماده مى كنيم. در يك ماهيتابه ى بزرگ روى شعله ى 
متوسط يا تقريبا زياد، سير و روغن را باهم حرارت دهيد تا سير شروع به صدا دادن 
كند. سپس گوجه فرنگى، ريحان، پونه، شكر، نمك و فلفل را مخلوط كنيد. بگذاريد 
به آرامى بجوشد. تا زمانى كه سس كمى رقيق شده و سس طعم دار شود بگذاريد 
ــس را مزه كنيد. در صورت نياز به آن ادويه  ــد، حدود 10 تا 12 دقيقه. س بجوش
بيفزاييد. درب ماهيتابه را بسته و آن را گرم نگه داريد. فر را در دماى 230 درجه ى 
ــينه ى مرغ را به تكه هاى  ــانتى گراد قرار داده و بگذاريد گرم شود. هر تكه از س س
كوچك تر خردكنيد. با استفاده از هاون گوشت ها را بكوبيد تا به ضخامتى يكسان 
صاف شوند، حدود3/53 سانتى متر. خردل، سركه، نمك و 1/4 قاشق چاى خورى 
از فلفل را در يك كاسه ى بزرگ مخلوط كنيد. تكه هاى مرغ را به آن بيفزاييد و آن 
را كامال در تركيب بغلتانيد.  در يك كاسه ى ديگر پودر سوخارى، پنير رنده شده 
و 1/4 قاشق چاى خورى از فلفل را تركيب كنيد. آن ها را خوب هم زده و به كره ى 
ذوب شده اضافه نماييد. سپس تركيب را به يك بشقاب كم عمق منتقل كنيد. هر بار 
يك تكه از مرغ را در تركيب پودر سوخارى بغلتانيد و آن را كامال با تركيب بپوشانيد. 
به آرامى آن ها را كمى به پودر سوخارى فشار دهيد تا روى مرغ ها بچسبد. سپس 
مرغ ها را روى ورق هاى نچسب مخصوص پخت قرار دهيد. حدود 15 دقيقه آن ها 

را در طبقه ى وسط فر بپزيد تا وسط مرغ ها پخته و طاليى مايل به قهوه اى شوند.

ــه بومى ــه ك ــواده  آماريليداس ــت از خان ــازدار اس ــى علفى و پي گياه
ــورهايى كه ــروزه در اكثر كش ــد.اين گياه ام  آفريقاى جنوبى مى باش

ــود.از آنجايى كه اين گياه   آب و هواى مديترانه اى دارند كاشته مى ش
ــى محبوبى ــد ، گياه زينت ــود را حفظ مى كن ــتان گل هاى خ در زمس

ــاخه بريده، گياه زينتى  ــمار مى آيد.از آماريليس به عنوان گل ش  به ش
ــود.قيمت پياز اين  ــتفاده مى ش ــبز اس گلدانى و گياه زينتى فضاى س
ــوارى پرورش و ازدياد آن است. ــد كه علت آن ، دش گياه گران مى باش

ــال زمان مى برد.)آماريليس، جايزه سلطنتى باغبانى  ( حدود 3 تا 4 س
انگلستان را از آن خود كرده است.

شرايط نگهدارى از گياه آماريليس به شرح زير مى باشد:
 خاك: خاك شنى ، ماسه اى، لومى، سبك و خوب زهكشى شده براى 

رشد اين گياه مناسب است.
نور: آفتابى .در سايه اين گياه رشد نمى كند و در جاى نيم سايه گلدهى 

خوبى نخواهد داشت.آبيارى: متوسط و منظم 
دما: دماى بين 10 تا 26 درجه ،دمايى مناسب است.

اين گياه تا دماى 5- درجه را تحمل مى كند ولى به طور كلى بهتر است 
در معرض سرما قرار نداشته باشد.

ــس پياز نرگس و الروها  آفات و امـراض: در مورد اين گياه مراقب مگ
باشيد.

تكثير گيـاه آماريليـس به روش هـاى زير امكان پذير اسـت: 
1- كاشت بذر: زمانى كه كپسول هاى بذر آماده شدند بايد سريعا كاشته 
شوند، در صورت نگهدارى قدرت جوانه زنى را از دست مى دهند .قبل 
از كاشت ، بذرها را به مدت 12 ساعت در آب قرار دهيد وسپس در عمق 
ــال به سن گلدهى ــانتيمترى بكاريد.گياه بعد از گذشت سه س يك س

ــد2-  جدا كردن پيازك هاى جانبى- برش پياز : در فصل پاييز   مى رس
ــدن برگ ها ، پياز مادرى را از خاك بيرون آوريد و پيازك  بعد از زرد ش
ــند را جدا كرده و  ــا 1/4 پياز مادرى مى باش هايى كه به اندازه 1/3 و ي

بكاريد.براى برش پياز، اوايل تير اقدام كنيد.-3 كشت بافت .

ــه، گزينه اي از اثر تدويني  ــر دلبران» درباره ادبيات و هنر ديني س كتاب «س
ــات و هنر ديني ــاره ادبي ــت كه ذيل عنوان موضوعي درب ــين حداد اس حس

 فراهم آمده است.
(1 ــران ( ــر دلب ــاي س ــا عنوان ه ــش ب ــار بخ ــاب در چه ــن كت اي

ــران (2)  ــر دلب ــري)، س ــاب عليرضا كم ــه انتخ ــن ب ــون كه ــده مت  (گزي
ــر دلبران (3)  ــاب محمود حكيمي)، س ــال – به انتخ (گزيده متون بزرگ س
(گزيده متون گروه سني كودك و نوجوان- به انتخاب حميد گروگان)؛ بخش 

دوم (نقد)؛ بخش سوم (يادداشت)؛ بخش چهارم (مصاحبه).
ــين حداد گردآوري و تدوين شده، در آغاز  ــت حس اين مجموعه كه به خواس
ــا كمري، در بيان عظمت  ــده متون كهن به انتخاب عليرض كالم با عنوان گزي
ــي در  ــرم (ص) مي خوانيم:«از آن گاه كه زبان پارس ــي و پيامبر اك زبان پارس
ــناخت آمد و ايرانيان به  ــالمي، زبان دوم معارف ديني ش پيوند با فرهنگ اس
ــاعران و محرران معطوف و متوجه ترجمه قرآن كريم روي آوردند و شوق ش

 تاريخ اسالم گشت، اقبال شيفته وار به نام و ياد كردار پيامبر گرامي اسالم(ص) 
ــوه كرد و ــاي گوناگون جل ــي به صورت ه ــته هاي پارس ــروده ها و نوش در س

 بازتاب يافت.زين سبب است كه در آغازين سطور كهن ترين اثر بر جاي مانده 
نثر پارسي (مقدمه شاهنامه ابومنصوري) ياد و نام و ستايش حضرت نبي گرامي 
(ص) در اين عبارت نقش بسته و خوش درخشيده است.در سر دلبران (1) از 
ميان متون كهن تاريخ سيستان، تاريخ بلعمي، سيرت رسول اهللا، حبيب السير، 
كشف الاسرار وعده االبرار، روضه الصفا، آداب الحرب و الشجاعه، فاسخ التواريخ، 
ــرف النبي، منتهي اآلمال و  تفسير سورآبادي، حق اليقين، طبقات ناصري، ش
بامداد سرخ آمده است.در بخش دوم با عنوان نقد مي خوانيم:كيمياي معني، 
ــتاد  ــرزمين نور و نقد و نظر اس ــر فجر، مجموعه پانزده جلدي از س ميثاق امي

بهاءالدين خرمشاهي پيرامون داستان پيامبران از جمله عنوان ها آمده است.

پا به پاي پيامبر، بريده اي كوتاه از رمان زندگي پيامبر و اي رسول خدا، پرتوي 
ــوم با عنوان  ــه ديدم از جمله مطالب آمده در بخش س از آنچه در مكه و مدين

يادداشت است.بخش پاياني اين كتاب، مصاحبه نام دارد.

 رفع بوى نامطبوع سنگ كنار ظرف شويى: با مقد ارى پوست ليمو ترش 
يا پرتقال مى توان د ر رفع بوى بد  موفق بود .

ــود ار را روى ــبزيجات ب ــت ماهى و يا س  رفع بوى تخته نان :وقتى گوش
ــد . براى از ــا را به خود  جذب مى كن ــرد  مى كنيد ، بوى آنه  تخته نان برى خ

 بين برد ن بوى پياز , سير و يا ماهى يك ليمو ترش را از وسط نصف كرد ه روى 
ــيرين و آب د رست كرد ه و روى  سطح تخته بماليد  و يا آنكه خميرى از جوش ش

تخته گذاشته سپس آب بكشيد .
 تميز كرد ن رند ه :براى تميز كرد ن رند ه، مقد ارى نان خشك روى آن بماليد  

و سپس به راحتى آنرا بشوييد .
ظروف و بوى نامطبوع غذا: جهت از بين برد ن بوى نامطبوع غذا از روى ظروف، 
كافى است ظرف را د ر آب محتوى كمى سركه، مد تى خيس كنيد  و سپس بشوييد .

 بوى پياز :جهت از بين برد ن بوى پياز، مى توانيد  د ستان خود  را قبل و بعد  از 
پوست كند ن پياز، به كمى سركه آغشته كنيد .

تميز كرد ن غذا از قابلمه: براى تميز كرد ن غذا از قابلمه، آن را پر از سركه كرد ه 
و بعد  از نيم ساعت، قابلمه را با آب و مايع ظرفشويى به راحتى بشوييد .

ــينك  ــپزخانه: براى ضد عفونى كرد ن س ــويى آش  ضد عفونى كرد ن ظرفش
ــيميايى استفاد ه نكنيد ، به جاى آنها از  (ظرفشويى) آشپزخانه، از محلول هاى ش
محلول نمك استفاد ه كنيد  تا عالوه بر رعايت نكات بهد اشتى از آسيب هاى ناشى 

از مواد  شيميايى روى بد ن خود تان د رامان باشيد . 
ــپزخانه: براى اين منظور  ــى روى اجاق گاز و د يوارهاى آش تميز كرد ن چرب

پارچه اى را د ر سركه خيس كرد ه، روى آن بماليد . بهتر و آسان تر تميز مى شود .
 پاك كرد ن وسايل سفيد  آشپزخانه: براى تميز كرد ن وسايل سفيد  آشپزخانه 
روى آنها را ابتد ا با پارچه اى خيس، نم د ار كنيد . بعد  پود ر زمين شوى را روى آن 
ــيد . اگر باز هم پاك نشد ، روى آن را  بريزيد  و چند  د قيقه صبر كنيد  و اسكاچ بكش

مايع سفيد  كنند ه بريزيد .

مرغ سوخارى با پنير پارمسان

سر دلبرانآماريليس

نكته هاى طاليى خانه د ارى

سهم جهان اسالم از بهترين خانه هاى كتاب چقدر است؟


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 

