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فعاالن اقتصادى اصفهان
 نسبت به مسايل اجتماعى بى تفاوت نيستند

ــاالن  ــى فع ــم انديش ــت ه نشس
ــف  ــتاى وظاي ــادى در راس اقتص
ــاق  ت ا ــى  ــى و اجتماع فرهنگ
بازرگانى اصفهان با حضور رييس 
ــاد  اتاق، مدير كل فرهنگ و ارش
ــتى،  ــالمى، مدير كل بهزيس اس
ــا و جمعى  ــاون اجتماعى ناج مع
از كار شناسان اجتماعى و فعاالن 

اقتصادى در سالن اجتماعات اتاق 
اصفهان برگزار شد.

ــى» مديركل  ــب رضا ارزان «حبي
ــالمى استان  فرهنگ و ارشاد اس
ــت ضمن  ــان در اين نشس اصفه
ــاق بازرگانى در  تقدير از اقدام ات

تشكيل اين كميسيون گفت ...
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ــالمى ايران  ــورى اس ــى رييس جمه معاون حقوق
گفت:هم اكنون بيش از 11 هزار قانون در كشور وجود 

دارد و بايد اين قوانين را به مردم آموزش ...

ــت: بعضى از  ــع غذايى ايران گف رييس كانون صناي
ــران كردن  ــويق به گ ــتگاه هاى دولتى ما را تش دس

محصوالت مان مى كنند اما بايد اشاره داشت ...

مديركل صادرات صنايع دستى به ضرورت تعامل با 
هتل داران فرانسوى و ايرانى براى فروش بيشتر اشاره 
و بر پرهيز از موازى كارى با انجمن صادركنندگان ...

ــتان  ــى انتظامى اس ــى فرمانده ــت اجتماع معاون
خوزستان گفت: حادثه خونبار جمعه شب دزفول كه 

منجر به كشته شدن دو نفر شد توسط ...

ــت خارجى  ــيون امنيت ملى و سياس دبير كميس
ــته جمعى برخى از  ــاره به دفن دس ــس با اش مجل
ــه در منا از جمله حاجيان ايرانى  حجاج جان باخت
ــادگى از كنار اين  ــالمى به س گفت: جمهورى اس

ماجرا نمى گذرد ...

ــگرى مذهبى يكى از  ــان گفت: گردش فرماندار كاش
ظرفيت هاى منحصربه فرد ايران و كاشان محسوب

ــگرى طبيعى،  ــد به گردش ــود. همچنين باي  مى ش
ــگرى سالمت نيز مورد  گردشگرى تاريخى و گردش

توجه  بيشترى قرار گيرد ... 

در گذشته هاى نزديك به عربها خرده مى گرفتيم 
ــار مى كنند؛ اما  ــل آب خوردن مربى بركن كه مث

امروز در ليگ برتر و ليگ يك مربيان ايرانى ...

11هـزار قانـون در كشـور 
وجود دارد

دولتى هـا صنايـع غذايى را 
به گرانى تشويق مى كنند

مذاكره براى نمايش
صنايع دستى ايران در هتل هاى 

فرانسه

حادثه جمعه شب دزفول 
در دست بررسى است

ايـران بـه سـادگى از كنار 
دفن اجساد حاجيان خود در 

عربستان نمى گذرد

اميدواريم نخستين نمودهاى 
راحت تر از آب خوردن برجام را در گردشگرى ببينيم

مربى بركنار مى كنيم!
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قطار بالستيك هاى «اسراييل زن» سپاه در زير زمين؛ 

رستاخيـز موشكـى در ايـران

اصفهـان،  مهد  هـنر خاتم كـارى است



ــراى برجام، در كش و قوس تصويب در مجلس  طرح اج
ــوراى اسالمى بود كه اعالم دو خبر مهم موشكى همه  ش

نگاه ها را به خود جلب كرد.
ــران و 1+5 در وين و به  ــته اى اي ــا پايان مذاكرات هس ب
دنبال آن، صدور قطعنامه 2231 شوراى امنيت سازمان 
ــى پيرامون بندهاى اين  ملل، حرف و حديث هاى فراوان
ــكل گرفت كه يكى از بحث برانگيزترين اين  قطعنامه ش
بندها، مربوط به موضوع موشك هاى بالستيك جمهورى 
ــالمى ايران بود. ايران به عنوان قدرتمندترين كشور  اس
ــرمايه گذارى در اين حوزه را از  ــكى در منطقه، س موش
ــال هاى ابتدايى دفاع مقدس و در جهت تامين  همان س
ــم بعث آغاز كرد  ــكى رژي توان مقابله اى با حمالت موش
ــى هم فكرش را نمى كرد كه اين يگان نوپا  ــايد كس و ش
بدون هيچ تجربه و پشتيبانى سازماندهى شده اى، كمتر 
از دو دهه بعد، مهمترين عامل بازدارندگى و ركن ركين 
ــرمايه گذارى  ــد؛ اما با س ــن دفاعى ايران باش در دكتري
ــالش و مجاهدت خاموش  ــوزه و نيز ت ــران در اين ح اي
ــن امر محقق  ــت اي ــال هاس ــدان گمنام انقالب، س فرزن
ــالمى انبوهى از موشك هاى  ــده و حاال جمهورى اس ش
بالستيك كوتاه برد، ميان برد و دوربرد را در اختيار دارد 
ــده ترين، «سجيل» را  ــناخته ش ــهاب» را ش كه اگر «ش
قدرتمندترين و «فاتح» را دقيق ترين آنها بدانيم، در كنار 
ــرى نيز نظير نظير «قدر»،  ــك هاى ديگ آن بايد به موش
ــه «عماد» نيز  ــز»، «خليج فارس» و البت «قيام»، «هرم
ــيونى از موشك هاى  ــاره كرد كه مجموع آنها كلكس اش

متعدد با ماموريت هاى ويژه را تشكيل مى دهند.
موشك دوربرد سجيل

ــكى قطعنامه جديد، مخالفان و موافقان زيادى  بند موش
ــتگاه ديپلماسى تمام تالش خود را  داشت و هرچند دس
ــا هيچ تاثيرى  ــن قطعنامه نه تنه ــراى توجيه اينكه اي ب
ــته، بلكه موضع متفاوتى  ــكى ايران نداش در برنامه موش
ــته مانند 1929 دارد،  ــبت به قطعنامه هاى گذش نيز نس
ــبينانه ترين حالت، ولى طرف مقابل اين بند را در خوش
«باز گذاشتن راه بهانه جويى هاى آينده» تفسير كردند.

 تحريم هاى موشكى و تسليحاتى
ــت «تمامى»  ــوراى امني ــد ش ــه جدي ــد قطعنام هرچن
ــا در عين حال  ــين را لغو مى كند، ام قطعنامه هاى پيش
ــود، برخى  ــده ب ــوزان ذكر ش ــم ل ــه در تفاه همانطورك
ــب محدوديت هايى كه در قطعنامه  ــاد آن ها را در قال مف

ذكر شده، حفظ خواهد كرد.
تحريم هاى تسليحاتى و موشكى از جمله اين مفاد است، 

كه غرب تمايلى براى برداشتن آن ها نداشت.
ــاله لغو  ــه پايانى مذاكرات، مس ــال در دو هفت ــا اين ح ب
ــليحاتى و موشكى مطرح شده و از سوى  تحريم هاى تس

روسيه و چين نيز مورد استقبال قرار گرفت.
ــكو اعالم كرده بود كه اين تحريم ها بايد جزو اولين  مس
ــته مى شوند و همين  ــند كه برداش محدوديت هايى باش
ــان اعضاى 5+1  ــم موجب بروز اختالف جدى مي امر ه

ــراوان، راه حلى به  ــد.نهايتا پس از كش و قوس هاى ف ش
ــليحاتى و  ــاس آن تحريم هاى تس ــت آمد كه بر اس دس
ــود؛ اما به صورت تدريجى  موشكى ايران برداشته مى ش

و مرحله به مرحله.
ــامبر 2006 ذيل  ــار در دس ــه اولين ب ــن تحريم ها ك اي
ــده و بعدها در سال 2010 در  قطعنامه 1737 اعمال ش
قطعنامه 1929 تشديد شدند، در توافق وين به دو دسته 
ــليحاتى و تحريم هاى  ــده اند؛ تحريم هاى تس ــيم ش تقس

موشكى.
الف- تحريم هاى تسليحاتى

ــان مى دهد  ــورا نش ــه پيش نويس قطعنامه ش ــى ب نگاه
ــاله  ــليحاتى، محدوديتى 5 س ــورد تحريم هاى تس در م
ــا پيش از  ــت و ت ــده اس ــران در نظر گرفته ش ــراى اي ب
ــت ــود آنچه را كه در ليس ــران قادر خواهد ب ــم اي آن ه

ــازمان ملل» وجود دارد، با جلب  «تسليحات متعارف س
ــازمان ملل خريدارى  ــوراى امنيت س رضايت اعضاى ش
ــرگئى الوروف وزير خارجه  كند. اين چيزى است كه س
ــت: «بين ايران  ــيه هم آن را تاييد كرده و گفته اس روس
ــت آمد كه ما  ــا مصالحه اى به دس ــى م ــكاران غرب و هم
ــال هم  ــم از آن حمايت كرديم. اما در طول اين 5 س ه
ــد بود؛ اگر با اطالع  ــالح به ايران مقدور خواه تحويل س
ــازمان ملل  ــوراى امنيت س ــتى آزمايى در ش و روند راس

صورت گيرد.»
ــاله  در بند 5 از بخش بيانيه قطعنامه، در توضيح اين مس
ــروط به اينكه شوراى  ــت: «تمامى كشورها، مش آمده اس
ــورد، تصميم به  ــاپيش بر مبنايى مورد به م امنيت پيش
ــاركت  ــرد، مى توانند در اين فعاليت ها مش ــب بگي تصوي
ــد: تأمين، فروش و  ــازه آن را صادر كنن ــته و يا اج داش
ــتقيم يا غيرمستقيم، هرگونه تانك جنگى،  يا انتقال مس
خودروهاى رزمى زرهى، سامانه هاى توپخانه اى سنگين، 
هواپيماهاى رزمى، بالگردهاى تهاجمى، ناوهاى جنگى، 
ــكى، مطابق با اهداف  ــامانه هاى موش ــك ها و يا س موش
فهرست تسليحات متعارف سازمان ملل، يا مواد مرتبط، 
ــل و يا از طريق قلمروهاى  ــامل قطعات يدكى، از داخ ش
تحت حاكميتى شان، و يا توسط اتباع آنها و يا افراد تحت 
حاكميت آنها، يا با استفاده از هواپيماها و يا كشتى هاى 
ــان نشأت  حامل پرچم هاى آنها، اعم از اينكه از قلمروش
گرفته يا خير، به ايران، يا براى استفاده در داخل ايران و 
يا در جهت تأمين منافع ايران، و ارائه آموزش فنى، منابع 
يا خدمات مالى، پيشنهادات، ديگر خدمات و كمك هاى 
مرتبط با تأمين، فروش، انتقال، توليد، حفظ و نگهدارى 
و يا استفاده از تسليحات و مواد مرتبط توصيف شده در 
ــط اتباع اين كشورها و يا از  اين بند فرعى، به ايران توس

داخل يا از طريق قلمروهاى تحت حاكميت شان.
ــال پس از روز پذيرش برجام  ــن بند بايد تا مدت 5 س اي
ــس بين المللى انرژى اتمى گزارش  ــا تا زمانى كه آژان و ي
ــود،  ــوط» را ارائه دهد، اجرا ش ــد «جمع بندى مبس تأيي

بسته به اينكه كدام زودتر اتفاق افتد.»

ب- تحريم هاى موشكى
در مورد تحريم هاى موشكى، محدوديت هاى اعمال شده، 
8 ساله خواهد بود و قرار است پس از آن، محدوديت هاى 
مربوط به توسعه برنامه موشكى ايران نيز برداشته شود.

ــاس آن، تا  در اين بخش هم بندى وجود دارد كه بر اس
ــاله نيز ايران مى تواند  ــش از رفع محدوديت هاى 8 س پي
ــود را دريافت كند،  ــكى خ ــوارد مورد نياز برنامه موش م
ــوراى  ــروط بر اينكه خريد آن ها از قبل به اطالع ش مش

امنيت سازمان ملل رسيده و مورد تصويب قرار گيرد.
ــران از هرگونه  ــين اي در حالى كه در قطعنامه هاى پيش
ــده بود، در قطعنامه  جديد  ــكى «منع» ش فعاليت موش
ــت» تا دست به فعاليت هاى  ــته شده اس از ايران «خواس

مرتبط با موشك هاى بالستيك نزند.
به عنوان نمونه، در قطعنامه 1929 در مورد فعاليت هاى 
موشكى آمده بود كه شوراى امنيت «تصميم مى گيرد كه 
ايران نبايست هيچ گونه فعاليت مرتبط با توانمندى هاى 
موشك هاى بالستيك قادر به حمل جنگ افزار هسته اى، 
ــليك با استفاده از فناورى موشك هاى  از جمله انجام ش
بالستيك انجام نداده و ضمنا كشورها بايد تمام اقدامات 
ــاورى يا همكارى هاى  ــراى جلوگيرى از انتقال فن الزم ب
ــا چنين فعاليت هايى را، انجام  فنى به ايران در ارتباط ب

دهند.»
ــا در قطعنامه جديد، لحن اين بند كه در بخش بيانيه  ام
عنوان آمده است، تغيير كرده و در عين حال استثنائاتى 
نيز در نظر گرفته شده است. در بند سوم از بيانيه عنوان 

شده است:
ــى مرتبط با  ــود تا هيچ فعاليت ــته مى ش «از ايران خواس
ــده با قابليت حمل  ــتيك طراحى ش ــك هاى بالس موش
ــليك  ــد، از جمله ش ــته اى صورت نده ــليحات هس تس
ــك با استفاده از چنين فناورى هاى مربوط  هرگونه موش
به موشك هاى بالستيك، تا زمان هشت سال پس از روز 
ــرش برجام و يا تا زمانى كه آژانس بين المللى انرژى  پذي
ــوط» را  ــى ارائه دهد كه «جمع بندى مبس اتمى گزارش

تأييد كند، بسته به اينكه كدام زودتر اتفاق افتد.»
ــه، پس از پايان  ــواد ظريف وزير امور خارج اما محمدج
ــاى  ــورد تحريم ه ــن، در م ــته اى در وي ــرات هس مذاك
تسليحاتى گفته بود: «ساز و كار جديدى درست مى شود. 
ــكل تحريم نخواهد  محدوديت هايى خواهد بود كه به ش
ــد و بعد متوقف  ــال طول مى كش ــن روند 5 س ــود و اي ب
ــران به دنبال  ــت كه اي ــود. اين نه به اين دليل اس مى ش
ــت. ما نيازهاى تسليحاتى خود را تامين  خريد سالح اس
كرده ايم. بودجه نظامى و هزينه هاى نظامى ما يك پنجم 
ــايگان مان است. روندى را طى مى كند و در مدتى  همس
محدود مى شود و بعد هم در پايان 5 سال تمام تحريم ها 
ــوراى امنيت نقض  ــض قطعنامه ش ــود. نق متوقف مى ش

توافق نيست.»
ــتگاه  ــالش همه جانبه موافقان توافق ، به خصوص دس ت
ــار مختلف  ــد. اقش ــدان موثر واقع نش ــى، چن ديپلماس

ــز نمايندگان  ــجويان و ني ــوص روحانيون، دانش به خص
ــووالن  ــدور بيانيه هايى از فرماندهان و مس مجلس با ص
ــكر فيروزآبادى رييس ستاد  عالى نظامى ازجمله سرلش
كل نيروهاى مسلح و سرلشكر جعفرى فرمانده كل سپاه 
خواستند تا به صورت عملى، بى تاثير بودن اين قطعنامه 
ــان دهند؛ اقدامى نظير برگزارى  ــكى را نش بر روند موش

رزمايش موشكى.
ــردار حاجى زاده از  ــت ها، س اندكى پس از اين درخواس
در پيش بودن رزمايش بزرگ موشكى سپاه خبر داد كه 
همين اعالم خبر نيز بازتاب زيادى در رسانه ها پيدا كرد 
ــاه در كش و قوس تصويب  ــا اينكه روز جمعه 19مهرم ت
ــب ايران در اجراى برجام در  طرح اقدام متقابل و متناس
ــوراى اسالمى، خبر تست و شليك جديدترين  مجلس ش
ــام «عماد» همه ــتيك و دوربرد ايران با ن ــك بالس موش

نگاه ها را به خود جلب كرد.
 گزينه هاى موشكى سپاه در زير زمين

ــل و خارج تمام ــر عماد در داخ ــوز بازتاب هاى خب هن
نشده بود كه سپاه پاسداران «گزينه هاى زير زمين» خود 

را رو كرد.
ــپاه كه حدود چهار سال قبل براى اولين بار تصاويرى  س
از سيلوهاى زيرزمينى شليك موشك هاى بالستيك خود 
را پخش كرده بود، اين بار اجازه داد تا تصاوير تونل هاى 
ــك هاى دوربرد و آماده به شليك بر  زيرزمينى كه موش
روى النچرهاى متحرك در آن قرار دارند، رسانه اى شود.

تصاوير و فيلم هاى اين تونل ها از رسانه ملى پخش شد 
و در آن سردار حاجى زاده فرمانده نيروى هوافضاى سپاه 

اطالعات محدودى از اين تونل ها اعالم كرد.
ــى از اين تونل ها در عمق  ــد كه برخ براى مثال گفته ش

ــه ضريب امنيتى  ــوه قرار دارد ك ــرى در زير ك 500 مت
ــيار باال مى برد. در تصاوير منتشر شده، قطارى  آنها را بس
ــك هاى دوربرد «قدر» بر روى خودروهاى پرتاب  از موش
ــپاه نيز  ــد و فرمانده هوافضاى س كننده نمايش داده ش
ــرفته ترين  ــح كرد كه در مقابل جديد ترين و پيش تصري
ــى  ــى و تهاجم ــزات جاسوس ــا و تجهي ــل ماهواره ه نس
ــالمى -براى شناسايى اين تونل ها-  دشمنان انقالب اس

كوچك ترين نگرانى ندارد.
 ماموريت موشك خليج فارس «دريايى» است
حاجى زاده اين را هم گفت كه اين تونل، تنها نمونه اى از 
ــكى كشور بوده و از سال آينده نيز  انبوه پايگاه هاى موش
نسل جديد و پيشرفته موشك هاى دوربرد سوخت مايع 

و جامد جايگزين توليدات فعلى خواهد شد.
وى افزود: موشك ها در بردهاى مختلف در همه پايگاه ها 
ــوار، آماده پرتاب و دست ها بر  بر روى پرتابگر (النچر) س
ــتور فرمانده معظم  ــت و فقط منتظر دس روى ماشه اس
كل قوا هستيم. فرمانده نيروى هوافضاى سپاه خطاب به 
ــا كه دل خوش به گزينه هاى  آمريكايى ها نيز گفت: آنه
ــه گزينه هاى زير  ــتند، تنها نگاهى ب ــز خود هس روى مي
ميز سپاهيان اسالم بيندازند.حاجى زاده، توانايى و اقتدار 
ــناور بوده  ــبيه كرد كه بر آب ش ايران را به كوه يخى تش
ــت.وى  ــه اى كوچك از آن روى آب عيان اس و تنها گوش
همچنين تصريح كرد:  كمتر شهرى در كشور وجود دارد 
ــكى در آن وجود نداشته باشد. كه الاقل يك پايگاه موش
ــكى  ــومين اقدام جدى موش ــاال بايد منتظر ماند تا س ح
ــام رزمايش بزرگ»  ــرات يعنى «انج ــران پس از مذاك اي
ــى كه فرماندهان عاليرتبه نظامى از  عملى شود؛ رزمايش

نزديك بودن آن خبر مى دهند.
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ــران گفت:  ــاز جمعه ته ــه نم ــى در خطب ــت اهللا جنت آي
ــوع برجام نبايد  ــى و تفريطى با موض ــاى افراط برخورده
وجود داشته باشد. اگر در برابر طرف مقاومت و ايستادگى 
ــراييل را به رسميت  نكنيم، فردا روزى مى گويند بايد اس
ــاوى باشد، بايد  ــيم، حقوق زن و مرد هم بايد مس بشناس
ــان را با حزب اهللا  ــاص را برداريم، بايد ارتباط ت ــم قص حك
لبنان و مقاومت در منطقه قطع كنيد و ...، ولى آنان بدانند 
ــا همه انقالبيون  ــتاده ايم و ارتباط مان را ب ــا تا آخر ايس م

اسالمى تا آخرين قطره خون مان حفظ مى كنيم.

مخالفت آيت اهللا جنتى با 
تساوى حقوقى زن و مرد

شنيده ها 
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نزار قطرى مى گويد: متاسفانه امروزه بعضا سبك ها و الحانى 
ــين و نهضت امام  روى كار مى آيد كه ارتباطى به امام حس
ــان ندارد، بلكه سبك هايى متعلق  ــين (ع) و قيام ايش حس
ــعرهايى كه روى اين سبك  ــت. حتى ش به پاپ و غرب اس
ــخيف است.وى در گفت  ــود، بعضى  بسيار س خوانده مى ش
ــت: بنده هيچ وقت براى خواندن  ــفقنا بيان داش و گو با ش
ــرط خاصى نمى كنم،  ــرط پول يا حتى هيچ ش مداحى ش
ــون از اين كار  ــت خريد بليط نمى كنم، چ ــى درخواس حت

خجالت مى كشم.

ــنهادات خارجى اش به هنگام  ــام چرخنده درباره پيش اله
ــينماى باليوود در آن  ــارج از ايران گفت: س ــى در خ زندگ
ــراغ من آمد. اصوال هم بانوى سينماگر ايرانى اين  مقطع س
چيزى كه اين خانمى كه از بس كوچك است؛ اسمش هم 
ــت و جديدا در اروپا لباس هاى نامرئى مى پوشد  يادم نيس
ــش روى جلد مجالت مى رود و در فيلم افغانى هم  و عكس

لخت شده است؛ نيست.
وى ادامه داد:  پنج شش سال پيش شبكه هاى ماهواره اى 
فارسى زبان مختلفى هم سراغ من آمدند و پيشنهاد حضور 
ــه مضمونش مربوط به يك  ــريالى ك به عنوان نقش اول س
خانم مانكن و چند نفر مرد عاشق و شيفته او بود را دادند و 
گفتند 5-6 ميليارد به تو مى دهيم و بدون شك هر بازيگر 

ديگرى بود؛ قبول مى كرد.
ــتم  ــتم و مى توانس ــده افزود: موقعيتى كه من داش چرخن
ــرت  ــور كنس از كش ــارج  ــاى خ ــالن ه ــن س بهتري در 
ــينم را  ــانى چون گوگوش بنش ــروم جاى كس ــذارم و ب بگ

نپذيرفتم.

توصيه يك مداح مشهور
 به ديگر مداحان

مى توانستم جاى گوگوش را 
بگيرم

ــه لزوم  ــاره ب ــا اش ــى ب ــاق بازرگان ــين ات ــس پيش ريي
ــده توسط  ــازى موارد مصرف ريال هاى خرج ش شفاف  س
ــيم و  ــته باش ــد ارزيابى عملكرد داش ــت: باي ــت گف دول
ــود، بسيار خوب ــازى ش ــده شفاف س اگر موارد هزينه ش

است.
ــين اتاق بازرگانى، صنايع،  يحيى آل اسحاق رييس پيش
ــاورزى تهران درباره اظهارات رييس جمهور  معادن و كش

ــت آزاد  مبنى بر اينكه «پول هاى بلوكه  ايران كه قرار اس
شود، عمدتاً قبًال ريالش خرج شده است» اظهار داشت: 
پول  ها دونوع است. يكى ارز و ديگرى ريال  مابه ازاى اين 
ارز است و ارزى كه ناشى از فروش نفت است متعلق به 
ــت؛ اما بودجه بر اساس ريال است و بايد آن را  دولت اس
ــاب خود ثبت كند. دولت ها در  به ريال تبديل و در حس
ــه برمى خورند و  ــرايط مختلف وقتى به كمبود بودج ش
ــات بالقوه خود را به  ــراى نيازهاى آنى، بعضى از امكان ب

بالفعل تبديل مى كنند.
ــخص در دولت هاى  ــه طور مش ــحاق ادامه داد: ب آل اس
ــدارى فروش نفت  ــته و به ويژه دولت قبل، ما مق گذش
ــته ايم و مجبور  ــرف آن را نداش ــتيم؛ اما اجازه مص داش
ــدارى كنيم،  ــن و هند آن را نگه ــاب چي بوديم در حس
ــى كه اصل دارايى متعلق به دولت بود كه قدرت  در حال

ــتفاده از آن وجود نداشت.عضو شوراى مركزى حزب  اس
موتلفه اسالمى با بيان اينكه از اين سو نيز دولت احتياج 
ــت  ــن تعبير كه اين پول من اس ــته و با اي به ريال داش
ــت،  ريال اين پول ها را قبال پيش خور و مصرف كرده اس
ــر ريال اين دالرها از بانك  افزود: بنابراين در حال حاض
مركزى گرفته شده و بانك مركزى مال دولت نيست اما 
ــت.وى تصريح كرد:  در  ــالمى اس متعلق به جمهورى اس
ــت، اول اينكه اين پول متعلق  ــا دو بحث مطرح اس اينج
ــالمى بوده و ما اين ارز بلوكه شده را در  به جمهورى اس
ــت ريال آن را  ــور داريم اما مبلغى كه دول ــارج از كش خ
ــحاق با اشاره به لزوم  ــد، محدود است.آل اس نگرفته باش
ــازى موارد مصرف ريال هاى خرج شده متذكر  شفاف س
شد: بايد ارزيابى عملكرد داشته باشيم و اگر موارد هزينه 

شده شفاف سازى شود بسيار خوب است.

ــاد از انفعال  ــت رهپويان ضمن انتق ــام جمعي قائم مق
ــارات به دليل  ــى در برخورد با ام ــتگاه ديپلماس دس
ــور كه آقاى  ــى گفت: آن ط ــت معلمان ايران بازداش
روحانى در رقابت هاى انتخاباتى عنوان كرد، قرار بود 

پاسپورت ايرانى صاحب عزت شود.
ــت رهپويان انقالب  ــرورى قائم مقام جمعي ــز س پروي
ــى  ــتگاه ديپلماس ــاره به انفعال دس ــالمى، با اش اس
كشورمان در برخورد با كشور امارات به دليل بازداشت 
ــت: آنطور كه آقاى روحانى  معلمان ايرانى اظهار داش
در رقابت هاى انتخاباتى عنوان كرد قرار بود پاسپورت 
ــود اما امروز شاهديم  ايرانى صاحب عزت و ارزش ش
ــرايط خفت سياسى ما  تالش مى كنند در بدترين ش

را ببرند.
ــرورى ادامه داد: امروز اگر به كشورهايى ايران تنها  س
ــا از صفحه تاريخ حذف ــك نگاه غضب آلود كند آنه ي

ــرات مى دهد كه  ــارات به خود ج ــوند؛ اما ام  مى ش
چنين رفتار سخيفى را انجام دهد و ديپلماسى ما نيز 

منفعالنه در مقابل آنها مماشات مى كند.
ــرد: وقتى  ــان تصريح ك ــت رهپوي ــام جمعي قائم مق
ــا انجام داد و پس  ــتان چنين جنايتى را در من عربس
از آن به وزير خارجه ما به دليل نپذيرفتن درخواست 
مالقاتش با همتاى عربستانى بى احترامى شد، ظريف 
ــى با يكى از روزنامه هاى عربى گفت ما  در گفت  وگوي
مى خواهيم مشكالت خود با عربستان را حل كنيم و 
ــته باشيم كه از اين حرف پيام  مودت و دوستى داش

ضعف دريافت مى شود.
ــش كه تا كجا قرار است همراه و  وى با طرح اين پرس
همگام با اهانت كنندگان به ملت ايران همراهى كنند 
ــد وزارت خارجه تشنج زدايى در  گفت: به نظر مى رس
ــى را به همراهى  ــت خارج عرصه منطقه اى و سياس

ــرورى با اشاره به انواع  با دشمن تعبير كرده است.س
ــس از برجام گفت: اين  ــاى آمريكا به ايران پ اهانت ه
نمى تواند به عزت ايران منجر شود، اين در حالى است 
ــه  دولت و روزنامه هاى حامى آن حتى نمايش يك  ك
ــد از اين رو اين اقدامات قطعا  ــتر را نيز برنتابيدن پوس
ــد.اين فعال اصولگرا با  منجر به عزت ايران نخواهد ش
ــالمى پايه هاى عزت اسالمى  بيان اينكه جمهورى اس
ــت: اگر امروز  ــت اظهار داش را در دنيا برقرار كرده اس
ــوى ديگر  ــور در يك طرف و ايران در س ــش كش ش
ــم نمى توانند موضوعى را به ما  ــرار مى گيرد و باز ه ق
تحميل كنند ناشى از عزت و اقتدار ما است نه مماشات 
ــمن. وى با تاكيد بر اينكه امارات در اين  كردن با دش
ــيار جدى دريافت  ــخ بس زمينه به دليل رفتارش پاس
ــت خارجى  خواهد كرد در عين حال گفت: اگر سياس
دولت تا اين حد منفعل نبود آنها جرات نداشتند اين 
ــخيف را انجام دهند از اين رو وزارت خارجه  رفتار س
ــت خارجى انتخاب  ــزت را در سياس ــد رويكرد ع باي
كند. سرورى با بيان اينكه ادامه رويكرد فعلى وزارت 
ــتار ايجاد تغييرات  ــت خواس خارجه نگران كننده اس

اساسى در روند سياست خارجى دولت شد.

دبير كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
با اشاره به دفن دسته جمعى برخى از حجاج جان باخته 
در منا از جمله حاجيان ايرانى گفت: جمهورى اسالمى 

به سادگى از كنار اين ماجرا نمى گذرد.
محمدحسن آصفرى ، در واكنش به دفن دسته جمعى 
ــط دولت   برخى از حجاج جان باخته در فاجعه منا توس
عربستان اظهار داشت: اين اقدام آنها كامال نشان دهنده 
بى مسووليتى و بى كفايتى در برابر حجاج است؛ چراكه 
دولت عربستان تمام وقت خود را براى حمله به يمن و 
تجهيز تروريست ها در عراق و سوريه گذاشته و فرصتى 

براى رسيدگى به امور حج ندارد.
ــت كه  ــه گونه اى نيس ــاله ب ــد كرد: اين مس وى تاكي
جمهورى اسالمى به سادگى از كنار آن بگذرد. مى توان 
ــت غرامت به خانواده هاى  ــور كرد كه تنها با پرداخ تص
ــكوت مى كنيم؛ قطعا اينطور نخواهد  جان باختگان، س
ــت خارجى  ــيون امنيت ملى و سياس ــد.دبير كميس ش
ــر وارد اين قضيه  ــورهاى ديگ ــس افزود: چه كش مجل
ــا جديت  ــالمى ب ــوند، جمهورى اس ــوند و چه نش بش
ــود. ــاد حادثه معلوم ش ــد تا تمام ابع ــرى مى كن پيگي
ــووالن حادثه،  ــان كرد: برخى از مس آصفرى خاطرنش
ــتند  ــى و ديپلماتيك ما هس ــخصيت هاى سياس از ش
ــر آنها آمده است،  ــود چه بر س كه حتما بايد معلوم ش
ــوح بوده و با  ــده بايد همچنان مفت ــن اين پرون بنابراي
ــود و از كشورهاى جهان اسالم هم  جديت پيگيرى ش
ــن موضوع نگذرند،  ــادگى از كنار اي انتظار داريم به س

چون هيچ تضمينى نيست كه در آينده تكرار نشود.
ــيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس  دبيركميس
ــالمى با تاكيد بر اينكه عربستان سعودى  ــوراى اس ش
ــاد را نداشته و به دليل  ــته جمعى اجس اجازه دفن دس

بى اعتقادى به مسائل شرعى چنين اقدامى كرده است، 
عنوان كرد: خبرهايى به ما رسيده كه يك هزار و 500 
نفر از حجاج ديگر كشورها، پيش از هشدار رهبر معظم 
ــده اند كه ممكن است بين آنها ايرانى ها  انقالب دفن ش

هم باشند؛ بنابراين همه اينها بايد مشخص شود.
ــدود يك هزار و 200  ــاره به وضعيت دفن ح وى با اش
ــر از اين حجاج توضيح داد: گودالى در اطراف مكه و  نف
ــهرهاى ديگر كنده اند و حتى بدون كفن كردن آنها  ش
را درون گودال ريخته اند و يك نماز دسته جمعى براى 
ــاد  ــپس آهك و خاك بر روى اجس آنها خوانده اند و س
ريخته اند و اينها نشان مى دهد كه نه تشريفات شرعى 
را رعايت كرده اند و نه ضوابط قانونى ديگر كشورها، لذا 

نبايد به سادگى از كنار اين موضوع بگذريم.
ــالمى ايران  ــرد: دولت جمهورى اس ــرى تاكيد ك آصف
ــا، به طور ويژه بايد  ــالوه بر پيگيرى كليت حادثه من ع
ــى از حجاج بدون اطالع دولت ايران  موضوع دفن برخ
ــتان نيز بايد  ــت پيگيرى كند و دولت عربس را با جدي
مسووليت اين اقدام و بازگرداندن اجساد را قبول كند، 
ــاد  ــرع مقدس ما اجازه بازگرداندن اجس مگر اينكه ش

دفن شده را ندهد.

آصفرى:روحانى مى خواست عزت را به پاسپورت ايرانى بازگرداند
ايران به سادگى از كنار دفن اجساد حاجيان خود در عربستان نمى گذرد

دولت پول هاى بلوكه شده
 را پيش خور كرده است

قطار بالستيك هاى «اسراييل زن» سپاه در زير زمين؛ 

رستاخيـز 
موشكـى در ايـران
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خبر فوالد خبر 

به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان اصفهان، مصرف گاز در 
نيمه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد 

افزايش يافته است.
مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، با اشاره به ميزان مصرف 10 
ميليارد و 480 ميليون مترمكعب گازطبيعى درسطح استان گفت: 
ــارد و560 ميليون متر مكعب در بخش  از اين ميزان حدود4 ميلي

نيروگاه هاى استان به مصرف رسيده است.
ــى در بخش خانگى  ــعيد مومنى در خصوص حجم گاز مصرف س
ــت:   حجم گاز مصرفى طى  ــتان بيان داش و صنعتى درسطح اس
ــال در بخش خانگى بيش ازيك ميليارد و  ــت امس شش ماه نخس
390 ميليون متر مكعب و در بخش صنعتى  بدون در نظر گرفتن 
ــش از چهارميليارد و 100 ميليون متر  گاز مصرفى نيروگاه ها ، بي

مكعب بوده است.
ــاره به حجم حدود يك ميليارد و 215 ميليون متر  مومنى، با اش
مكعب مصرف گاز در بخش خانگى طى نيمه نخست سال گذشته 

تصريح كرد : اين ميزان امسال هشت درصد افزايش يافته است.
مديرعامل شركت گاز استان اصفهان  رشد مصرف گاز در شاخص 
صنعت را طى شش ماهه نخست سالجارى بيش از هشت ميليارد 
ــمرد كه در مقايسه با   و 860 ميليون متر مكعب گاز طبيعى برش
ــته كه حدود شش ميليارد و 488 ميليون  مدت مشابه سال گذش

متر مكعب بوده با 36 درصد رشد مواجه بوده است.
مهندس مومنى گفت: اين شركت عالوه بر توسعه چرخه صنعت 
ــود در جهت  ــووليت هاى اجتماعى خ ــتاى مس و توليد،  در راس
ــت اهتمام  ويژه اى برگازرسانى  كاهش آالينده هاى محيط زيس
ــتان ورزيده به گونه اى كه در حال حاضر  به واحدهاى صنعتى اس
ــد صنعتى را از اين نعمت خدادادى  بيش از هفت هزار و 600 واح

بهره مند ساخته است.
وى ميزان مصرف گاز در بخش تجارى را، از ابتداى سال تا كنون 
ــزود: اين ميزان در مدت  430 ميليون متر مكعب عنوان كرد و اف

مشابه سال گذشته 167 ميليون متر مكعب بوده است.
ــتان  اصفهان 103 شهر و  1265 روستا  مومنى اضافه كرد: در اس
ــد  و در واقع جمعيتى بيش از  به  شبكه گازرسانى متصل مى باش
ــترك از نعمت گاز طبيعى برخوردار  يك و ميليون  600هزارمش

مى باشند.
مديرعامل شركت گاز استان اصفهان بيان داشت: براى اين حجم 
گازرسانى بيش از30 هزار كيلومترشبكه گذارى، 10هزار كيلومتر 
ــعاب ، 152 جايگاه سى ان جى و  خط انتقال، حدود 10 هزار انش

853 ايستگاه تقليل فشار و حفاظت از زنگ  اجرايى شده است.
ــاالنه  ــال حاضر س ــركت در ح ــن ش ــت: اي ــى گف ــعيد مومن س
ــع مى كند و از اين  حدود20ميليارد متر مكعب گاز طبيعى توزي
نظر باالترين ميزان توزيع گاز در سطح كشور را به خود اختصاص 

داده است.

ــتاندارد در ايران، مراسم انتخاب  ــالگرد تأسيس اس همزمان با نودمين س
واحدهاي نمونه استاني در بخش هاي مختلف توليدي در سالن نگين نقش 
جهان با حضور مقامات استاني و كشوري، معاون تدوين و ترويج سازمان 
ــتاندارد ايران، مديران كنترل كيفي و عرصه بهداشت و سالمت و  ملي اس
منتخبين استاني، كشوري و نمونه استاندارد در استان اصفهان برگزار شد و 
طي آن با اهداء تنديس و لوح تقدير از شركت فوالد مباركه اصفهان به عنوان 

واحد نمونه استاني در زمينه توليد فلزات تجليل شد.
در ادامه اين جلسه، استاندار اصفهان با بيان شعار روز جهاني استاندارد در 
سال 2015 اظهار داشت: استاندارد زبان مشترك جهان براي تعامل مردم 
در سطح جهان و همسو با شعار همدلي و همزباني در كشور است و مي تواند 

سالمت توليد را به ارمغان آورد.
رسول زرگرپور از قدمت استاندارد به عنوان شاخص ديرينه سنجش كاال 
سخن راند كه با شروع توليد انبوه، مفهوم علمي، كاربردي و ضرورت آن در 

همه بخش ها و به ويژه صنعت به يك نياز تبديل شده است.
وي سالمت، رفاه و ايمني كاالها و خدمات، محيط زيست و كسب جايگاه 
برتر در منطقه را عاملي براي تسهيل در تجارت و روابط بين الملل عنوان 
ــت  ــراي ورود به عرصه رقابت كمك كننده اس ــتاندارد ب نمود و افزود: اس
ــي آورد و مانع از هدر  همچنين فضاي ايمن براي توليد و مصرف فراهم م

رفت انرژي مي شود و به رفع چالش ها كمك مي كند.
همچنين در اين مراسم معاون تكنولوژي فوالد مباركه پس از دريافت لوح 
تقدير و تنديس گفت: شركت فوالد مباركه همواره محصوالت خود را مبتني 
بر نيازهاي مشتريان و فراتر از استانداردهاي ملي توليد مي نمايد. در اين 
شركت توليد كيفي و فراتر از استاندارد جزء خط مشي كيفي سازمان است.
ــازمان جهاني استاندارد بعه نوان  فرزاد ارزاني تصريح كرد: امسال شعار س
ــترك جهاني» انتخاب شده است كه نشان دهنده  «استانداردها زبان مش
اهميت استانداردها در برقراري ارتباط بين جوامع مختلف ميباشد از اين رو 
الزم است در كشور ما نيز با باال بردن سطح كيفي محصوالت و استانداردها 
ضمن باالبردن رضايت مصرف كنندگان داخلي امكان رقابت پذيري در بازار 

صادرات نيز فراهم گردد.
ــتانداردها در زندگي روزمره مردم از موضع ديگر  وي ادامه داد: اهميت اس
قابل بررسي بوده كه مهم ترين آنها تأمين ايمني و امنيت مردم،حفظ محيط 

زيست و افزايش رفاه و سالمت عمومي جامعه مي باشد.
معاون تكنولوژي فوالد مباركه افزود: امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان 
ــده است  ــتاندارد و كيفيت به يك مطالبه عمومي در جامعه تبديل ش اس
ولي متأسفانه در كشور ما به دليل فراگير نشدن استاندارد در كل سطوح 
جامعه هنوز استاندارد به يك مطالبه عمومي تبديل نشده است و الزم است 
همچنان كه ترويج و گسترش استاندارد در اصفهان از طريق مراكز آموزشي 

و مدارس براي كودكان شروع شده است در جامعه نيز نهادينه شود.
گفتني است در پايان اين مراسم از 22 واحد نمونه در بخش هاي مختلف 
توليدي تقديرگرديد كه در زمينه توليد فلزات شركت فوالد مباركه اصفهان 

به عنوان واحد نمونه استاني انتخاب شد .

افزايش 20 درصدى مصرف گاز
 از ابتداى سال تاكنون

در همايش روز جهانى استاندارد، 
شركت فوالد مباركه اصفهان به عنوان 

واحد نمونه استانى معرفى شد 

رقابت توليدكنندگان بزرگ نفت براى تصاحب بازارهاى جديد، 
با گذشت زمان جدى تر مى شود به طورى كه صادركنندگان 
ــرك  ــهم در بازار، حتى به حربه دامپينگ و س براى افزايش س

كشيدن به حياط خلوت رقبا متوسل مى شوند. 
ــدن رقابت باعث  ــخت تر ش ــت در بازار و س افزايش عرضه نف
ــورهاى توليد و صادركننده نفت از هر ابزارى كه  شده كه كش
ــتفاده كنند. در اين ميان،  ــده براى تقويت جايگاه خود اس ش
عربستان و روسيه، دو توليدكنندگان بزرگ بازار جهانى نفت، 
بيش از ديگران براى تصاحب بازار رقابت مى كنند. روسيه كه 
بزرگ ترين توليدكننده نفت غير عضو اوپك به شمار مى رود، 
با توليد روزانه حدود 10/58 ميليون بشكه نفت خام، سهم قابل 
توجهى از عرضه نفت مازاد در بازار جهانى را به خود اختصاص 
ــقوط قيمت ها دست از افزايش توليد و  داده و حتى با وجود س

صادرات برنداشته است.
ــتان نيز كه بزرگ ترين توليدكننده عضو اوپك شناخته  عربس
مى شود، به طور رسمى اعالم كرده كه قصد ندارد بازار را به ساير 
رقبا واگذار كند و حتى به قيمت سقوط قيمت ها، ميزان توليد و 

صادرات را باال برده است.
 رقابت بر سر سهم ايران در دوران تحريم

ــال هايى كه ايران با معضل تحريم دست به گريبان بوده  در س
ــت در روز به فروش  ــت كه بيش از يك ميليون نف و نمى توانس
ــتان به يكباره هجوم آورده و بخش  ــيه و عربس ــاند، روس برس

عمده اى از بازار نفت ايران در اروپا و آسيا را تصاحب كردند.
بررسى ها نشان مى دهد كه به دليل شباهت نفت ايران با نفت 
اورال روسيه، اين كشور توانسته بخش قابل توجهى از بازار سابق 
ايران در اروپا را در اختيار بگيرد. عربستان نيز بخش قابل توجهى 

از بازار نفت ايران در آسيا را در اختيار گرفته است.
رقابت بر سر بزرگ ترين بازار جهان  

منطقه شرق آسيا و چين نيز هدف ديگر صادركنندگان بزرگ 
نفت به شمار مى رود. باتوجه به رشد اقتصادى شرق آسيا و چين، 
اين كشورها در سال هاى آينده به عنوان بزرگ ترين متقاضى 
نفت در جهان به شمار رفته و خريد نفت را افزايش خواهد داد؛ 
بنابراين توليدكنندگان قصد دارند كه هرچه بيشتر جاى پاى 
خود را در اين بازار محكم كنند، به طورى كه عربستان چندين 
بار، دامپينگ كرده و قيمت نفت را براى خريداران چينى و ساير 

خريداران شرق آسيا، كاهش داده است.
ــاى بلندپروازانه مانند  ــيه نيز قصد دارد با اجراى طرح ه روس
احداث خط لوله انتقال نفت و گاز به چين، بازار انرژى اين كشور 

را در اختيار بگيرد.
 نفوذ نفتى روسيه در خليج فارس

منطقه خليج فارس به طور سنتى حوزه نفوذ كشورهاى همسايه 
است. مجموعه اى از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت يعنى ايران، 
عربستان، عراق، قطر، امارات و عمان در حاشيه خليج فارس قرار 

گرفته و به طور طبيعى بازار اين منطقه را در اختيار گرفته اند.
اما با اين وجود، چندى است كه مسكو به بازار خليج فارس رسوخ 
كرده، البته نه از طريق صادرات نفت بلكه از طريق عرضه نفت 
كوره و فرآورده هاى نفتى. در واقع، روسيه، پس از بحران اوكراين 
و اعمال تحريم كشورهاى غربى، تالش كرده است كه به سراغ 

بازار خليج فارس بيايد.
ــا در منطقه  ــرآورده ه ــى ف ــوره و برخ ــه نفت ك ميزان عرض
ــه باعث كاهش ــيه به حدى بوده ك ــط روس خليج فارس توس

 بى سابقه قيمت اين محصوالت شده است.

 رخنه عربستان در حياط خلوت روسيه
ــنتى و تاريخى به عنوان حياط خلوت  اروپاى شرقى به طور س
روسيه شناخته مى شود و بحران كريمه نيز نشان داد كه مسكو 
ــرقى  ــاير دولت ها در اروپاى ش ــبت به نفوذ س تا چه اندازه نس
حساسيت دارد. براين اساس، روسيه، بازار نفت كشورهاى اروپاى 
شرقى را در اختيار گرفته و تالش داشته كه جلوى نفوذ رقبا را 
بگيرد، هرچند كه دولت هاى شرق اروپا با هدف كاهش وابستگى 
ــكو، اقداماتى را براى خريد نفت از ساير توليدكنندگان  به مس
انجام داده اند. براين اساس، رويترز گزارش داده كه عربستان با 
تخفيف هايى كه براى محموله هاى خود ارائه مى كند، توانسته 

نفت خام خود را براى نخستين بار به لهستان هم برساند.
ايگور سچين مديرعامل شركت روسنفت روسيه در واكنش به 
اين اقدام اعالم كرده است: عربستان با اين كار وارد بازارى شد كه 

پيش تر به طور كامل در اختيار روسيه بود.
وى افزود: عربستان براى نخستين بار وارد بازار لهستان شده و 
محموله هاى خود را از طريق گدانسك انتقال مى دهد. گدانسك 
ــال، يك منبع  ــت. در همين ح ــاى بالتيك اس بندرى در دري
ــه محموله نفت خام عربستان در  تجارى در لهستان گفت: س
روز 21 سپتامبر به گدانسك رسيد.وى افزود: اين محموله ها با 
تخفيف هايى واقعا جذاب فروخته شده اند. پيشتر مجارستان نيز 
واردات خود را  از منطقه كردستان عراق افزايش داده است، بازار 

اين كشور نيز پيشتر در اختيار روسيه بود.
رقابت توليدكنندگان نفتى كه در حال تبديل شدن به دامپينگ 
ــدت ادامه دارد. در  است، حتى با وجود كاهش قيمت ها، به ش
واقع غول هاى نفتى دنيا تالش مى كنند، رقبا را به قيمت سقوط 

قيمت ها از ميدان رقابت خارج كنند.

رييس كانون صنايع غذايى ايران گفت: بعضى از دستگاه هاى دولتى ما را 
ــويق به گران كردن محصوالت مان مى كنند اما بايد اشاره داشت كه  تش
ــدن قيمت كاالهاى صنايع غذايى ديگر مردم قدرت  در صورت گران ش

خريد ندارند.
محمدرضا مرتضوى در همايش روز جهانى غذا اظهار كرد: صنايع غذاى 
ايران سابقه 100ساله دارد و در منطقه خاورميانه جزو قديمى ترين صنايع 
به حساب مى آيد.وى افزود: صنايع غذايى ايران در اشتغال 430 هزار نفر 
ــور نقش دارد.رييس كانون صنايع غذايى  معادل 17 درصد مشاغل كش
ايران ادامه داد: كمتر كشورى در خاورميانه سابقه صدساله در اصالح بذر 
و حفظ نباتات دارد. همچنين سابقه ما در بخش هاى استاندارد و بهداشت 

بيش از 50 سال است.
ــتى در صنايع غذايى ايران نسبت به ساير  وى تصريح كرد: قوانين بهداش

كشورها سختگيرانه تنظيم و اجرا مى شود.
مرتضوى با بيان اينكه صنعت غذاى كشور داراى دو بخش شناسنامه دار و 
بدون شناسنامه است، افزود: براى تضمين سالمت غذا بايد غذا از مزرعه 
ــفره مورد پايش قرار گيرد. صنايع تبديلى بخش كشاورزى به خاطر  تا س
اينكه قوانين سختگيرانه و مجريان امين دارد تكليف آنها مشخص است 
ــود و بخش زياد از مشكالت مربوط به  اما تكليف ما از مزرعه شروع مى ش

صنايع تبديلى نيست.
ــيميايى در  ــاز مواد و كودهاى ش ــتفاده از درصد مج وى تأكيد كرد: اس

ــموم در موارد ديگر به بخش هاى  ــاورزى و باقى مانده س محصوالت كش
ــت.رييس كانون صنايع غذايى ايران  ديگرى از اقتصاد كشور مربوط  اس
با اشاره به اينكه صنعت غذاى كشور از نظام توزيع نامناسب رنج مى برد، 
ــد و با افزايش  ــيب جدى به مصرف كننده وارد مى كن گفت: اين امر آس

قيمت تمام شده از قدرت خريد مردم مى كاهد.
ــود تا به دست مصرف كننده برسد  وى افزود:  زمانى كه كاال توليد مى ش
شرايط خاص خود را مى خواهد كه وضعيت در حال حاضر رضايت بخش 
ــتگاه هاى دولتى نقايص را به حداقل  ــت اما اميدواريم با كمك دس نيس

برسانيم.
ــتر باشد بايد به همان  مرتضوى گفت: هرچه نظارت بر سالمت غذا بيش

اندازه حفاظت از خود صنعت و غذا نيز افزايش يابد.
رييس كانون صنايع غذايى ايران با بيان «مى خواهم به طور مستقيم انتقاد 
خود را ابراز كنم» گفت: براى كسب آبرو در صنعت غذا و ساخت يك برند 
بايد سال هاى متمادى به مردم خدمت كرد تا بتوان اعتماد آنها را جذب 
ــتگاه ها اختالف و ناهماهنگى وجود  كرد.مرتضوى افزود: وقتى بين دس
ــترين آسيب را مى بيند  ــد بزرگ ترين بازنده و كسى كه بيش داشته باش

مردم و صنايع هستند.
ــاورزى، ادامه داد:  ــوول در حوزه صنايع تبديلى بخش كش اين مقام مس
ــور مى خواهم اختالفات بين دستگاه ها، تقسيم قدرت و  از مسووالن كش

قوانين متضاد را كنار بگذارند.

ــور فقط با مجوز اين  ــا تأكيد بر اينكه خريد و ورود هواپيما به كش معاون وزير راه ب
سازمان انجام مى شود، از نبود تقاضا براى هواپيماهاى روسى گفت و افزود: ايرالين ها 

با كمپانى هايى مذاكره مى كنند كه پشتيبانى قوى پس از فروش داشته باشند.
على عابدزاده درباره ورود هواپيماهاى جديد به كشور اظهار داشت:  هر ايرالينى كه 
بخواهد هواپيماى جديد   وارد ناوگان هوايى كشور كند، الزم است تأييدها را براساس 
استانداردهاى بين المللى از سازمان هواپيمايى كشورى اخذ كند و سپس براى انجام 

پرواز اخذ تأييديه هاى بين المللى را داشته باشد.
ــتاى پاسخگويى مناسب  ــازمان هواپيمايى كشورى تأكيد كرد: در راس رييس س
ــعه صنعت هوايى، زيرساخت هاى آن  تقاضاى حمل و نقل هوايى، موظف به توس
ــركت  هاى هواپيمايى دنبال تنوع ناوگان  و ناوگان هستيم. وى با تأكيد بر اينكه ش
ــركت هاى هواپيمايى  ــت: تعدد ناوگان به افزايش هزينه ش ــتند، اظهار داش نيس
ــدارى، كرو پروازى،  ــاره مى توان به هزينه هاى تعمير و نگه مى انجامد كه در اين ب

خلبان، آموزش، تجهيزات و از اين قبيل  اشاره كرد.
ــركت    ــاره به قوانين تجارت در صنعت حمل و نقل هوايى افزود: ش عابدزاده با اش
هواپيمايى به عنوان يك بنگاه اقتصادى متناسب با وضعيت بازرگانى و اقتصادى 
ــرد، ميان برد و كوتاه برد  ــيرهاى پروازى  خود براى خريد هواپيماهاى بلندب و  مس
تصميم گيرى و اقدام مى كند.رييس سازمان هواپيمايى كشورى  درباره مشوق هاى 
كمپانى هاى سازنده هواپيما براى شركت هاى هواپيمايى گفت:  هر چقدر سازنده 
هواپيما بتواند پشتيبانى بهترى از ساخته خود انجام دهد، شركت هاى هواپيمايى 

راغب تر خواهند بود كه با آن كمپانى معامله كنند.

معاون وزير راه و شهرسازى اظهار داشت: هر هواپيما در مدت زمان فعاليت اقتصادى 
ــتيبانى  و دائماً عملكرد اين هواپيما از سوى  خود بايد از سوى شركت سازنده پش
سازنده پايش  شود. همچنين بايد تغييرات الزم در طول دوران مختلف  بر اين هواپيما 
اعمال شود و اين همان قسمتى از سامانه مديريت ايمنى است، يعنى شركت هاى 
ــازنده هواپيما بتوانند در طول عمر هواپيما از آن هواپيما پشتيبانى كنند. حال  س
ــد، قطعاً ايرالين ها براى خريد هواپيماى آن  اگر شركتى در پشتيبانى قوى تر باش

كمپانى راغب تر هستند.
ــره ورى ارتقا يافته و  ــازنده هواپيما، به وى اضافه كرد: به هر حال با قوى  بودن س
ــه كاهش هزينه  ــامانه ها ايمنى نيز افزايش مى يابد و پس از آن ب ــتيبانى از س پش
ايرالين ها مى انجامد. رييس سازمان هواپيمايى كشورى درباره پيگيرى هاى معاون 
علمى و فناورى رييس جمهور براى خريد هواپيما از روسيه و گفته هاى آنها مبنى 
بر خريد و ورود هواپيماهاى روسى، توضيح داد: به هر حال اين معاونت نيز در بخش 
صنعتى كشور فعال است  و در راستاى نوسازى و توسعه ناوگان هوايى، فعاليت هايى 

انجام مى دهند.
عابدزاده بيان كرد: البته  قرارداد خريد هواپيما فقط بين شركت هواپيمايى به عنوان 
بهره بردار و شركت سازنده منعقد مى شود و فقط شركت هاى هواپيمايى مسوول 

خريد يا اجاره هواپيما است.
رييس سازمان هواپيمايى كشورى درباره تقاضاى خريد هواپيماهاى شرقى و روسى 
از سوى شركت هاى هواپيمايى داخلى بيان كرد: هيچ يك از شركت هاى هواپيمايى 

درخواستى براى خريد و ورود هواپيماى روسى نداشته اند.

رييس كانون صنايع غذايى ايران:

شرايط  ايران براى خريد هواپيماهاى جديددولتى ها صنايع غذايى را به گرانى تشويق مى كنند

60 درصد مهارت آموزان تخصصى 
جذب بازار كار مى شوند

عراق،
 مشترى بزرگ سوسيس و كالباس ايران

گوشى 11 ميليارد تومانى 
رونمايى شد

احتمال ورود مجلس به طرح نوسازى 
ايران اير

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى اعالم كرد كه اكنون 60 درصد مهارت آموزان 
تخصصى كشور جذب بازار كار مى شوند.

ــى وحرفه اى و  ــازمان آموزش فن ــن امضاى تفاهم نامه بين س كوروش پرند درآيي
وزارت نيرو در مركز تربيت مربى كشور مستقر در كرج افزود: ساالنه يك ونيم تا دو 
ميليون نفر در 700 مركز ثابت و 14هزار مركز خصوصى وسيار كشور آموزش هاى

 فنى وحرفه اى فرا مى گيرند.
وى بيان كرد: امكانات دولتى سازمان آموزش فنى وحرفه اى عادالنه در كشور توزيع 
ــاوى از اين آموز ش ها بهره مند شوند. رييس سازمان  ــت تا همه مردم مس شده اس
آموزش فنى وحرفه اى كشور گفت: تاكنون شش هزار استاندارد آموزشى در بخش 
فنى و حرفه اى كشور تدوين و اجرايى شده و فعاليت مراكز آموزشى بر اساس دانش، 

نگرش و مهارت است.
ــتقر ــور مس ــت مربى كش ــاى مركز تربي ــوزش ه ــطح آم ــان اينكه س ــا بي وى ب
 در كرج باالست، افزود:اين مركز مطابق با استانداردهاى بين المللى فعاليت آموزشى 

دارد.
ــت: آموزش ها به تمام افراد جامعه اعم از  معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گف
ــتاييان، دانشجويان ، دانش آموزان، سربازان و ساير  زنان خانه دار، افراد بيكار ، روس

قشرها ارائه مى شود.
پرند گفت: اكنون سازمان آموزش فنى وحرفه اى به عنوان كانون آموزشى در منطقه 
فعاليت دارد و هنرجويان و مربيان كشورهاى عراق، تاجيكستان و ساير كشورهاى 

همسايه از امكانات آموزشى اين سازمان استفاده مى كنند.

ــان مى دهد كه صادرات فراورده هاى گوشتى از جمله سوسيس  آمارها نش
ــيده و در اين ميان  ــت امسال به 2/7هزار تن رس و كالباس طى نيمه نخس
ــترى دو هزار تن از كل فراورده هاى گوشتى صادر شده ايران  عراقى ها مش

در اين مدت بوده اند.
ــيس و  ــه سوس ــتى از جمل ــاى گوش ــادرات فروارده ه ــن ص همچني
ــران به  ــادرات غيرنفتى اي ــده ص ــالم عم ــابه آن جزو اق ــوالت مش محص
ــال صادرات دو هزار و  ــت امس ــش ماهه نخس ــاب مى آيد كه طى ش حس
ــون دالر ارز آورى  ــران معادل 10/5 ميلي ــن محصول براى اي 700 تن از اي

داشته است.
مقايسه وضعيت صادرات سوسيس و فراورده هاى مشابه طى نيمه نخست 
ــان مى دهد كه اگر چه قيمت هر كيلوگرم از اين  امسال با سال گذشته نش
محصول همچون سال قبل چهار دالر است، ميزان صادرات آن به لحاظ وزنى 

و ارزشى بيش از 30 درصد رشد پيدا كرده است.
همچنين فهرست صادرات غيرنفتى گمرك نشان مى دهد كه اگر چه ايران به 
شش كشور افغانستان، امارات، تاجيكستان، عمان، مالزى و عراق سوسيس 
ــتى صادر مى كند، مى توان گفت عراقى ها سهم  و فروارده هاى مشابه گوش

عمده اى از خريد اين محصول را دارند.
به اين ترتيب از 2/7هزار تن سوسيس صادراتى ايران عراق به تنهايى بيش از 
2/1 هزارتن از اين محصول را خريده است و به اين ترتيب سهم ديگر كشورها 

از بازار خارجى فرآورده هاى گوشتى ايران بسيار ناچيز است.

كمپانى انگليسى GG به تازگى از محصول جديد خود كه آيفون طالست 
رونمايى كرده و قيمت آن را 11 ميليارد و 934 ميليون تومان برچسب زده 

است.
 6S ــيد كه گمان مى كنند آيفون ــته افرادى باش ــت جزو آن دس ممكن اس
گران  قميت ترين گوشى موبايل است اما در اين باره بايد گفت كه در اشتباه 
هستيد زيرا ممكن است تاكنون اسم «Goldgenie» به گوشتان نخورده

 باشد.
ــود و متعلق به يك شركت  ــم با برند مخفف «GG» شناخته مى ش اين اس
انگليسى است كه گوشى هاى موبايل گران قيمت را براساس برندهاى روز 

موبايل توليد مى كند.
ــركت به تازگى محصول جديد خود را كه براساس آيفون 6 طراحى  اين ش
ــالى 24 عيار در آن  ــده رونمايى كرده كه از جواهراتى نظير الماس و ط ش

استفاده شده است.
ــاين بولت كه  ــهورى مانند ديويد بكهام و اوس اين محصول كه به افراد مش
ــود 3/51 ميليون دالر  از گوشى هاى طال استفاده مى كنند، فروخته مى ش

قيمت خورده است.
ــدارى كرد ــره كوچك خري ــوان يك جزي ــده كه با اين رقم مى ت گفته ش

  «Diamond Ecstasy»ــاخت ــازه س ت ــتگاه  ــن دس اي ــام  ن  .
ــد ــن و ُرزگل ــال، پالتي ــن ط ــى بي ــد انتخاب ــترى مى توان ــت و مش اس

 داشته باشد.

ــاختارى در  ــازى بارها اعالم كرده طرح ايجاد تغييرات س هرچند وزير راه و شهرس
هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران و بهبود شرايط آن در خدمات رسانى و ناوگان جزو 
ــاب مى آيد، اما مشكالت اعتبارى تاكنون مانع از  اهداف كالن اين وزارتخانه به حس
رسيدن اين طرح ها به مرحله ى اجرا شده است و كار را تا جايى پيش برده كه احتماال 

ورود نمايندگان مجلس به اين محدوده نيز وجود دارد.
چند روز قبل رييس سازمان هواپيمايى كشورى به كميسيون عمران مجلس رفت 
تا بخشى از مشكالت و دغدغه هاى اين صنعت را با آنها در ميان بگذارد. جلسه اى كه 
ــد يكى از اصلى ترين نتايج آن باالرفتن احتمال ورود مجلس به طرح  به نظر مى رس

نوسازى و تغيير ساختارى ايران اير خواهد بود.
هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران كه به عنوان ايرالين حامل پرچم كشور از اهميت 
بااليى برخوردار است، در طول سال هاى گذشته با مشكالت مختلفى از جمله كسرى 
بودجه مواجه بوده است كه اين موضوع از يك طرف باعث باال رفتن ميزان بدهى هاى 
ــودگى ناوگان ايران اير  اين ايرالين به شركت فرودگاه ها و از سوى ديگر باعث فرس

شده است.
ــده كه طرح ايجاد تغييرات جدى در نحوه  اداره اين ايرالين و  ــاله باعث ش اين مس
تامين منابع اش به شكل جدى دنبال شود و در طول ماه هاى گذشته نيز بر تخصيص 

اعتبارات الزم براى پيگيرى اين موضوع صحه گذاشته است. 
براساس گزارش ارائه شده از سوى وزارت راه و شهرسازى در جلسه كميسيون عمران 
درباره  تعيين تكليف و بازسازى ساختارى ايران اير صحبت هايى مطرح شده و سخن 

از لزوم افزايش حمايت دولت از آن صورت گرفته است.

همزمان با افزايش عرضه نفت مازاد؛

دامپينگ، حربه جديد عربستان و روسيه در بازار نفت
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فاز اول خط یک مترو به بهره برداری رسید ؛

حرکت روی ریـل هم دلـی مـدیران خـالق

هفته گذشته پس از گذشت 14 سال طلسم  قطار  زاینده رود   
 شهری اصفهان  شکس��ته ش��د و با افتتاح رسمی 
از فاز نخست خط یک متروی اصفهان با حضور وزیر 
کشور و مسووالن استانی و شهری، اصفهانی ها نیز باالخره سوار مترو شدند.

فاز نخست خط یک متروی اصفهان به طول 11/2 کیلومتر از مسیر شهرک 
 قدس واقع در ش��مال اصفهان تا میدان شهدا و ش��امل 10 ایستگاه است؛ 
نرخ بلیت قطار شهری اصفهان نیز در حال حاضر 500 تومان پیش بینی شده 
اس��ت و پس از بررسی شورای ش��هر، نرخ قطعی بلیت های قطار شهری به 

مردم اعالم خواهد شد.
ابراز تاسف وزیر کشور از تاخیر در بهره برداری متروی اصفهان

وزیر کش��ور در آیین بهره برداری از فاز اول خط یک متروی اصفهان با ابراز 
 تاس��ف از تاخیری که در افتتاح مترو اصفهان به وجود آمد، اظهار داش��ت: 
 این امر ب��ه هر دلیل ک��ه رخ داده باش��د از نظر م��ن قابل قبول نیس��ت و 
 هر مش��کلی اعم از اداری، فن��ی و تکنولوژی، مال��ی و برنامه ریزی که بود، 

باید با برنامه ریزی صحیح رفع می شد.
وی افزود: باید قدردانی ویژه را از کارگران پرتالش پروژه مترو انجام داد که 

بار اصلی این کار بر دوش آنهاست و معموال زحمات شان دیده نمی شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از س��خنان خود  با بیان اینکه تالش می کنیم 
که نمادهای مهم اقتصاد مقاومتی را در اصفهان پایه ریزی کنیم، تاکید کرد: 
همان طور که درگذشته بناهای عظیمی در این شهر ساخته شده و جریانات 
مهم تاریخی در اصفهان رقم خورده، اکنون نی��ز باید گام های بلندی را در 

نمادسازی اقتصاد مقاومتی در اصفهان به نمایش بگذاریم.
وی با بی��ان اینکه کش��ور ای��ران در منطق��ه، ح��رف اول را از نظر قدرت 
تاثیرگذاری در تحوالت می زند، ابراز داش��ت: اگر ب��ه عنوان عنصر موثر در 
موازنه قدرت در منطقه و در صحنه های بین المللی ایفای نقش می کنیم و 
اگر افتخار می کنیم که امن ترین کشور منطقه هستیم، به این دلیل است که 
توانسته ایم امنیت داخلی و به تناسب آن قدرت ملی خود را با تکیه بر وحدت 

و انسجام ملی و با پیروی از سیاست های مقام معظم رهبری محقق کنیم.
ضرورت تغییر در شیوه مدیریت مترو

استاندار اصفهان نیز که پیش از این تعامل استانداری، میراث و شهرداری 
 را مثبت دانس��ته و بر این باور اس��ت که این تعامل از صفر به 100 رسیده، 
بیان داش��ت: حدود 1400 میلیارد تومان برای مترو هزینه ش��ده که این 

میزان ، 60 به 40 درصد است.
رس��ول زرگرپور ادامه داد: با توجه به وضعیتی که داریم، باید در راس��تای 

تسریع در تکمیل روند ساخت سایر خطوط مترو اصفهان تالش کنیم.
رییس شورای سازمان قطار ش��هری اصفهان در ادامه بر ضرورت تغییر در 
شیوه مدیریت و مهندسی مترو اشاره کرد و بیان داشت: باید با یک رویکرد 
جدید در هر سال حدود 5 تا 6 کیلومتر از مترو را راه اندازی کنیم که برای 

تحقق این موضوع نیاز به هماهنگی و مسائل مختلف احساس می شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مجوز س��اخت مترو ، 20 سال پیش در سال 
74 صادر شده است، بیان داشت: با توجه به همه اتفاقاتی که رخ داده، مردم 
دیگر نمی توانند صبر کنند و از همین رو باید در روند تکمیل خطوط مترو 

تسریع شود.
حمایت های دولت از پروژه های ملی اصفهان بیشتر شود

رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به ضرورت حمایت دولت از پروژه های 
 ملی اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: متاس��فانه حمایت های دولت محترم 

به کمترین حد ممکن رسیده است.
رضا امینی به افتتاح فاز نخست خط یک مترو از میدان قدس تا میدان شهدا 

به طول 11 کیلومتر اشاره و بیان داشت: این پروژه حاصل زحمات 14 ساله 
 همکاران ما در ش��هرداری اس��ت که در نهایت در 6 ماهه نخست سال 96 

کل خط یک به طول 20 کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به برنامه ریزی ها و تدابیر استاندار و شهردار اصفهان برای اجرای 
فازها و خطوط بعدی مترو تصریح کرد: امیدواری��م با یک برنامه ریزی 60 
ماهه که یکی دو ماه نیز از آغاز آن گذشته، ش��اهد بهره برداری از سه خط 

قطار شهری اصفهان باشیم.
امینی با بیان اینک��ه خط دوم مترو اصفهان نیز در ح��ال تکمیل مطالعات 
است، ادامه داد: در ابتدای سال 95 عملیات اجرایی خط دوم نیز آغاز می شود 

و مطالعات خط سوم مترو نیز به همین ترتیب پیش خواهد رفت.
رییس شورای شهر اصفهان ادامه داد: با مساعدت استاندار تالش کردیم تا 
پروژه هایی همچون ورزشگاه نقش جهان، مصالی اصفهان، قطار شهری و 

سالن همایش های بین المللی اصفهان زودتر به بهره  برداری برسد.
امینی خطاب به وزیر کش��ور گفت: تاکنون تنها 20 میلیارد تومان از 100 
میلیارد تومان اعتبار پروژه مرکز همایش ه��ای بین المللی اصفهان هزینه 
شده و 80 میلیارد دیگر آن در تعهد دولت است که عدم پرداخت آن فشار 

را بر مردم شهر اصفهان، افزایش می دهد.
 وی ب��ه دیگ��ر مطالبات ش��هر اصفه��ان از دول��ت اش��اره و اضاف��ه کرد: 
سایت »سگزی« نزدیک به 19 میلیارد تومان مطالبه دارد و بار یارانه بلیت 
و توسعه حمل و نقل همگانی و اتوبوسرانی که نزدیک به 200 میلیارد تومان 
است، به مردم تحمیل می ش��ود که انتظار مساعدت های بیشتری از سوی 

دولت محترم داریم.
اصفهان نیازمند 100 کیلومتر خط مترو است

مدیرعامل قطار شهری اصفهان گفت: اصفهان نیازمند حدود 100 کیلومتر 
خط مترو است که تاکنون، حدود 60 کیلومتر آن به تصویب شورای عالی 

مترو رسیده و باید در راستای تصویب های خطوط بعدی گام برداشت.
محمد جواد شعرباف، در ادامه یکی از عوامل به ثمر رسیدن متروی اصفهان 
 را تعامل میان دس��تگاه ها دانس��ت و گفت: درایت و تعامل اس��تانداری، 
میراث فرهنگی و شهرداری برای ساخت این وس��یله حمل و نقل عمومی 

موجب شد که شاهد بهره برداری از بخشی از متروی اصفهان باشیم.
وی ادامه داد: ایجاد کمیته 5 نفره به ریاست استاندار بود که سبب این شد 

که ما قدم به قدم با حفظ میراث در راستای ساخت مترو حرکت کنیم.
مدیرعامل قطار شهری اصفهان بیان داشت: خوشحالیم که در دولت فعلی 
با همراهی استانداری، شورای شهر و شهرداری، تابوی قطار شهری شکسته 
شد و این پروژه که حاال سال ها است از آغاز ساختش می گذرد، افتتاح شد.

وی گفت: یکی از مهم ترین عواملی که سبب تکمیل و ساخت مترو می شود، 
همدلی، همیاری و مشارکت همه دستگاه ها و مسووالن است که باعث ایجاد 

تعامل و تسریع در شرایط ساخت مترو می شود.
ش��عرباف با بیان اینکه در ح��ال حاضر در حال اجرای س��خت ترین بخش 
 پروژه مترو در میدان انقالب هس��تیم، گفت:  ایستگاه تختی نیز که یکی از 
مهم ترین عرصه گاه های متروی اصفهان اس��ت هم، به صورت شبانه روزی 

در حال تکمیل است.
وی اظهار داش��ت: این پروژه نیازمند هزینه بس��یار بوده و ب��ا توجه به این 
موض��وع امیدواریم با هم��کاری دولت و به��ره گیری از قوانین��ی از جمله 
قانون حمایت از س��امانه حمل و نقل ریلی و توس��عه حمل و نقل عمومی 
و تصویب ع��وارض مخصوص مت��رو در ش��هرهای باالی 500 ه��زار نفر، 
 ابزارهای مخصوص��ی برای تامین مناب��ع قانونی در اختی��ار مترو اصفهان 

قرار گیرد.

ش��هردار اصفهان، افتتاح متروی اصفهان را آغازی بر ی��ک حرکت بزرگ تر 
 دانس��ت و گفت: تالش ما بر این است که س��رعت اجرای پروژه های شهری 

در طول زمان نه تنها کند نشود، بلکه در گذر زمان سرعت گیرد.
مهدی جمالی نژاد، در پاسخ به این سوال که مطالعات خط یک متروی اصفهان 
از چه سالی آغاز شد بیان داشت: سابقه مطالعاتی متروی اصفهان به سال های 
بسیار دور بر می گردد و مطالعات قطار ش��هری اصفهان از سال1340 کلید 

خورد و سال های سال برای به ثمر رسیدن آن تالش شده بود.
 وی ادام��ه داد: اکنون بعد از گذش��ت س��ال ها و 14 س��ال صب��وری مردم، 
اصفهان شاهد اتفاق ارزشمندی است که یکی از زیرساخت های عمومی برای 

توسعه متوازن و توسعه کشورها، زیرساخت های حمل و نقل ریلی است.
ش��هردار اصفهان حرکت کشور به س��مت توس��عه حمل و نقل ریلی را  کند 
 و دیرهنگام دانس��ت و بیان داش��ت: این موضوع کالف حمل و نقل ش��هری 

در هسته های مرکزی شهر را سردرگرم کرده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما چه چیز بهره برداری 
از متروی اصفهان را به تاخیر اندخ��ت، با اینکه مطالعات برای اجرای مترو در 
اصفهان بسیار سریع آغاز ش��د، گفت: در مس��یر اجرای این پروژه مشکالت 
متعددی را ش��اهد بودیم که این مس��ائل باعث ش��د تا این حرکت به کندی 

انجام شود.
جمالی نژاد در پاس��خ به اینکه اکنون به نظر ش��ما چه موضوعی باعث شد تا 
متروی اصفهان در دوره مدیریت جدید ش��هری به بهره برداری برسد ،گفت: 

من اعتقاد به همدلی و همراهی تمام دستگاه ها با یکدیگر دارم و همین مساله 
تا حد زیادی به تسریع در به بهره برداری رسیدن متروی اصفهان موثر بود.

شهردار اصفهان در ادامه در خصوص لزوم حراست از میراث فرهنگی و اینکه 
شما در این خصوص چه برنامه ای دارید، اظهار داشت: شهرداری به هیچ وجه 

توسعه شهری بدون حفظ میراث فرهنگی را دنبال نخواهد کرد.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه شما عملیات اجرایی دیگر خطوط قطار شهری 
در اصفهان را در چه زمانی آغاز خواهید کرد ،گفت: خط یک متروی اصفهان 

به منزله تکمیل استخوان بندی و ستون فقرات حمل و نقلی اصفهان است.
 ش��هردار اصفهان گفت: مطالعات خط دوم نیز به موازات اجرای کار خط یک 
در حال انجام اس��ت. وی با اش��اره به مباحث مربوط به خط دو قطار شهری 
 اصفهان و عبور آن از می��دان امام)ره( اظه��ار کرد: مطالع��ات در این محور 
بسیار حساس و با هماهنگی کامل برای حفظ میراث فرهنگی انجام می شود.

 جمال��ی ن��ژاد اضافه ک��رد: به هی��چ وجه توس��عه ش��هری را ب��دون حفظ 
میراث فرهنگی، دنبال نخواهیم کرد. شهردار اصفهان همچنین در خصوص 
قیمت بلیت قطار ش��هری در اصفهان از ارائه الیح��ه دوفوریتی قیمت بلیت 
 قطار ش��هری اصفهان خبر داد. وی همچنین در خص��وص راه اندازی تراموا 
در اصفه��ان از آغاز مطالعات اجرای تراموا در ش��هر اصفه��ان در محورهایی 
همچون میدان امام حس��ین )ع( تا میدان آزادی و همچنین در محور میدان 
 اس��تقالل تا میدان جمهوری خبر داد و افزود: هزینه اج��رای تراموا پایین تر، 

راه اندازی و اجرای آن به مراتب راحت تر و سرعت آن بیشتر خواهد بود.

شهردار اصفهان :

هزینه راه اندازی »تراموا« از قطار شهری کمتر است

اطالع رسانی
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وعده هایی که وزیر بهداش��ت درباره بیماران ای بی مطرح 
کرده بود، هن��وز رنگ اجرا به خود نگرفت��ه و این تعلل در 
اجرای دس��تور متولی امر سالمت در کش��ور باعث وخیم 

تر شدن وضعیت این این بیماران شده است.
فعاالن و مددکارانی که ب��ه بیماران ای بی به طرق مختلف 
کمک می کنند، از اجرایی نشدن وعده های وزیر گله دارند. 
با وجود اینکه بحث تخصیص بودجه برای این بیماران مطرح 
ش��ده، اما هنوز تغییری در وضعیت این بیماران به وجود 
نیامده است. وقتی چرایی این موضوع را پیگیری می کنیم، 
پاسخ مسئوالن را می توان در چند کلمه خالصه کرد: »ما 

هم منتظر هستیم!«
هیچ قدمی برای بیماران ای بی برنداشتند

۴ ماه از صدور دس��تور وزیر برای کمک به بیماران  ای بی  
می گذرد، اما مددکاران این بیماران می گویند؛ هیچ قدمی 

برای بیماران ای بی برنداشته اند.
جلیل پور که به مدت ۶ سال اس��ت به عنوان یک داوطلب 
برای بیم��اران ای بی خدمات درمانی و تعویض پانس��مان 
را انجام می  دهد، درباره اجرایی ش��دن دستوراتی که وزیر 
بهداش��ت درباره بهبود وضعیت درمانی این بیماران داده  
است به خبرنگار ایلنا می گوید: دستوراتی که وزیر بهداشت 
برای بیماران ای بی دادند، در حد حرف مانده اس��ت. وزیر 
بهداش��ت قول داده بودند که درمان بیماران ای بی رایگان 
شود و بیماران تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، اما هیچ کدام 

از این ها عملی نشده است.
این مددکار بیماران با اش��اره به اینکه در تالش هستیم تا 
انجمن این بیماران را راه اندازی کنیم تا بتوانیم به صورت 
رسمی اقدامات درمانی آن ها را دنبال کنیم، می افزاید: در 
انتظار هس��تیم تا نامه نگاری ها و مراحل قانونی تش��کیل 
انجمن به اتمام برس��د و وعده ها را به صورت رسمی دنبال 

کنیم.
بیماران پانسمان ندارند

جلیل پ��ور ادامه می دهد: ب��ه دلیل باال ب��ودن هزینه های 
درمان ما از خیرین کمک می گیریم تا بتوانیم وسایل درمان 
بیماران را تهیه کنیم و به دست آن ها برسانیم. با این وجود 
در برخی ماه ها باند مورد نیاز این بیماران نیز موجود نیست و 
به دلیل وارداتی بودن آن، تامین آن نیز مشکل است. االن دو 
ماه است که نتوانستیم به برخی از بیماران پانسمان بدهیم.

به عمل کار بر آید!
گله ها از عملکرد وزارت بهداش��ت تمامی ندارد. وعده های 
زیادی داده می شود، اما عمال هیچ اقدامی صورت نمی گیرد. 
این نکته ای است که محمد صالح چیت گران رئیس روابط 
عمومی بنیاد بیماری های خاص بر آن تاکید دارد. وی در 
گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: بنیاد بیماری های خاص تا 
آنجا که بتواند به این بیماران کمک می کند، اما کمک اصلی 
به این بیماران باید از سوی مسئوالن وزارت بهداشت صورت 
بگیرد، چرا که در اصل متولی امر سالمت و درمان جامعه 
وزارت بهداشت است، اما متاسفانه برای این بیماران کاری 

انجام نشده است.
رئیس روابط عمومی بنی��اد بیماری های خاص با تاکید بر 
لزوم تش��کیل مراکز درمانی مناس��ب برای بیماران ای بی  
تصریح می کند: این بیم��اران نیازمند به حمام مخصوص 
هستند. زخم های این بیماران باید تراشیده شود. هربار که 
بیماران و به ویژه کودکان  ای بی  حمام می شوند، آنقدر درد 

می کشند که آرزوی مرگ می کنند.
وی با تاکید بر اینکه فشار روی خانواده بیماران  ای بی  زیاد 
اس��ت و دغدغه زیادی دارند، می افزای��د: خانواده بیماران   
ای بی  برای نگهدای از این بیماران نیازمند آموزش هستند، 
اما متاسفانه کاری برای این موضوع نیز انجام نشده است. 
برخی از خانواده هایی که بیم��ار مبتال به  ای بی  دارند، فکر 
می کنند که بیمارش��ان جزام دارد و وی را از خانواده جدا 
می کنند یا اقداماتی برای درمان وی انجام نمی دهند، الزم 
است؛ بررس��ی وضعیت این بیماران سریع تر انجام شود تا 

حداقل این مشکالت رفع شود.
راه ان�دازی خانه  ای بی  در انتظار ورود پزش�ک 

معتمد
خانه  ای بی  با امضای تفاهم نامه ای بین بنیاد بیماری های 
خاص و بنیاد مستضعفان تجهیز شد. خیرین خانه را مجهز 
به اتاق های پانسمان و حمام های ویژه این بیماران کرده اند 
تا خدمت رس��انی به آن ه��ا در مکان امن انجام ش��ود. اما 
بازگشایی درهای این خانه به روی بیماران در انتظار معرفی 
پزشک معتمد از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران است 
که هر روز دلیلی برای عدم معرفی این پزشک اعالم می کند.

چیت گران درباره عدم آغاز به کار این خانه می گوید: االن 
بیماران به این خانه رفت و آمد دارن��د و خدماتی دریافت 
می کنند، اما مساله این است که دانشگاه علوم پزشکی قرار 
بود؛ پزشکی را با تایید وزارت بهداشت به خانه  ای بی  معرفی 
کند که هنوز این کار انجام نشده است. ارائه خدمات مناسب 
از سوی خانه  ای بی  منوط به معرفی پزشک از سوی وزارت 

بهداشت است.
رئیس روابط عمومی بنیاد بیماری های خاص ادامه می دهد: 
بعد از معرفی پزش��ک برنامه هایی برای فراخوان بیماران 
داریم که ضمن تایید بیماری فرد از س��وی پزشک معتبر 
بسته خدمتی بیمار به صورت منظم به وی داده شود. همین 
االن نیز بنیاد بیماری های خاص هر ما بسته های خدماتی 
را به بیمارانی که پزشک معتمد بنیاد آن ها را معاینه کرده 

است به صورت رایگان ارائه می دهد.
ما هم منتظریم!

اکبر عبدالهی اصل، معاون نظارت و برنامه ریزی س��ازمان 
غذا و دارو در گفت و گو با ایلنا درباره اجرایی شدن وعده های 
وزیر بهداشت می گوید: نکته این است که بیماری های نادر 
در کشور درمان های گرانی دارند و ما تا حد بودجه هایمان 
می توانیم آن را پیگیری کنیم، درباره این بیماری نیز باید 

اعتبار آن تامین شود.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو می افزاید: 

پروسه های اداری کمی طوالنی است و نمی توان زمانی را 
برای آن در نظر گرفت، اما کم شدن زمان این پروسه به البی 

خود بیماران نیز بستگی دارد.
وی تاکید می کند: انقدر بروکراسی اداری در وزارت بهداشت 
و یا سازمان هایی که بحث بودجه ای در آن ها مطرح می شود، 

زیاد است که نمی توان به راحتی از سد آن گذشت.
معاون نظارت و برنامه ریزی س��ازمان غذا و دارو همچنین 
می افزاید: تا آنجا که اطالع دارم؛ هنوز اقدام خاصی درباره 
این بیماران و در مورد دستور وزیر صورت نگرفته، اما قطعا 

البی خود بیماران در این میان اثر زیادی دارد.
در تالشیم رنج ها را کم کنیم

هادی ایازی؛ قائم مقام وزیر در امور مشارکت های اجتماعی، 
سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سالمت کشور 
نیز در گفت و گو با ایلن��ا درباره اقدامات وزارت بهداش��ت 
درمورد بیماران  ای ب��ی  عنوان می کند: در س��ال ۹۳ یک 
میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی برای این بیماران 
تخصیص یافت و قرار بود، در س��ال ۹۴ نیز این بودجه به 

دانش��گاه تخصیص یابد اما درباره اینکه آیا این بودجه در 
اختیار دانشگاه قرار گرفته، اطالعی ندارم.

وی درباره اینکه با اختصاص این بودجه چه اقداماتی برای 
این بیماران صورت گرفته است، می گوید: ۴۰۰ بیمار مبتال 
به  ای بی  در کشور وجود دارد که هزینه درمان آن ها بسیار 
باال اس��ت و ما در تالش هستیم که بخش��ی از این درد را 

تسکین دهیم.
در انتظار معجزه

بیماران  ای بی  با مشکالتی چون هزینه های باالی درمان، 
نبود امکانات مناسب حتی در شهرستان های بزرگ، لزوم 
آموزش به خانواده بیماران، تامین دارو که هر از چند گاهی 

نایاب می شود و راه اندازی خانه  ای بی  مواجه هستند. 
ش��اید همین مش��کالت موجب ش��د که وزیر بهداشت و 
مس��ئوالن امر درمان وعده هایی را ب��رای رهایی بیماران 
 از رنج جانکاه  ای بی  بدهن��د، اما به نظر می آی��د: بیماران 
و مس��ئوالن هر دو ب��رای تحقق ای��ن وعده ه��ا در انتظار 

معجزه اند.
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دنیای زنانه دنیای خاصی ست و تا در آن نباشی  سمیه 
نم��ی توانی در م��وردش حرف بزن��ی و یا حتی   شفیعی

بنویسی. 
دنیای محدودیت ها، کمبودها، فشارها و.... دنیای انتظار برای کسب 
شغلی مناسب با دخترانه بودنت و صد البته متضاد نبودنش با باورهای 
اعتقادی ات؛ از دنیایی حرف می زنم که در محیط شهری و کشوری 

تعریف خاصی برایش نشده و هر لحظه آبستن حادثه ویژه ای است. 
کافی اس��ت کمی ریز بینانه ن��گاه کنیم. از دنیای کودک��ی تا دنیای 
بزرگسالی، زن به عنوان جنس��ی دوم تعریف شده و از این بدتر، هنوز 
هم تفکر سنتی حاکم بر جامعه این است که وظیفه زن تولد و تربیت 

بچه است.
از دنیایی حرف می زنم ک��ه در حال حاضر بهتری��ن راه حلش ادامه 
تحصیل است و نتیجه ای به جز قاب کردن مدرک ندارد. دنیایی که در 

آن پول اگر شرط اول زندگی نباشد قطعا شرط دوم است. د
نیایی که بهترین پیش��نهاد ش��غلی اش ب��رای تو به منش��ی گری و 
فروش��ندگی در فروش��گاههای لباس می انجامد! متاسفانه تفکرات 

موجود، هنوز هم اکثر کارها را مردانه می داند. 
به عنوان نمونه مهندسان مرد بیشترین موقعیتهای شغلی را در دست 

دارند یا اینکه وکالی مرد بهترین پرونده ها را پرونده طالق می دانند 
 و با دریافت درصد خاص��ی از مهریه زن، راه ط��الق گرفتن را فراهم 

می کنند.
 امروزه دنیای زنان به یک گوشی ختم می شود و ظاهرا صفحه گوشی 
هرچه بزرگتر باشد، آزادی بیش��تری را در اختیار آنها می گذارد، هر 
چند که این دنیای مجازی بزرگ هم از طری��ق دنیای مردانه کنترل 

می شود و یا به زبان ساده تر امنیت ندارد. 
در هر کدام از ش��بکه های مجازی که عضویت داش��ته باشی ادبیات 
حاکم را ادبیاتی مردانه می بینی و مردها به خود اجازه می دهند بدون 
 هیچ هماهنگی وارد صفحه خصوصی ات بشوند و هرچه می خواهند 

بگویند و.....
دنیای��ی دخترانه دنیای محدودیت هاس��ت و دنی��ای مادرانه دنیای 
افزایش محدودیت ها و غ��م انگیزتر آنکه دنیای بی��وه بودن، آخرین 
مرحله این بن بست است. فارغ از نگرش خانواده و محیط کافی است 

در هنگام طالق حضانت فرزندنت را بپذیری.
براساس قانون، ازدواج مجدد زن برابر است با گرفتن حق حضانت از او 
و این گفته امیرمؤمنین حضرت علی )ع( کامال نا دیده گرفته می شود 

که »مادر را دل سوزد و دایه را  دامن«. 

لذا بر اس��اس قانونی مردانه فرزند را به دنیای نامادری می س��پارند و 
این در حالی است که بر اساس تجربه های جامعه شناختی، بیشترین 
 آمار بزهکاری ب��ه کودکان��ی تعلق دارد که س��ایه مادر بر سرش��ان 

نبوده است. 
دنیای دخترانه یعنی دنیایی که با طلوع خورش��ید ش��روع می شود 
و قبل از غروب خورش��ید ب��ه اتمام می رس��د. البته بای��د بگویم که 
اگر این دنیا را ه��ر روز در بی��رون از محیط خانه س��پری کنی دیگر 
باید منتظ��ر هر اهانت و تهمتی باش��ی چون دیوار زنانه کوتاه اس��ت 
و از روابط نامش��روع گرفته تا .... در آن قابل بیان اس��ت و متاس��فانه 
هر نوع واکنش��ی در برابر این توهی��ن های مردانه یعن��ی اثبات این 
گفته ها! دغدغه های م��ا دختران و زن��ان مردانه نیس��ت، ما دنبال 
 دنیایی امن و فارغ از محدودیت های خانوادگی، ش��غلی و اجتماعی 
هستیم. دنیایی که هر چند تمام نیمکتهای آن را مردها اشغال کرده 
اند و سند شش دنگ آن را در اختیار گرفته اند، حداقل بتوانیم ساعتی 

را در زیر سکوت درختی بنشینیم و کسی مزاحم خلوتمان نشود. 
ما دنبال آرمان شهر خیالی نیستیم بلکه در پی دنیایی می گردیم که 
دس��ت کم در آن زنانه بودنمان را زنانه بسنجند نه مردانه؛ دنیایی که 

مرزهایش اعتماد باشد و بستر بودنش انسانیت.

خبر 

ساعاتی پیش س��ایت اپوزوس��یون البروج به نقل از وزارت بهداشت عربستان 
سعودی با انتشار بیانیه ای پرونده بررس��ی آمار و هویت متوفیان حادثه منا را 

مختومه اعالم کرد.
سایت اپوزوس��یون البروج س��اعاتی پیش به نقل از وزارت بهداشت عربستان 
سعودی با انتشار بیانیه ای پرونده بررس��ی آمار و هویت متوفیان حادثه منا را 

مختومه اعالم کرد.
در این بیانیه به لیستی اشاره شده که از ساعاتی پیش در سایت وزارت بهداشت 
عربس��تان س��عودی قرار گرفته و در آن آخرین آمار، هویت ف��ردی و ملیت 

جانباختگان این حادثه منتشر شده است.
نکته قابل توجه آن اس��ت که در این بیانیه ذکر شده "هویت و اطالعات فردی 
اغلب شهدا - خدا رحمتشان کند - مشخص شده و در لیست منتشر شده در 

سایت وزارت بهداشت قرار گرفته است".
همچنین در پایان این بیانیه آمده است "این لیست نتیجه نهایی تحقیقات است 

به طوریکه با انتشار آن پرونده شهدای حج امسال سرانجام بسته می شود".
مخاطبان گرامی می توانند فایل پی دی اف منتش��ر ش��ده ش��امل اس��امی 

جان باختگان حادثه منا را در اینجا مشاهده کنند.
الزم به ذکر اس��ت آمار و ارقام منتشر شده در این لیس��ت بسیار قابل تامل به 
نظر می رسد، برای مثال تعداد جان باختگان عربستانی این حادثه 151۰ نفر 
معرفی شده است که تاکنون چنین آماری در هیچ یک از سرشماری ها اعالم 

نشده است.
از سوی دیگر و بر مبنای این لیست تعداد 15۰7 جنازه همچنان مجهول الهویه 

هستند و ملیت آن ها مشخص نیست!
بر مبنای این لیست که از سوی وزارت بهداشت عربستان سعودی اعالم شده 

رقم نهایی جان باختگان حادثه منا 7۴77 نفر است.
تا این لحظه هیچ منبع رس��می و یا غیر رس��می محتوای این لیست را تایید 

نکرده است.
در ادامه آمار و تعداد قربانیان به ادعای وزارت بهداشت عربستان سعودی را به 

تفکیک هر کشور می خوانید:
اتیوپی: 5۰ نفر، آذربایجان: ۳ نفر، اریتره: ۳ نفر،آس��یایی: 8 نفر،آفریقایی: ۶۶ 
نفر،افغانستان: 72 نفر،اردن: 1۴ نفر،اندونزی: ۴5۳،ایران: ۳21 نفر،آمریکا: ۴ نفر

پاکستان: 51۴ نفربحرین: ۳ نفربرونی: 1 نفرانگلیس: 1۰ نفربنگالدش: 2۶2 
نفربنین: ۳۴ نفربورکینافاسو: 2۶ نفربورماوی: 27۰ نفر

بوسنی: ۳ نفرتایلند: ۳۴ نفرترکیه: 1۳2 نفرچاد: ۹۴ نفرتانزانیا: 1۴ نفرتونس: 
22 نفرالجزائر: 8۰ نفرجیبوتی: ۴ نفرروسیه: 2 نفر

ساحل عاج: ۳2 نفرعربستان: 151۰ نفرسنگاپور: ۴ نفرسنگال: 2۳ نفرسودان: 
1۰2 نفرسوریه: ۳8 نفرسریالنکا: ۳ نفرسومالی: 15 نفرچین: 2۳ نفرعراق: 2۳ 
نفرعمان: ۳ نفرگامبی: 1 نفرغنا: 11 نفرناشناس: 15۰7 نفرگینه: ۳ نفرفرانسه: 
۳ نفرفیلیپین: 8نفرفلس��طین: 17 نفرکامرون: 5۶ نفرکوی��ت: 1 نفرکین: 7 
نفرلبنان: 7 نفرلیبی: 17 نفرمالی: 25۳ نفرمالزی: ۶۰ نفرمصر: ۴۴۳ نفرمراکش: 
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آمار تکان دهنده وزارت بهداشت 
عربستان از جان باختگان فاجعه منا 

رئیس دادگستری استان اصفهان اخبار منتشرشده مبنی بر دستگیری و 
بازداشت یک فرد جدید در ارتباط با پرونده اسیدپاشی اصفهان را تکذیب 

کرد. 
احمد خسروی وفا، رئیس دادگستری استان اصفهان، در ارتباط با انتشار 
خبری مبنی بر بازداش��ت و دس��تگیری فردی جدید در رابطه با پرونده 
اسیدپاش��ی اصفهان، اظهار کرد: این خبر صحت ن��دارد و من آن را تایید 

نمی کنم.
 وی ادامه داد: فردی که جدیدا از آن به عنوان مظنون اسیدپاشی نام برده 
شده، چند ماه است که در بازداشت به سر می برد و دلیل بازداشت وی نیز 

جرایم دیگر این متهم است.
رییس دادگستری اس��تان اصفهان در پایان تاکید کرد: هیچ گونه دلیل و 
شواهدی مبنی بر دخالت این فرد در پرونده اسیدپاشی محرز نشده است، 

بنابراین خبر منتشرشده صحت ندارد.
آخرین خبری که درباره اسیدپاشی های  سال گذشته در اصفهان منتشر 
ش��ده بود، بازمی گردد به صحبت های روز پنجش��نبه حسین ذوالفقاری، 
معاون امنیتی وزیر کشور که در گفت وگوبا خبرگزاری ایسنا و در حاشیه 
سفر وزیر کشور جهت افتتاح مترو اصفهان، عنوان کرده بود که در جریان 
رسیدگی به پرونده اسیدپاشی اصفهان، براساس شواهد و مدارک موجود 
یک نفر مظنون شناسایی و دستگیر شده است که این فرد از سوی قربانیان 
اسیدپاشی شناسایی شده و سایر دالیل و مدارک موجود نیز مظنون بودن 

این فرد را تقویت می کند .

سرکنس��ول جمهوری اس��المی ای��ران در کربال با 
تاکید بر اینکه زیارت اربعین، مانور بزرگ سیاس��ی 
و اجتماعی ش��یعیان اس��ت، گفت: پیش بینی می 
شود امس��ال در حدود 2.5 میلیون زائر در اربعین 

در کربال باشند.
میرمسعود حسینیان آخرین توصیه ها به مسافران 

عتبات در ایام اربعین را اعالم کرد.
وي با بیان اینکه مراس��م اربعین، یکي از مهترین یا 
مهمترین تجمع ش��یعیان جهان در سال به شمار 
مي رود گفت: ای��ن تجمع عظیم،  ع��الوه بر جنبه 
هاي اعتقادي و معنوي، یک مانور بزرگ سیاس��ي 
اجتماع��ي نیز محس��وب مي ش��ود و ای��ن جهت، 
 در س��الهاي اخیر که تکفیري ه��ا در منطقه فعال 
 ش��ده ان��د، از حساس��یت بیش��تري برخ��وردار

 شده است.
حسینیان با اشاره به حضور 2 میلیوني زائران ایرانی 
در سال گذش��ته در آمارهاي رس��مي گفت: پیش 
بیني مي ش��ود که این آمار، امس��ال به حدود 2.5 

میلیون نفر افزایش یابد.
وي با بیان اینکه حضور میلیون��ي زائران ایراني در 
موس��م اربعین نیازمند تالش��ها و تمهیدات الزم از 
سوي دو کشور ایران و عراق است گفت: این تالشها 
با هدف تسهیل زائران صورت مي گیرد و ما نیز توقع 
داریم زائران ایراني، توصیه ها و نکات اعالم شده را 

مد نظر قرار دهند.
پرهیز از حرکت هاي انفرادی

سرکنسول جمهوري اسالمي در کربال، زائران ایراني 

را به پرهیز از حرکت هاي انفرادي فراخواند و گفت:  
زائران، حتي االمکان از س��امانه سماح که سازمان 
حج و زیارت به صورت رایگان در اختیار هموطنان 
قرار داده اس��تفاده کنند که امتی��ازات خوبي براي 
زائران در نظر گرفته اس��ت و اولوی��ت در اعزام نیز 
 متعلق به افرادي اس��ت که از این طری��ق ثبت نام 

کرده اند.
کاهش زمان زیارت

وي کاهش زمان زی��ارت را مورد تاکی��د قرار داد و 
اظهار داش��ت: خود عراقي ها پس از طي مس��افت 
طوالني که براي رس��یدن به کرب��ال طي مي کنند، 
توقف کوتاهي داش��ته و به ش��هرهاي خود باز مي 
گردند  و با توجه ب��ه اینکه امکان��ات کربال محدود 
است، کوتاهتر کردن دوره مسافرت، به زائران ایراني 
توصیه مي ش��ود به ویژه اینکه بعد از اربعین، تمام 

امکانات مردمي جمع مي شود.

اخذ گذرنامه و روادید
حسینیان ادامه داد:  زائران گرامي، حتما نسبت به 
تهیه گذرنامه و اخذ روادید اقدام نمایند و تا به االن، 
برنامه این اس��ت که از عبور افراد ب��دون گذرنامه و 

ویزا، جلوگیري شود.
وي داش��تن امکانات اولیه را از دیگ��ر توصیه ها به 
زائران اربعین دانس��ت و گفت: با توجه به جمعیت 
باال و محدودیت امکانات، زائران انتظارات خود را کم 
کنند و این پیش فرض را داش��ته باشند که ممکن 

است برخي کمبودها وجود داشته باشد.
توجه به مسائل بهداشتي

سرکنس��ول جمهوري اس��المي ایران در کربال بر 
اهمیت مس��ائل بهداش��تي و درماني تاکید کرد و 
گفت:  با توجه به حداقل 8۰ کیلومتر مس��یر پیاده 
روي و جمعی��ت باال و نی��ز احتمال بیم��اري هاي 
واگیردار، الزم اس��ت که زائران نکات بهداش��تي را 
رعایت کرده و از خوردن و نوش��یدن غذاها و آبهاي 

متفرقه خودداري کنند.
داشتن مدارك شناسایي

وي به داش��تن م��دارک شناس��ایي اش��اره کرد و 
گفت: بهتر اس��ت که مدارک شناس��ایي به صورت 

گردن آویز، همراه زائران باشد.
حسینیان در پایان خاطر نش��ان کرد: سفر اربعین، 
یک س��فر زیارتي و معنوي است و معتقدیم که این 
سفر و این تجمع عظیم، با عنایت و لطف الهي شکل 
مي گیرد و امیدواریم که با تالش و همکاري زائران، 

سفر پربار معنوي را شاهد باشیم.

به دنبال تایید معاون امنیتی وزیر کشور صورت گرفت؛

تکذیب خبر دستگیری اسید پاش 
توسط رئیس دادگستری اصفهان

بیماران EB چشم انتظار معجزه

دغدغه های 
دخت��رانه

پیش بینی 2/5میلیون زائر ایرانی در کربال
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رايزن فرهنگى ايران در آلمان مى گويد نوع انعكاس اعتراض 
ايران به حضور سلمان رشدى در نمايشگاه كتاب فرانكفورت 
ــان مى دهد كه اقدام جمهورى اسالمى در اين زمينه به  نش

خوبى در دنيا شنيده و ديده شده است.
ــصت و هفتمين  ــران در ش ــيه هاى حضور نيافتن اي حاش
ــگاه بين المللى كتاب فرانكفورت با برنامه هاى قابل  نمايش
ــير آلمان به  ــران در اعالم اعتراض خود به نوع تفس توجه اي
ــلمان رشدى براى حضور  ــاله آزادى بيان و دعوت از س مس
ــده است تا جايى  ــگاه، وارد مرحله تازه اى ش در اين نمايش
كه بنابر اعالم معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اعتراض ايران به حضور رشدى در نمايشگاه امسال 
ــانه هاى غير ايرانى با انعكاس رسانه اى زيادى مواجه  در رس
ــت. خبرنگار مهر در همين زمينه با محمد مهدى  شده اس
ــان گفتگويى انجام  ايمانى پور رايزن فرهنگى ايران در آلم

داده است كه در ادامه از نگاه شما مى گذرد:
 جناب ايمانى پور تحليل شـما از رويكرد امسال 
ايـران در تحريم نمايشـگاه كتـاب فرانكفـورت و 
تاثيرگـذارى آن در انتقـال پيـام انقـالب اسـالمى 

چيست؟ 
ــدى» يعنى 25  ــگام حضور «رش ــه اعالم ديرهن با توجه ب
ــپتامبر و در نتيجه محدوديت زمانى براى اقدام مقتضى،  س
ــووالن وزارت فرهنگ و  مجموعه اقداماتى كه از سوى مس
ــالمى صورت گرفت، كامًال به جا و معقول به نظر ارشاد اس

ــگاه، تالش براى  ــووالن نمايش ــد.اعتراض به مس  مى رس
همگرايى كشورهاى اسالمى و نهايتاً عدم حضور در نمايشگاه 
كتاب سير منطقى داشته و قابل تحسين است. بديهى است 
ــالمى  ــتادگى نظام جمهورى اس اين اقدام، يكبار ديگر ايس
ــالمى نشان داد و  ايران را بر اصول و ارزش هاى انقالب اس
ــالمى ايران ارزش هاى اسالمى  اثبات كرد كه جمهورى اس
ــه نخواهد كرد. از  ــا منافع زودگذر معامل و انقالبى خود را ب
اين رو عدم حضور در نمايشگاه را مى توان تجديد پيمان با 

آرمان هاى امام و انقالب دانست.
 واكنش و تحليل رسـانه هاى غيـر ايرانى به اين 
اقدام داراى چه ابعـاد و كيفيتى بـود و چگونه با اين 
رويداد مواجه شدند و آن را منعكس كردند؟ در كنار 
اين مساله واكنش مخاطبان نمايشـگاه به اين اقدام 

چگونه بود؟ 

ــانه هاى  ــت كه رس ــد انتظار داش ــى نباي به صورت طبيع
ــران را منصفانه ــالمى اي غربى مواضع اصولى جمهورى اس

 منتشر كنند. استانداردهاى دوگانه در موضوع اطالع رسانى 
امرى تكرارى و پذيرفته شده در غرب است.

ــار را دارند، از  ــدرت تحليل اخب ــانى كه ق با اين وجود، كس
مجموعه مباحث منتشر شده در خصوص نمايشگاه كتاب، 

مى توانند به تحليل مناسبى برسند.
ــتجو نام  ــه در موتورهاى جس ــس ك ــال حاضر هر ك در ح
ــگاه كتاب فرانكفورت» را حتى بدون ذكر نام ايران  «نمايش
ــتجو كند، با انبوهى از اخبار مواجه مى شود كه در آنها  جس
ــالمى ايران در نمايشگاه كتاب  حضور نيافتن جمهورى اس

فرانكفورت به دليل اهانت به اسالم منعكس شده است.
ــاره كردم در اكثر اخبار مربوط به نمايشگاه  همانطور كه اش
ــده است كه اخبار  نوعى پيش داورى وجود دارد و تالش ش
ــود، ولى بعضاً نكات قابل  يك سويه و جهت دار منعكس ش
مالحظه اى در اخبار مشاهده مى شود. بعنوان مثال روزنامه 
ــال  ــت: امس ــاو» در همين زمينه نوش «فرانكفورتر روندش
ــگاه فرانكفورت در  بين سا ل هاى  سياسى ترين سال نمايش

اخير است.
 واكنش دولـت آلمـان و مديران نمايشـگاه به 
تحريـم ايران چه بـود؟ آيا با شـما به عنـوان رايزن 
فرهنگى ايران تماسـى براى اين مساله برقرار شد تا 

خواستار لغو تحريم شوند؟
تماس هاى غيررسمى براى متقاعد كردن جمهورى اسالمى 
ايران براى حضور در نمايشگاه وجود داشته است و در برخى 
ــده كه حضور سلمان رشدى را كم  از اين تماس ها تالش ش
ــدن كنفرانس خبرى  ــا فرعى خوان اهميت جلوه دهند و ب
ــمى افتتاحيه، ما را به تغيير مواضع  ــم رس نسبت به مراس
ترغيب كنند. اما بسيار روشن بود كه انتخاب سلمان رشدى 
براى حضور در كنفرانس خبرى نمى توانسته تصادفى باشد 

و نبايد آن را ناچيز شمرد.
 جناب ايمانى پور ساير كشورهاى مسلمان تا چه 
اندازه بـه موضوع سـلمان رشـدى و حضـورش در 

نمايشگاه واكنش نشان داده اند؟
مطابق معمول در صيانت از ارزش هاى اسالمى، جمهورى 
ــدارد. برخى از اظهار  ــالمى ايران همراهان پرتعدادى ن اس
ــخصى در محكوميت اين حركت وجود داشته  نظرهاى ش

ــته است. ــت؛ ولى موضعگيرى قابل توجهى وجود نداش اس
ــاله را يك  ــانه ها تالش كردند اين مس بنابراين برخى از رس
اقدام ايرانى تعبير كنند و برخى از رسانه ها نيز تالش كردند 
با منصرف كردن اذهان جامعه مسلمان به مساله مهاجران، 
ــرف كنند. اين روند  اذهان را از پرداختن به اين مهم، منح
ــيه  ــت ها و كنفرانس هاى خبرى در حاش از مجموعه نشس

نمايشگاه طى اين چند روز هم مشهود است.
 به باور شـما حركت اعتراضى ايـران در نهايت 
توانست امسال موفقيت آميز باشد و تاثيرگذارى قابل 
توجهـى داشـته باشـد؟ آيا ايـن حركـت در آينده 
مناسـبات ايران با ايـن نمايشـگاه بين المللى تاثير 

خواهد داشت؟
واقعيت اين است كه اقدام جمهورى اسالمى تاثيرگذار بوده 
و در مجموع توانسته است به تحريك افكار عمومى در جهت 
ــدن  ــات دينى، كمك كند. البته همراه ش احترام به مقدس
ناشران بخش خصوصى ايران با مواضع رسمى نظام، حركت 

اعتراضى ايران را نمايان تر كرد.
ــان كافى و  ــتن زم ــد كه در صورت داش ولى به نظر مى رس
طراحى هاى الزم مى توانستيم تاثيرگذارتر باشيم؛ بنابراين 
ــت براى مواجهه اصولى با اينگونه پديده ها در  شايسته اس

ــاى محتمل و اقدامات الزم را طراحى  آينده، از قبل فرض ه
كنيم تا بتوانيم در مواقع مقتضى از تمام ظرفيت مان براى 
مقابله با چنين تحركاتى بهره بگيريم.در حال حاضر نيز نبايد 
به اقدامات جارى در نمايشگاه بسنده كرد؛  بلكه مى بايست 
ــا اوال هزينه اقدامات  ــده، ادامه داد ت حركتى را كه آغاز ش
ــابه براى برگزاركنندگان افزايش يابد و ثانيا از مجارى  مش

حقوقى زيان هاى ناشى از اين اقدام جبران شود.
ــه امكان  ــد ك ــه گوش مى رس ــون زمزمه هايى ب ــم اكن ه
بهره بردارى از افراد معلوم الحالى نظير «حامد عبدالصمد» 
ــور آلمان، وجود دارد كه ما  در نمايشگاه هاى مشابه در كش
مى توانيم قبل از وقوع، نسبت به خنثى سازى آن اقدام كنيم.

به عنوان مثال قانون مجازات كيفرى آلمان امكان خوبى را 
در اختيارمان قرار مى دهد. مطابق ماده 166 قانون كيفرى 
ــار  ــورت عمومى يا از طريق انتش ــردى كه بص آلمان، هر ف
ــى كه قابليت  ــه تحقير و اهانت كند بصورت مطالبى اقدام ب
ــادات مذهبى يا  ــويش آرامش عمومى يا تعدى به اعتق تش
ــت جريمه  ــد، مى بايس ــته باش جهان بينى ديگران را داش

بپردازد و يا تا سه سال به زندان محكوم شود.
ــر «آزادى بيان،  ــى با موضوعاتى نظي برگزارى ميزگردهاي
اسالم هراسى و نظاير آن»، اعمال فشارهاى قانونى و انجام 

فعاليت هاى مستمر و دامنه دار حقوقى و درخواست اقدامات 
ــابه و فرصت هاى برابر، همراه كردن نهادهاى مدنى در  مش
ــورهاى اروپايى، مذاكرات به موقع با ساير ذى نفعان، از  كش

جمله اقدامات قابل تصور در اين زمينه است.
ــالمى در جريان  ــت اقدامات جمهورى اس ــلم اس آنچه مس
ــوده و دليلى  ــگاه فرانكفورت در چارچوب ضوابط ب نمايش
براى اعمال محدوديت در همكارى هاى بعدى وجود ندارد.

 رايزنى فرهنگى جمهورى اسالمى چه اقداماتى 
در اين دوره از نمايشگاه فرانكفورت داشته است؟

ــت، همگام با مواضع اصولى نظام، مذاكراتى  ما در گام نخس
را با مسووالن ذى ربط نمايشگاه داشتيم وپس از آن نامه اى 
ــالمى آلمان  ــاى اتحاديه هاى چهارگانه اس خطاب به روس
ــفارتخانه هاى اسالمى به  ــووالن فرهنگى س و برخى از مس
ــال كرديم و عالوه بر  منظور تبيين داليل اعتراضمان، ارس
ــگاه از حضور  ــه افتتاحييه نمايش حضور نداشتن در جلس
ــگاه كتاب و مالقات هاى از قبل طراحى  ــمى در نمايش رس
ــار همكاران  ــر اينكه در كن ــده، اجتناب كرديم.عالوه ب ش
ــگاه هاى كتاب ايران در تهيه، تنظيم، تكثير  موسسه نمايش
ــاركت فعال ــاى اعتراضى مش ــورها و بنره ــع بروش و توزي

 داشته ايم.

مديركل صادرات صنايع دستى به ضرورت تعامل با هتل داران فرانسوى 
ــاره و بر پرهيز از موازى كارى با انجمن  ــتر اش و ايرانى براى فروش بيش

صادركنندگان و رسيدن به يك هم افزايى تأكيد كرد.
ــرمايه گذاران به نام  ــان از ديدار با يك هيات 18 نفره از س پويا محمودي
ــوى خبر داد و افزود: اين هيات كه جمعى از افراد موثر در زمينه  فرانس
ــالمت، اكوتوريسم و آموزش هاى گردشگرى  هتل دارى، گردشگرى س
ــدند و با معاون و مديران كل  ــتى دعوت ش بودند به معاونت صنايع دس
ــتى  و همچنين اعضاى هيات مديره انجمن صادركنندگان صنايع دس
ديدار داشتند.مديركل صادرات صنايع دستى كشور به ضرورت تعامل 
با هتل داران اشاره و بيان كرد: ما با هتل داران داخلى صحبت كرده ايم تا 
صنايع دستى را خريدارى و در فروشگاه هايى كه در مهم ترين و پر رفت و 
آمدترين هتل هاى هر شهر وجود دارد به نمايش بگدارند تا هم مسافران 
بتوانند راحت تر، آنچه دوست دارند را تهيه كنند هم صنايع دستى ايران، 
ــوى هم وارد مذاكره شده و از آنها  بهتر معرفى شود. با اين هيات فرانس
خواسته ايم تا در هتل  هاشان، صنايع دستى ايران را به نمايش بگذارند.

ــتى و هيئت  ــخ به اين كه آيا بين معاونت صنايع دس محموديان در پاس
فرانسوى، قراردادى بسته شده گفت: فعال اطالعات ردوبدل شده و تعامل 
اوليه شكل گرفته است. همچنين انجمن صادركنندگان صنايع دستى 
به عنوان نماينده بخش خصوصى با اين افراد ارتباط برقرار كرده اند شايد 
اتفاقات خوبى در ارتباط با صادرات صنايع دستى بيفتد.به گفته مديركل 

صادرات صنايع دستى، شكل گيرى انجمن صادركنندگان صنايع دستى 
ــود. تاكنون 20 نفر از  ــاى آن در بدنه اتاق بازرگانى خالى ب ضرورى و ج
صادركنندگان صنايع دستى دور هم جمع شده و اين مجمع را تشكيل 
داده اند. قرار است كار عضوگيرى آغاز شود. محموديان از نشست مشترك 
با انجمن صادركنندگان صنايع دستى خبر داد و گفت: قرار است معاونت 
ــه  ــش دولتى با اين انجمن جلس ــتى به عنوان نماينده بخ صنايع دس
داشته باشد تا بدانيم دامنه ورود انجمن به بحث صادرات و اختيارات و 
محدوديت هايش كدام است و ما چه كنيم و انجمن چه كند تا به جاى 
ــتى دست  موازى كارى به يك هم افزايى در زمينه صادرات صنايع دس

پيدا كنيم.

ــن هاى سينمايى  ــاهزاده روم» گفت: به رسم انيميش ــن «ش كارگردان انيميش
بين المللى، فيلم ما هم داراى چند پوستر است كه با توجه به گروه مخاطبان مختلف 
طراحى مى شوند و در زمان هاى تعيين شده رونمايى مى شوند.هادى محمديان، 
كارگردان «شاهزاده روم» درباره رونمايى از پوستر اين اثر كه قرار است از 13 آبان 
ماه در سينماهاى كشور به نمايش درآيدگفت: چند گروه طراح مشغول طراحى 
اقالم تبليغاتى «شاهزاده روم» هستند. قرار است به رسم انيميشن هاى سينمايى 
بين المللى، فيلم ما هم داراى چند پوستر باشد كه با توجه به گروه مخاطبان مختلف 
طراحى مى شوند و در زمان هاى تعيين شده رونمايى مى شوند. وى افزود: پوسترى 
ــتر تبليغاتى ما است كه طراحى آن  كه روز گذشته از آن رونمايى شد، اولين پوس
ــومين جشنواره  ــى و س را خود من انجام دادم. پيش از اين نيز هنگام برگزارى س
بين المللى فيلم فجر پوسترى براى مخاطبان جشنواره اى اين فيلم طراحى كرده 
بوديم كه گروه كودك و نوجوان مخاطب آن نبودند و نمى شد هنگام اكران فيلم در 
سينماهاى كشور، باز هم از همان اثر استفاده كرد.اين كارگردان كه فارغ التحصيل 
رشته گرافيك است در ادامه با اشاره به طراحى لوگوى «شاهزاده روم» كه در پوستر 
جديد استفاده شده است، گفت: لوگوى اول انيميشن ما توسط استاد مسعود نجابتى 
ــال است. لوگوى جديد  طراحى شده بود كه متناسب با سليقه مخاطبان بزرگس
فيلم با توجه به مخاطب كودك طراحى و اجرا شده است. در اين لوگو از منحى ها 
ــت كه كودكان بيشتر مى پسندند. طراحى براى  و اسپيرال هايى استفاده شده اس
كودكان كار مورد عالقه من است. اكثر تايپوگرافى ها و نشانه هايى كه قبال طراحى 

كردم نيز داراى همين حس و فضا هستند.محمديان در پايان تاكيد كرد: لوگوى 
ــاهزاده روم» و عاشقانه بودن قصه اين  جديد با توجه به دخترانه بودن فضاى «ش
اثر طراحى شده است و اميدوارم مخاطبان اصلى اين فيلم كه كودكان و نوجوانان 
هستند، آن را بپسندند.انيميشن سينمايى «شاهزاده روم» محصول گروه «هنر 
پويا»، كنسرسيوم مشترك موسسات «سلوك افالكيان» و «هفت سنگ» است كه 
در سى و سومين جشنواره بين المللى فيلم فجر توانست دو لوح تقدير ويژه كسب 
كند. اين انيميشن كه به تهيه كنندگى حامد جعفرى توليد شده است درباره زندگى 
ــيحى و پاك دامن به نام «مليكا» نوه قيصر كبير روم است كه دست  پرنسسى مس

سرنوشت او را به بالد اسالمى مى آورد و در نهايت مادر امام عصر (عج) مى شود.

مذاكره براى نمايش صنايع دستى ايران در هتل هاى فرانسه

محمديان مطرح كرد؛
پوسترهاى «شاهزاده روم» به سبك انيميشن هاى سينمايى دنياست

دنيـا صداى اعتراض ايـران 
در فرانكفـورت را شنيد

هنر كتاب

ــى از مهم ترين هنرهاى  ــته و يك ــور ايران رواج داش ــم كارى از ديرباز در كش هنر خات
صنايع دستى اصفهان نيز به شمار مى رود كه از نمونه هاى آن منبر چوبى مسجد لنبان 
اصفهان با اشكال هندسى خاص آن است.هنر خاتم كارى تركيبى است از چندضلعى هاى 
منظم با تعداد اضالع متفاوت پنج، شش، هفت، هشت و يا ده ضلعى كه با استفاده از مواد 
ــود.در دوران صفويه از گوشه و كنار  اوليه گوناگون در رنگ هاى مختلف تشكيل مى ش
ايران هنرمندان به اصفهان، پايتخت آن زمان آمدند و هنرهاى فراموش شده اين كشور 
ازنو پايه گذارى شد و هنرمندان ضمن فعاليت در رشته هاى خاتم كارى، منبت كارى، 
كاشى كارى و گره چينى، به ترميم و ساختن ساختمان ها و آثار گذشته و بارگاه ها و اماكن 
مقدس تشويق و ترغيب شدند.اين هنر در اصفهان و شيراز هنرمندان به نامى دارد كه 
هركدام نسل  به نسل اين هنر را از اجداد خودآموخته و هركدام با طرح و شيوه ويژه اين 
استان به نسل بعد نيز انتقال مى دهند.البته مدتى است صحبت هايى مبنى بر كپى خاتم 
اصفهان از شيراز مطرح مى شود و اين در حالى است كه اين هنر از قديم االيام در هر دو 
شهر اصفهان و شيراز سابقه اى ديرينه دارد و هر جا سخن از هنر خاتم كارى به ميان آيد نام 
هر دو شهر در كنار يكديگر ذكر مى شود.دراين ارتباط اسداهللا شاه ميوه هنرمند خاتم كار 
ــيار ديرينه دارد و طرح، شيوه  اصفهانى اظهار داشت: هنر خاتم در اصفهان قدمتى بس

ساخت و حتى اسلوب اوليه زيربنايى اين هنر نيز با شيراز متفاوت است.
وى افزود: به دليل تبحر اصفهانى ها در ديگر هنرهاى مرتبط با اين  هنر،  طرح هاى خاتم 

اصفهان داراى تنوع بسيار زياد و كامالً متفاوت از ديگر شهرهاى كشور است.
هنرمند خاتم كار اصفهانى بابيان اينكه هنر خاتم از 400 سال پيش در اصفهان وجود 
داشته است، ابراز داشت: برخى استانداردسازى اين هنر را مطرح مى كنند؛  به اين معنا 
كه در دما و رطوبت خاص مشكلى براى اين صنايع دستى ايجاد نشود، اين در حالى است 

كه از قديم االيام اين مساله مطرح بوده كه خاتم با هواى مرطوب سازگار نيست.
ــا مى توان  ــرم دارد و در برخى خانواده  ه ــك و گ ــان دمايى خش ــه داد: اصفه وى ادام
ــان كيفيت  ــيار ديرينه با هم ــوب با قدمتى بس ــتى خاتم كارى مرغ انواع صنايع دس
ــهرهاى  ــى از ش ــه يك ــتى را ب ــى دس ــن صنايع ــر همي ــايد اگ ــت اما ش ــه ياف اولي
ــاه ميوه ابراز  ــت شود.ش ــر حال ــار تغيي ــده و دچ ــياه ش ــور به ببريم س ــمالى كش ش
ــز ــورها ني ــر كش ــتى ديگ ــاره صنايع دس ــه درب ــت ك ــى اس ــن مطلب ــت: اي داش
ــتاندارد ثابن براى اين هنر به نظر منطقى و اصولى   وجود دارد؛ بنابراين تعيين يك اس
نيست. محمدحسين دهقان معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى اصفهان نيز، با توجه به 
برخى شائبه ها در ارتباط با كپى خاتم اصفهان از شيراز كه منجر به ضعف اين صنعت شده 
است، اظهار داشت: فارس و شيراز ازجمله استان ها و شهرهاى هنرپرور كشور ما هستند 

و به عنوان يكى از قطب هاى صنايع دستى و هنرهاى سنتى هميشه مطرح بوده اند.
ــيراز به عنوان يكى از هنرهاى قديمى و سنتى استان فارس  وى با بابيان اينكه خاتم  ش
به ويژه شيراز است، افزود: در كنار اين موضوع اين مساله را هم بايد بپذيريم كه استان 
ــيراز به عنوان يكى از مهم  ترين مراكز زيرساخت خاتم و  ــه در كنار ش اصفهان هميش
خاتم سازى مطرح بوده است و هنرمندان اين استان نيز دوشادوش هنرمندان شيرازى 
ــتى ميراث فرهنگى  ــته اند.معاون صنايع دس در عرصه اين هنر اصيل ايرانى گام برداش
اصفهان بابيان اينكه طرح و شيوه كار هنرمندان اصفهانى مختص اين خطه و متفاوت 
از ديگر شهرهاى كشور است، تأكيد كرد: در حال حاضر در سطح استان اصفهان مانند 
منطقه خوراسگان، شهرستان خمينى شهر و شهر اصفهان كارگاه هاى متعدد زيادى براى 
رشته خاتم داريم كه هم ُگل بندى و زيرساخت خاتم را انجام مى دهند و هم به صنعت 

خاتم كارى اشتغال دارند. 
ــتان فارس نيز در حوزه توليد، عرضه و حفظ و  وى اضافه كرد: اميدواريم هنرمندان اس
احياى هنرهاى سنتى و اصيل خود موفق باشند چراكه خاتم كارى جزيى از هنر اصيل و 
ارزشمند ايران است و پيشرفت هنر در تمام ايران براى ما باعث افتخار و سربلندى است.

مدير گروه فرهنگ كميسيون ملى يونسكو گفت: انتخاب پايتخت كتاب ايران 
تالشى است براى كسب عنوان پايتخت جهانى كتاب؛ گرچه براى رسيدن به 

استانداردهاى الزم راه زيادى پيش رو داريم.
ــيون ملى يونسكو در ايران  عبدالمهدى مستكين، مدير گروه فرهنگ كميس
ــتانداردهاى الزم براى معرفى شهرى از ايران  ــيدن به اس درباره چگونگى رس
به عنوان پايتخت جهانى كتاب گفت: فاصله زياد است و ما با برگزارى دومين 
دوره طرح انتخاب پايتخت كتاب ايران، هنوز در ابتداى راه هستيم و معتقديم 
بايد تالش بيشترى كنيم. وى در ادامه افزود: البته ضرورى است اين را هم در 
نظر بگيريم كه مديريت فرهنگى نيازمند صبر و تحمل براى رسيدن به نتيجه 
مطلوب است؛ چرا كه هدف فرهنگ سازى در زمينه كتاب است و اين مهم با 
تالش مستمر و صبر و پيگيرى ميسر خواهد بود. مدير گروه فرهنگ كميسيون 
ــط نهاد بين المللى  ــكو درباره انتخاب پايتخت جهانى كتاب توس ملى يونس
يونسكو گفت: يونسكو از سال 2001 با تدوين و اجراى برنامه اى اقدام به انتخاب 
پايتخت جهانى كتاب كرد. اين اقدام با توجه به مولفه هاى متعددى چون بهبود 
فضاى كسب و كار ناشران، ترويج فرهنگ كتابخوانى و توجه به زيرساخت هاى 
فرهنگى از جمله ساخت كتاب خانه و توسعه فضاهاى رشد براى كتابخوانى، 

صورت مى پذيرد.
ــوراى برنامه ريزى دومين دوره طرح انتخاب پايتخت كتاب ايران اين عضو ش
 با اشاره به برگزارى جشنواره انتخاب پايتخت كتاب ايران گفت: از سال گذشته 
و با پيشنهادى كه از طرف دفتر فرهنگى يونسكو در ايران و با همكارى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى صورت گرفت، تصميم بر آن شد تا پايتخت كتاب ايران 
انتخاب شود. هدف از اين برنامه هم افزايش فعاليت هاى فراگير در زمينه كتاب 
ــوان يكى از اولويت هاى  و كتابخوانى بود به نحوى كه مقوله كتابخوانى به عن

تمامى شهروندان ايرانى در نظر گرفته شود.
ــكو در ادامه گفت: خوشبختانه سال  مدير گروه فرهنگ كميسيون ملى يونس
گذشته با برگزارى اولين دوره انتخاب پايتخت كتاب ايران موج خوبى در بين 
ــالمى را بر آن داشت با داير  ــهرها به راه افتاد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اس ش
كردن دبيرخانه دائمى براى اين رويداد مهم فرهنگى شوق به وجود آمده جهت 
گسترش كتابخوانى در شهرهاى كشور را همراهى كند. وى با اشاره به انتخاب 
ــته به عنوان پايتخت كتاب ايران گفت: انتخاب شهر  شهر اهواز در سال گذش
اهواز در سال گذشته از ميان شهرهاى شركت كننده كه همگى با دست پر آمده 
بودند كار بسيار سختى بود. شهرهاى گنبد كاووس و يزد و نيشابور و چند شهر 
ديگر در رقابت نزديك با اهواز حضور داشتند. شهر اهواز با امضاى قراردادها و
تفاهم نامه هاى فرهنگى كه در جهت رشد زيرساخت هاى فرهنگى شهر انجام 
داده است توانست به عنوان پايتخت كتاب ايران انتخاب شود و اميدواريم امسال 
ــاهد برگزارى جشنواره اى ــهرها و فرهنگ هاى ايرانى ش و با همت تمامى ش

 باشكوه تر از سال قبل باشيم.
مستكين در پايان با اشاره به الگوسازى كشورهاى توسعه يافته در امر كتاب و 
ضرورت مشاركت تشكل هاى مردمى و بخش خصوصى در كنار نهادهاى دولتى 
يادآور شد: تالش براى توسعه فرهنگى كشورمان يكى از نيازهايى است كه نبايد 
از آن غفلت كرد  كه اين نيز همدلى و همراهى همه نهادها را مى طلبد. جشنواره 
«انتخاب پايتخت كتاب ايران» مى تواند سرآغاز مسيرى جدى و خوش يمن در 
عرصه كتاب و كتاب خوانى باشد و جا دارد تمامى نهادهاى دولتى و تشكل هاى 

مردمى و خصوصى در اين مسير با يكديگر همراه و همدل باشند. 

اصفهان،  مهد هنر خاتم كارى است ايران در تالش براى كسب عنوان پايتخت 
جهانى كتاب



ابالغ رای
7/354  ش��ماره دادنام��ه: 470-94/7/6 ش��ماره پرون��ده:94-307 خواه��ان: 
اس��داهلل انتش��اری، نش��انی نجف آباد- خ امی��ر کبیر- ک راس��تان- پ��اک 45 ، 
کدپستی8514765761 فروشنده: 1- علیرضا پور محمدی، نشانی آزادگان- فاز 3- 
بلوار بسیج- ک شفق 9- پاک 9، 8516814864. 2- علیرضا پورشبان، نشانی نجف 
آباد، والفجر، خ بش��ارت، نبش کوچه بهار، طبقه 2، پاک 53، 37363-85149 مالک 
: 3- اردشیر احمدی زیریان، مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای اسداهلل انتشاری بطرفیت آقایان علیرضا 
پورمحمدی و علیرضا پورشبان و اردشیر احمدی زیریان بخواسته تقاضای صدور 
حکم الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند پیکان به شماره 413د18 
ایران 31 به انضمام مطق خسارات وارده و هزینه دادرسی با عنایت به دادخواست 
تقدیمی، مبایعه نامه تنظیمی طرفین مورخ 93/3/4 و جوابیه استعام از اداره راهور 
که خوانده ردیف سوم را بعنوان مالک رسمی اتومبیل معرفی نموده و با اقرار خوانده 
ردیف اول )فروشنده( به این که کل ثمن معامله را نقدا دریافت نموده و هیچگونه طلبی 
از خواهان ندارد لذا با استناد به ماده 219 قانون مدنی و مواد 519، 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی رای بر محکومیت خوانده ردیف سوم به حضور در دفترخانه و انتقال 
سند پیکان به شماره 413د18 ایران 31 نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول به 
مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعام می گردد 
و رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و نسبت به خوانده ردیف سوم 
غیابی و رف مدت بیس��ت روز پس از اباغ واخواهی در این شورا و پس از 20 روز 
دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگس��تری نجف آباد می 
باش��د، درخصوص خوانده ردیف دوم از آن جا که دعوی متوجه ایشان نمی گردد 
مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دعوی خواهان صادر و اعام می 

گردد. م/الف 3027  قاضی شورای حل اختاف شعبه 5 حوزه قضایی نجف آباد
ابالغ وقت دادرسی

7/360 خواهان مهدی جال الدین صالحی دادخواس��تی به خواس��ته الزام خوانده 
الزام به انتقال سند به طرفیت خوانده عاطفه همایونی به شورای حل اختاف شعبه 5 
شهرستان نجف آباد تس��لیم نموده که پس از ارجاع به شماره 544/94 ثبت گردیده 
و وقت دادرسی به تاریخ 94/9/30 س��اعت 4/30 عصر گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رسمی 
کثی االنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرس��ی تعیین شده حضور یابد . بدیهی است در 
صورت عدم حضور ش��ورا به خواسته رس��یدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م 

الف:3017 شعبه 5 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف نجف آباد
ابالغ رای

پرون��ده  ش��ماره   9309973757301349 دادنام��ه  7ش��ماره  /355
9309983757300297 شماره بایگانی شعبه :930321 شاکی: آقای سعید عابدی 
قاسم آبادی به نشانی کرون . قاسم آباد . خ ش��هدا . جنب منبع آب متهمین : 1- آقای 
حسین هاشمی به نش��انی تیران و کرون – روس��تای هومان – جاده اصلی پشت 
کارواش کارگاه قائم  2- آقای رامین محمدیان به نشانی مجهول المکان  اتهام : ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی تصمیم: دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر 
ختم رس��یدگی را اعام و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه: 
در خصوص شکایت آقای س��عید عابدی قاس��م آبادی فرزند لطف اله علیه آقایان 
1- حس��ین هاش��می فرزند رمضان 2- رامین محمدیان دایر بربی احتیاطی و عدم 
رعایت نظامات قانون کار منتهی به ایراد صدم��ه بدنی غیر عمدی با میزان پنجاه در 
صد تقصیر برای هریک از متهمین با توجه به نظریه بازرس اداره کار، نظریه پزشکی 
، قانونی و عدم ارائه دفاع موثر از سوی متهمین دادگاه اتهام آنان را محرز دانسته و 
در خصوص جنبه خصوصی اتهام فوق مستندا به مواد 449 و 526 قانون مجازات 

اسامی مصوب 1392 هریک از متهمین را به پرداخت میزان هشت درصد از دیه کامل 
در حق ش��اکی خصوصی محکوم می نماید و در خصوص جنبه عمومی اتهام فوق 
مستندا به مواد 95 و 176 از قانون کار دادگاه هر یک از متهمین را به پرداخت مبلغ ده 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و س��پس ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در نزد محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م الف:3021 رئیس دادگاه عمومی بخش مهردشت 
حصر وراثت

7/356 خانم اکرم امامی نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست 
به کاس��ه 94/636 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غامحسین امامی نجف آبادی بشناسنامه 150 در تاریخ 
1388/6/2 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به 1- عصمت امامی نجف آب��ادی ش ش 314  2- اکرم امامی نجف 
آبادی ش ش 50 3- اعظم امامی نجف آبادی ش ش 400 )فرزندان متوفی( 4- صغری 
قدیریان نجف آبادی ش ش 801)همسر متوفی( متوفی بجز نامبردگان ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در سه نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف س��ه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف 3031 رئیس شعبه 14 شورای حل اختاف نجف آباد

حصر وراثت
7/358 خانم صدیقه عظیمی دارای شناس��نامه ش��ماره 3637 به شرح دادخواست 
به کاس��ه 94/640 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مریم شکرالهی بشناس��نامه 3202 در تاریخ 1393/1/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به 1- حسین عظیمی  ش ش 73 2- سیدمحسن عظیمی ش ش 322 3- سیده جمیله 
عظیمی ش ش 3709 4- صدیقه سادات عظیمی ش ش 3637 )متوفی( 5- هاجیه بیگم 
عظیمی ش.ش 90 . 6- س��ید ثریا عظیمی ش.ش 115 )فرزندان متوفی( متوفی بجز 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مذبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف 3030رئیس شعبه 14 دادگاه 

شورای حل اختاف نجف آباد
حصر وراثت

7/357 خانم زیبا عیدی وندی دارای شناسنامه شماره 853 به شرح دادخواست به 
کاسۀ 629/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عزیز عیدیوندی بشناس��نامه 552 در تاریخ 1394/6/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ایوب 
عیدیون��دی ش.ش 8-068043-108، 2- یونس عیدیوندی ش.ملی 1080538364، 
3- یوس��ف عیدیوندی ش. ملی 9-034871-108، 4- ش��کوفه عیدیوندی ش.ملی 
1080339930، 5- بهاره عیدیوندی ش.ملی 1080419950 )فرزندان متوفی( 6- زیبا 
عیدیوندی ش.ش 853 )همسر متوفی( 7- علی عیدیوندی ش.759 )پدر متوفی( 8- بی 
بی ماه عیدی وندی ش.ش 773 )مادر متوفی( متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:3019 

شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختاف نجف آباد 
مزایده

7/359 بنا ب��ه درخواس��ت خواهانها زهره  و حس��ن همگی قیصری ب��ه وکالت از 
آقای کاظمی نجف آبادی به طرفیت ناصر، اعظم، س��عیده، مهری، مریم، خورشید، 
اکرم و محمد همگ��ی کاظمی و خانم طیب��ه مهدیه طی پرونده های اجرایی کاس��ه 
940181و940182ح/4 مطروحه در شعبه چهارم حقوقی دستور فروش به ترتیب 
1- یکباب مغازه دارای س��وابق ثبتی 101/19 به نش��انی نجف آب��ادی خ22بهمن 
جنوبی دارای عرصه 51/05 مترمربع که قس��متی از آن به صورت تجاری و مابقی 

به صورت انباری می باشد و دارای انشعابات آب و برق که طبق برآورد هیئت سه 
نفره کارشناسان رس��می به ارزش 1/302/000/000 ریال تعیین گردید. 2- یکباب 
مغازه دارای سوابق ثبتی 101/21 به مساحت 78/34 مترمربع طبق مشخصات مغازه 
فوق به ارزش 1/841/000/000 ریال تعیین گردید. که با توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام 
حقوقی نجف آباد و در تاریخ 94/8/17 ساعت 11 صبح و در اجرای احکام شعبه همان 
محل به فروش می رسد برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستی 10درصد آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمنًا خریدار 
می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال /ملک مورد نظر بازدید به عمل آورد. م 

الف:3013 مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری نجف آباد 
ابالغ رای

7/320 شماره دادنامه: 633-94/4/31 به تاریخ 94/4/15 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 11 حقوق ش��ورای حل اختاف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است و پرونده کاسه 94-176 تحت نظر اس��ت. قاضی شورا با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل اعام می دارد.  خواهان: روح اله محمدی 
به نشانی اصفهان خ شهید اشرفی خ دکتر سیادت کوی 16 بن بست شاداب پ 113 
خوانده: احمدرضا زنیلی کانتری زینبیه 26 خواس��ته: مطالبه رای قاضی شورا در 
خصوص دعوی آقای روح اله محمدی فرزند هوش��نگ به طرفیت احمدرضا زنیلی 
فرزند حس��ین به خواس��ته مطالبه وجه به میزان 30/000/000 ری��ال موجب یک 
فقره چک به ش��ماره 121099 مورخ 89/3/25  عهده بانک ملت به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/ اصل 
عدم توجه ایرادات در اس��ناد تجاری در صورت انتقال این  اسناد از دارنده اولیه به 
شخص یا اشخاص  ثالث و اینکه خواندگان دعوی علیرغم اباغ حضوری در جلسه 
دادرس��ی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا 
ابراء ذمه خود به نحوی  از انحاء قانونی ارائ��ه ننموده و دعوی مطروحه مصون از 
هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند 
فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم مطروحه مصون از هرگونه تعرض 
و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب 
فوق و با عنایت به گواهی ع��دم پرداخت صادره و  احراز ذینف��ع بودن خواهان در 
دعوی مطروحه و  صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای 
آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول 
ماده  1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذلیل سند و در حین حال نظر به اینکه 
وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور 
بر بقاء دین و اش��تغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواس��ته دانسته و نظر به  قاعده 
استصحاب دین و توجها به نظریه مش��ورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختاف 
مصوب 1387/4/18 و م��واد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون 
مدنی و مواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت و مواد 503-198-197-194-

515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون 
خس��ارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخ��ت مبلغ 30/000/000 ری��ال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ  165/000 ریال و هزینه نشر آگهی بابت خسارات دادرسی 
)هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات 
به دادخواست و حق الوکاله وکیل/وکای انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ 
وجه سند/  وجوه اسناد/  تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 89/3/25 تا 
زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعامی بانک مرکزی که حین االجراء محاس��به و 
تعیین می  شود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست 
روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 
20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری اصفهان می  باشد. م الف16760 دفتر شعبه یازدهم شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
7/321 کاس��ه پرونده: 113/94 ش��ماره دادنامه: 199-94/3/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 24 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: علی هنری فرد به نشانی اصفهان خ 
باهنر کوی شکوفه پ10 وکیل: محمد امین بصیری به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی حد فاصل نیکبخت و مفید کوچه شماره 30 آسیاب پاک 111 خوانده: فرامرز 
قربانی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه  
مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند 
متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی آقای علی هنری ف��رد به وکالت محمدامین بصیری ب��ه طرفیت آقای فرامرز 
قربانی بخواس��ته مطالبه مبلغ 37/500/000 ریال وجه 4 فقره چک به ش��ماره های  
677307-93/12/20 و 677304-93/9/20 و 677305-93/10/20 و 677306-

93/11/20 به عهده بانک ملی شعبه مال خلیفه به انضمام خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده  علی رغم اباغ قانونی در درج نشریه زاینده رود مورخ 
94/2/29 در  جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نشر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198، 515 و519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 27/500/000ریال بابت قسمتی از اصل خواسته و 697/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان ص��ادر و اعام می نماید و در 
مورد چک 677306-93/11/20 به مبلغ 10/000/000 ریال نظر به اینکه معلوم نیست 
چک به چه نحوی به خواهان واگذار شده است در این خصوص حکم رد دعوی صادر 
و اعام می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در یکی از محاکم 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف 16767 دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

7/322 کاس��ه پرونده: 121/94 ش��ماره دادنامه:234-94/3/31 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 39 ش��ورای حل اختاف اصفهان خواهان: علی هنری فرد به نشانی خ امام 
خمینی، کوچه بهار، پاک 30 وکیل محمد امین بصیری به نش��انی اصفهان، خ شیخ 
صدوق شمالی حد فاصل مفید و نیکبخت، کوچه شماره 30 پاک 111.  خوانده: عباس 
زین الدینی مجهول المکان خواس��ته: یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 
و خسارت تاخیر تادیه به انضام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه  مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای  علی هنری فرد به وکالت 
محمد امین بصیری به طرفیت عباس زین الدینی بخواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 9218/109622-12-93/12/5 عهده بانک 
ملی به انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست  تقدیمی و 
ماحظه مس��تندات دعوی و اینکه خوانده / خواندگان با اباغ  قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی نیز حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم ب��ه محکومیت خوانده/خواندگان پرداخت 
مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته  و پرداخت دویست و چهل هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه که توسط اجرای 
احکام محاسبه می گردد و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 93/12/5 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از اباغ قابل واخواهی در 
این شعبه خواهد بود. م الف 16747 دفتر ش��عبه 39 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختاف شهرستان  اصفهان

اخبار کوتاه اخبار کوتاه

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید 
کرد:دولت به وعده های اقتصادی داده شده در خصوص پسابرجام عمل 

کند.
حجت االس��ام محمد عل��ی نکون��ام ،در خطبه ه��ای این هفت��ه نماز 
جمعه ش��هرکرد در مصای امام خمینی )ره( این ش��هر اف��زود: دولت 
برای اصاح ام��ور اقتصادی کش��ور ،همه چی��ز را به نتیج��ه مذاکرات 
 و برج��ام گ��ره زده بود،حاال دول��ت باید به وع��ده های اقتص��ادی اش 

عمل کند.
وی تاکید کرد:اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد،مساله برجام نیز 

در ایران منتفی خواهد بود.
خطیب جمعه شهرکرد تاکید کرد:همه مش��کات اقتصاد کشور مربوط 
به تحریم ها نیس��ت و با برداشته ش��دن تحریم ها اقتصاد کشور به نقطه 

مطلوب نخواهد رسید.
به گفته وی،اگر سرمایه گذاران خارجی به کشور وارد می شوند،باید به این 

نکته نیز توجه کرد که تولید داخلی به حاشیه رانده نشود.
نکونام گفت : اقتصاد کشور با حاشیه راندن تولید داخلی ، شکننده 

می شود به همین دلیل تنها راه تقویت اقتصاد در کشور توجه به اقتصاد 
مقاومتی است که مقاوم معظم رهبری نس��بت به کارهای انجام شده در 

خصوص اقتصاد مقاومتی،رضایت کامل ندارند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یادآور 
شد:هراس دشمن از آزمایش موشکی» عماد« ،نشان از ضعف دشمن دارد 

و این خواسته اسام است که دشمنان به فکر حمله نباشند.
نکونام تاکید کرد:برای حفظ تمامیت استقال ،تمامیت انقاب و دفاع ،

ایران نیازمند توسعه قدرت دفاعی خود است و دشمنان از این اقتدار ایران 
در هراس هستند.

به گفته وی،انقاب اس��امی با مذاکره مخالف نیس��ت بلکه مذاکره باید 
همراه با اقتدار،نرمش قهرمانانه و امر به معروف و نهی از منکر باشد.

خطیب جمعه ش��هرکرد،توجه همگانی به امر به معروف و نهی از منکر را 
مهم دانست و گفت:قیام امام حسین علیه السام،در راستای اصاح و امر 
به معروف و نهی از منکر بوده است و این فریضه باید با قدرت و حساسیت 

همگانی اجرا شود.
نکونام،مح��رم را ماه عزا و اش��ک دانس��ت و گفت:گریه کردن و اش��ک 
 ریخت��ن برای س��ید و س��االر ش��هیدان علی��ه الس��ام باید ب��ا عزت و

 صابت باشد.
وی،از برگزاری کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری قدردانی کرد و 
گفت:اهداف این کنگره باید در طول همه سالها دنبال شود و نباید آرمان 

شهدا کمرنگ باقی بماند.
ائمه جمعه سراس��ر چهارمحال و بختیاری نیز در خطبه های این هفته 
شهرهای مختلف اس��تان،بر برپایی منس��جم آیین های عزاداری سید و 

ساالر شهیدان تاکید کردند.

معاون حقوقی رییس جمهوری اسامی ایران گفت:هم اکنون بیش از 11 هزار 
قانون در کشور وجود دارد و باید این قوانین را به مردم آموزش داد.

الهام امین زاده،در دیدار با امام جمعه ش��هرکرد افزود:بسیاری از مردم با این 
11هزار قانون در کشور آشنایی ندارند و باید آنها را به مردم اطاع داده شود.

وی تاکید کرد:بزودی تمامی قوانین بروز شده،از طریق ایمیل برای مردم ارسال 
می شود و کسانی که دارای صندوق الکترونیکی)ایمیل(می باشند ،می توانند 

این قوانین را دریافت کنند.
به گفته وی،دستگاه های اجرایی موظف به رعایت حقوق مردم می باشند و 
اجرای کامل طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات و دستگاه ها وظیفه مدیران 

است و دولت در این راستا تاش بی وقفه ای را انجام می دهد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت:دولت یازدهم خود را ملزم و موظف به 
تحقق حقوق ش��هروندی می داند و همواره تاکید دارد که مردم باید از سوی 

دستگاه های اجرایی هنگام مراجعه، مورد احترام قرار گیرند.
امین زاده تاکید کرد:مردم را باید با حقوقشان آشنا کرد و دستگاه های اجرایی 
نیز باید بدون کمترین وقفه ای پاسخگوی مردم باشند و اگر کم کاری وجود 
داشته باشد یا تعمدی در کار باشد،مدیر دستگاه پاسخگو خواهد بود.به گفته 
وی، در راس��تای تحقق فرمان هش��ت ماده امام راحل و فرامین مقام معظم 
رهبری در خصوص حق مردم و وظایف پاسخگویی دس��تگاه های اجرایی، 
دولت یازدهم در فضای غیر سیاس��ی،بخش نامه های تهیه کرده اس��ت که 

بزودی به دستگاهها اباغ می شود.
امین زاده تاکید کرد:درباره تحقق اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر آن 
تاکید دارند،24 بند تدوین شده و این معاونت ستاد حقوقی آن را تشکیل داده 

است و برای مدیریت جهادی قوانین برنامه های مهمی دارد.
نماینده ول��ی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری و امام جمعه ش��هرکرد نیز 
گفت:حقوق شهروندی باید از سوی همه دستگاههای اجرایی در جامعه اجرا و 
پیاده شود.حجت االسام محمد علی نکونام در این نشست گفت:تکریم ارباب 
رجوع و احقاق حقوق مردم،باید به سمتی برود که نهادینه شود و با تغییر دولت 
ها این حقوق تغییری نکند.به گفته وی،رساله امام سجاد علیه السام یکی از 
معتبرترین و جامع ترین مباحث حقوقی است که دارای ارزش باالیی است و 

باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
نکونام تصریح کرد:در برخی از ادارات و دستگاه های ضایع شدن حقوق مردم 

دیده می شود و حقوق مردم را به خوبی اجرا نمی کنند.
 نماین��ده ول��ی فقی��ه در چهارمح��ال و بختی��اری و امام جمعه ش��هرکرد 
تاکید کرد:نظام جمهوری اسامی نیز حقوقی دارد که همه کارگزاران نظام 
باید آن را به ص��ورت کامل رعایت کنند.معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری نیز گفت:در طول س��ال به مدت سه بار،بازرسی های 
محسوس و غیر محسوس درباره رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع 
از ادارات استان انجام می ش��ود.خدابخش مرادی نافچی،افزود:در این راستا 
نیز به مدیرانی که در تکریم ارباب رجوع بی دقتی کرده اند،تذکر داده ش��ده 
است.به گزارش ایرنا،معاون حقوقی رییس جمهوری برای نشست در شورای 
 هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری به شهرکرد سفر

 کرده است.

خطیب جمعه شهرکرد؛
 دولت به وعده های اقتصادی پس از 

برجام عمل کند

معاون رییس جمهوری:
11هزار قانون در کشور وجود دارد
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انتظار برای رس��یدن به کیفیتی مطلوب در عرضه نان خواسته ای  نرگس 
عمومی است که تا کنون محقق نشده و مردم کماکان چشم انتظار کریمی

پرشدن ش��کاف میان قیمت و کیفیت نان با آزادپز شدن نانوایی ها 
هستند.

نان یکی از اصلی ترین اقام سبد غذایی خانوارهاس��ت و از دیرباز کیفیت این فراورده از 
خواس��ته هایی بوده که مردم از صنف نانوایان و مسووالن متولی این صنف انتظار داشته 
اند، چراکه افزایش کیفیت نان، کاهش اس��راف و هزینه های جانبی آن را به دنبال دارد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در 14 آبان 93 برای بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم 
بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه حجیم، حداقل 
2٠ درصد از مجموع آرد مصرفی نانوایی ها به صورت قیمت غیریارانه ای توزیع می شود و 
قیمت فروش نان این واحدها نیز با هدف افزایش رقابت و ارتقای کیفیت، از شمول قیمت 
گذاری مستثنی است.مطابق همین مصوبه به منظور جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش 
سایر هزینه های تولید در دو سال اخیر برای کارخانه های آسیابانی و نانوایی ها نسبت به 
قیمت های رسمی و مصوب سال 1392 در سراسر کشور، باالخره قیمت انواع نان سنتی 

از 1٠ آذر ماه سال گذشته افزایش یافت.
دیدگاه برخی از شهروندان استان چهارمحال وبختیاری در خصوص وضعیت کیفیت نان 
پس از آزادسازی نرخ آن درگفت وگو با گزارشگر ایرنا بیانگر آن است که با وجود آزادسازی 
قیمت نان در برخی واحدهای نانوایی، کیفیت این فراورده تغییر محسوسی نیافته اما این 
درحالی است که متصدیان واحدهای نانوایی معتقدند نان با کیفیتی به مردم عرضه می 
کنند.مریم علی بابایی می گوید: با وجود آزاد سازی نرخ نان آنگونه که باید و شاید افزایش 
کیفیتی در نان های عرضه شده در اکثر اصناف نانوا در مقایسه با قبل از آزاد شدن نرخ نان 
مشاهده نمی شود.وی اظهار داشت: با افزایش تدریجی نرخ نان از سال گذشته انتظار می 
رفت در کیفیت نان نیز تغییراتی بوجود آید، اما این افزایش کیفیت فقط چند روزی تداوم 
داشت و پس ازمدت کوتاهی دوباره وضعیت به حالت گذشته بازگشت.مالک یک نانوایی 
آزادپز درشهرکرد معتقداست: هزینه های مختلف نانوایان از جمله دستمزد کارگر، آب، 
برق و گاز در دو سال گذشته افزایش می یافت ولی قیمت نان و درآمد نانوایان ثابت مانده 
بود که دولت برای متعادل شدن هزینه ها، قیمت نان را افزایش داد.احمد حقانی ادامه داد: 
آرد نانوایی های آزادپز با نانوایی های دولتی فرقی ندارد پس نمی توان ادعا کرد که با آزادپز 
شدن باید کیفیت هم بهبود یابد.نانوای دیگری با ابراز نارضایتی از روند آزادسازی نرخ نان 
می گوید: از ابتدای سال نسبت به آزادسازی نرخ نان در شهر اقدام شده که این وضعیت 
مش��کاتی زیادی را برای فعاالن این صنف به دنبال داشته است.هوشنگ غامی اظهار 

داشت: با آزادسازی نرخ نان در برخی از واحدهای نانوایی سطح شهر، افزایش نرخ اعمال 
شده برای این گونه واحدهای نانوایی به کاهش مشتریان آنان منجر شد.وی مدعی شد 
شهروندان رغبت چندانی به خرید نان آزادپز ندارند و افزود: تا زمانی که آرد نانوایی آزادپز 
همان آرد قبلی است، ارتقاء کیفیت نان دور از انتظار است.رئیس اتحادیه نانوایان شهرکرد 
نیز در گفت و گو با گزارشگر ایرنا اظهار داشت: کیفیت نان به عوامل بسیاری از جمله آرد، 
مدت زمان عمل آمدن خمیر و مهارت عوامل پخت بستگی دارد.بهارآقا جهانبین تصریح 
کرد: تا زمانی که آرد نانوایان آزادپز همان آرد قبلی است، مردم انتظار بهبود کیفیت نان 

را نداشته باشند.
وی هدف از آزادس��ازی نرخ انواع نان را ایجاد رقابت و ارتق��ای کیفیت در پخت انواع نان 
مطابق با نیاز مردم بیان کرد و افزود: در صورتی که تمامی نانوایی ها آزادپر شوند، می توان 
 رقابت برای ارتقاء کیفیت ایجاد کرد.جهانبین ادامه داد: با وجود مشکات موجود بر سر راه 
نانوایی های دولتی و آزادپز، براساس بررسی های انجام شده کیفیت نان واحدهای آزادپز 
نسبت به گذشته بهتر شده است.وی پیشنهاد کرد: اگر دولت یارانه نان را به مردم بدهد و 
تمامی نانوایی ها آزادپز شوند به نفع دولت، مصرف کننده و نانوا خواهد بود.معاون بازرگانی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در این رابطه معتقد است که 
آزادپز شدن نانوایی ها ایجاد رقابت کرده و در ارتقاء کیفیت نان نقش مهمی داشته است.

حسن شمسی پور ادامه داد: برخی از نانوایی های دولتی پس از افزایش قیمت نان و آزادپز 
شدن تعدادی نانوایی، همچنان روال عادی خود را انجام می دهند و پس از اخطار و جریمه 
 نیز تغییری در کیفیت نان نداده ان��د که تداوم این رویه منجر ب��ه تعطیلی برخی از این 
نانوایی ها شد.وی گفت: سهمیه آرد نانوایی های استان ماهانه 1٠4 هزار و 7٠1 کیسه بود 
که با اجرای طرح آزاد پزی، ماهانه 21 هزار و 2٠2 کیسه از این تعداد کم می شود.شمسی 
پور افزود: ماک آزادپزی شامل انواع واحدهای نان خشکه و نان فانتزی، سنگک و بربری، 
واحدهای دارای پروانه آزاد پزی و مناطق دارای تراکم زیاد نانوایی است.معاون بارزگانی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: هم اینک حدود 8٠٠ نانوایی در استان فعال 
است که 14٠ نانوایی در این طرح آزاد پز شده است.شمسی پور افزود: هر کیسه آرد دولتی 
32٠ هزار ریال و آرد آزادپز 54٠ هزار ریال برای خبازان به فروش می رسد.به گفته وی، 
نانوایی های آزادپز ملزم به نصب تابلوی آزادپزی در واحدنانوایی خود هستند.شمسی پور 
ادامه داد: تا پایان تیرماه امسال حدود چهار هزار و 6٠٠ مورد بازرسی از نانوایی های استان 

انجام شد که در این راستا 212 پرونده تخلف به ارزش 674 میلیون ریال تشکیل شد.
وی کم فروشی، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، رعایت نکردن بهداشت و درج نشدن 

قیمت نان در نانوایی را تخلف های نانوایان عنوان کرد.

افزایش کیفیت نان انتظاری 
که با آزادپز شدن نانوایی ها 

محقق نشد
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برگ سبز خودروی وانت مزدا مدل 1363 به رنگ آبی به شماره 
پالک 73-842 ل 29 و شماره شاس��ی 6316552 و شماره 
موتور 076552 به نام محمد مهدی اسدی فرزند علی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی وانت تویوتا مدل 1975 به رنگ قهوه ای به 
 RN20105093 شماره پالک 73-744ب46 و شماره شاسی
و ش��ماره موتور 12R0991636 به نام غالمعل��ی آتش زبان 

فرزند بهبود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی وانت م��زدا مدل 1364 به رنگ س��بز به 
ش��ماره پالک 83-884 ج 14 و ش��ماره شاسی 6415383و 
شماره موتور 082629 به نام غضنفر شیروانی خو  فرزند اصغر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خودروی س��واری رنو مدل 1370 به رنگ طوسی 
به ش��ماره پالک 23-382د 68 و ش��ماره شاسی 241598 و 
 ش��ماره موتور 045773 به نام منصور الصاق فرزند ش��کراله

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی س��واری پیکان مدل 1357 به رنگ سفید 
به شماره پالک 43-389ه� 38 و شماره شاسی 2004940 و 
شماره موتور 5811925315 به نام مریم پناهی ریزی فرزند 

خدارحم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ابالغ رای
7/325 کالس��ه پرونده: 374/94 ش��ماره دادنام��ه: 878-94/5/24 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه هفتم ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید مجید 
عسگری به نشانی زیار، جنب مس��جد امام س��جاد )ع( ایزودگام عسگری.  
خوانده:  مهدی دهدش��تی نژاد مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک 
به انضمام مطلق خسارات دادرسی. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه  مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای 
قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای س��ید مجید عسگری به طرفیت 
مهدی دهدشتی نژاد بخواسته مطالبه مبلغ نه میلیون ریال ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 271510 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با توجه به دادخواست  تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ  قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان 
به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد 
مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت  تضامنی خوانده پرداخت مبلغ نه میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته  و پرداخت صدو ش��صت هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرسی و هزینه نش��ر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ 89/8/20 لغای��ت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود و پس از مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف 15957 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان  اصفهان 
ابالغ رای

7/324 ش��ماره دادنامه: 743-94/5/27 کالس��ه پرون��ده: 94-294 مرجع 
رس��یدگی شعبه12ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان آقای سید مجید 
عسگری به نشانی زیار، ج مس��جد امام سجاد ایزوگام عس��گری. خوانده: 
کوروش معصومی چه��ل خانه مجه��ول الم��کان. خواس��ته: مطالبه مبلغ 
39/500/000 ریال س��ه فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
ش��ورا با عنایت به محتوی��ات پرونده ختم  رس��یدگی را اعالم و به ش��رح 
آتی مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای قاضی ش��ورای حل اختالف در 
خصوص دعوی آقای س��ید مجید عس��گری به طرفیت کوروش معصومی 
به خواس��ته مطالبه  مبل��غ 39/500/000 ریال وجه 3 فقره چک به ش��ماره 
422633-88/6/16 و 195064-88/8/4 و 195055-88/7/20 به عهده بانک  
سینا و قرض الحس��نه مهر ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ی و نه میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و هزینه نشر آگهی 
و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخهای فوق( 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باش��د.م الف 15951 دفتر ش��عبه 12مجتمع شماره دو 
شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای
7/323 ش��ماره دادنامه: 744-94/5/27 کالس��ه: 94-296 مرجع رسیدگی 
شعبه12ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان آقای س��ید مجید عسگری 
به نشانی زیار، ج مسجد امام س��جاد ایزوگام عسگری. خوانده: بهرام قندی 
مجهول المکان. خواس��ته: مطالبعه مبلغ 5/000/000 ریال بابت 1 فقره چک 
به انضمام هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده ختم  
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری به طرفیت 
بهرام قندی به خواس��ته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه چک به شماره 
091842-89/5/3 به عهده بانک قرض الحس��نه مهر ایران به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و515و 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و 
هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)89/5/3( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
ش��عبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف 15949 دفتر شعبه 12مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

7/335 ش��ماره دادنامه: 890-94/5/25 کالس��ه پرون��ده: 94-443 مرجع 
رسیدگی شعبه45 ش��ورای حل اختالف اصفهان  خواهان آقای سید مجید 
عسگری به نشانی زیار، جنب مسجد امام سجاد ایزوگام عسگری. خوانده: 
فرشید خالدی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات 
پرونده ختم  رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای س��ید مجید عسگری به طرفیت 
آقای فرشید خالدی به خواس��ته مطالبه  مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک 
به ش��ماره 350030 به عهده بانک  کش��اورزی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
صدورگواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلسه رس��یدگی حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اس��ت لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت 
و 198 و515و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 
ریال بابت هزینه دادرسی  و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )89/4/30( و محاسبه هزینه نش��ر آگهی با اجرای احکام تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.م الف 15971 دفتر ش��عبه 45 مجتمع شماره یک شورای 
حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای
7/334 ش��ماره دادنامه: 885-94/5/25 کالس��ه: 94-447 مرجع رسیدگی 
ش��عبه45 ش��ورای حل اختالف اصفهان  خواهان آقای سید مجید عسگری 
به نشانی زیار، جنب مسجد امام س��جاد ایزوگام عسگری. خوانده: کرمعلی 
حسین پور مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات 
پرونده ختم  رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای س��ید مجید عسگری به طرفیت 
آقای کرمعلی حسین پور به خواس��ته مطالبه  مبلغ 20/000/000 ریال وجه 
چک به ش��ماره 801386 به عهده بانک  تجارت به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
صدورگواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلسه رس��یدگی حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اس��ت لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 
198 و515و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی  و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)91/6/1( و محاسبه هزینه نشر آگهی از طریق اجرا تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م 

الف 15970 دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

7/333 ش��ماره دادنامه: 888-94/5/25 کالس��ه: 94-446 مرجع رسیدگی 
شعبه45 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان آقای سید مجید عسگری به 
نشانی زیار، جنب مسجد امام سجاد ایزوگام عسگری. خوانده: غالم خالدی 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده ختم  
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
ش��ورا در خصوص دعوی آقای سید مجید عس��گری به طرفیت آقای غالم 
خالدی به خواسته مطالبه  مبلغ 10/000/000 ریال وجه یکفقره چک به شماره 
4930318 به عهده بانک  کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدورگواهی 
های عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و515و 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی  
و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/8/25( و 
محاسبه هزینه نشر آگهی از طریق اجرا تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف 15969 

دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

اصطالح »شهر هوش��مند« اندکی مبهم به نظر می رسد. 
برخی اف��راد از آن به عنوان ش��هری یاد م��ی کنند که از 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات بهره می ب��رد تا خدمات 
عمومی را در اختیار شهروندان بگذارد و بعضی افراد دیگر 
بر این باورند که شهرهای هوشمند فناوری اطالعات و هر 
آنچه مربوط به آن می شود را مورد استفاده قرار می دهند 
تا هوش��مندترین و کارآمدترین منابع را مورد اس��تفاده 
قرار دهند و در نتیجه بتوانند هزینه اس��تفاده از انرژی را 
به حداقل برس��انند، نحوه ارائه خدمات را بهبود بخشند، 
کیفیت زندگی را ارتقا دهند و میزان آس��یب رس��انی به 
محیط زیس��ت را به میزان قابل مالحظه پایین بیاورند و 
البته تمام این اتفاقات را در سایه استفاده از نوآوری ها و به 
حداقل رساندن مصرف سوخت های کربنی محقق سازند. 
در ش��ماره قبل به معرفی پنج ش��هر ابتدایی پرداختیم؛ 

دراینجا به معرفی پنج شهر آخر می پردازیم.
توکیو

توکیو در فهرس��ت ش��هرهای هوش��مند ب��زرگ جهان 
نخستین ش��هر آسیا محس��وب می ش��ود و در فهرست 
نوآورانه ترین شهرهای جهان رتبه 22 و دیجیتالی ترین 

شهرهای جهان رتبه 15 را از آن خود کرده است.
ش��هرداری توکیو س��ال گذش��ته از طرح جدیدی پرده 
برداشت که به موجب آ» یک شهر هوشمند برای مناطق 
حومه و دور افتاده راه اندازی ش��د. ش��هرداری این مرکز 
مجازی را با هم��کاری با پاناس��ونیک، Tokyo Gas و 
دیگر ش��رکت های ب��زرگ راه اندازی کرد ت��ا مردم دور 
افتاده ترین مناطق هم به واس��طه آن بتوانند از خدمات 
دولتی با کیفیتی که شهرنش��ینان در اختیار می گیرند، 

بهره مند شوند.
شهر هوشمند توکیو در کنار شهر هوشمند ویژه مخصوص 
مناطق دور افتاده ع��الوه بر ارائه خدم��ات الکترونیک و 

مجازی طرح های دیگری را در دس��ت دارد که از جمله 
 آن می توان ب��ه نصب پنل های خورش��یدی در خانه ها،

 بهره مندی از باتری های هوش��مند ب��رای تامین انرژی 
منازل، ابزاره��ای کاهش مص��رف ان��رژی در خانه ها و 
اس��تفاده عمومی از لوازم خانگی هوش��مند و شبکه ای 
اش��اره کرد. توکیو همچنین تمرکز فراوان بر راهکارهای 
تلفن همراه هوشمند دارد و سرمایه گذاری های فراوانی 

در این زمینه انجام داده است.
برلین

برلین نیز در این زمینه بس��یار مورد توجه قرار می گیرد 
و کارشناس��ان آن را چهاردهمین ش��هر نوآورانه جهان، 
هشتمین شهر س��بز اروپا و هفدهمین شهر در زمینه باال 

بودن کیفیت زندگی می دانند.
 BMW، Vattenfall برلین با همکاری ش��رکت های
و غیره، طرح گسترش استفاده از خودروهای هوشمند با 
درصد آالیندگی صفر را مورد بررسی قرار می دهد و البته 
توانسته است در شهر هوشمند خود همه ساکنان برلین 

واقعی را عضو کند.
این ش��هر همچنین منبع مج��ازی تامین ان��رژی برای 

 ت��ردد خودروهای برق��ی نی��ز راه اندازی کرده اس��ت و 
می کوشد تا سال 2020 همه خدمات خود را به طور کامل 

الکترونیک به مردم ارائه دهد.
کپنهاگ

این شهر در منطقه اسکاندیناوی باالترین کیفیت زندگی 
را در اختیار دارد و عنوان س��بزترین ش��هر در اروپا را نیز 
 به خ��ود اختصاص داده اس��ت. ش��رکت زیمنس متولی 
راه اندازی شهر هوشمند کپنهاگ محسوب می شود و با 
همکاری های این شرکت، شهرداری کپنهاگ موفق شد 
عنوان انعطاف پذیرترین شرایط زندگی برای شهروندان 

را در جهان به دست آورد.

دلیل کسب این عنوان بسیار ساده اس��ت؛ زیرا کپنهاگ 
س��اختار پایدار برای بهره مندی دائم��ی از نوآوری های 
فناورانه را در اختیار گرفته است و بر مبنای ارائه خدمات 
خود مبتنی بر ش��هر هوش��مند، پیش بینی کرده است 
تا س��ال 2025 می��الدی 40 درصد مردم با اس��تفاده از 
دوچرخه رفت و آمده��ای روزانه خود را انج��ام دهند و 

به عبارت دیگر میزان تولید دی اکسید کربن توسط آنها 
صفر شود. »فرانک جنِسن« شهردار کپنهاگ در آخرین 
س��خنرانی خود اعالم کرد که راز موفقیت آنها در توسعه 

شهر هوشمند است.
هنگ کنگ

این منطق��ه نیز در زمین��ه های مختل��ف موفقیت های 
فراوانی را رقم زده اس��ت ک��ه از جمله آنها م��ی توان به 
س��ومین ش��هر جهان برای ارائه خدمات گسترده دولت 

الکترونیک اشاره کرد.
در زمین��ه کیفیت زندگی، هنگ کن��گ رتبه 70 جهانی 
را دارا اس��ت و با وجود این راه اندازی مدل هوشمند شهر 
مبتنی بر فضای مجازی توانسته است میزان رضایت مردم 

را تا اندازه زیادی افزایش دهد.
هم اکن��ون تمام ف��رودگاه های هنگ کنگ به سیس��تم 
RFID مجهز شده اند، چرخه کش��اورزی در آن به طور 
کامل هوش��مند انجام می شود، تمامی ش��هروندان یک 

کارت شناسایی هوشمند دارند. 
برای همه هنگ کنگ��ی ها هویت مجازی تعریف ش��ده 
اس��ت و همه خدم��ات عموم��ی از جمله حم��ل و نقل، 
کتابخانه ها، س��رویس های دولتی، خریده��ای روزانه و 
 حتی مکان های پارک خودرو مبتنی بر شهر مجازی ارائه 

می شود.
بارسلونا

از زمانی که شهر هوش��مند بارس��لونا بر کاهش مصرف 
کرب��ن و پایین آوردن می��زان آالیندگی ش��هری تمرکز 
 ک��رد، توانس��ت وارد 10 ش��هر هوش��مند برت��ر جهان 
 ش��ود. بارس��لونا این روزها تمرک��ز فراوانی بر اس��تفاده 
از پنل های خورش��یدی دارد و ش��هروندان ب��ا حداقل 
 هزینه م��ی توانن��د از آن در خان��ه های خ��ود بهره مند 

شوند.
در این شهر طرحی با نام LIVE EV ارائه شده است که 
به موجب آن هر آنچه در بارس��لونای حقیقی وجود دارد، 
در مدل هوشمند شهر مبتنی بر فضای مجازی در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد و برای ارائه خدمات بهتر در آن 

همکاری های گسترده ای با شرکت های بزرگ و اتحادیه 
اروپا انجام شده است.

باید توجه داش��ت دیگر ش��هرهای بزرگ جهان از جمله 
آمستردام، ملبورن، سیاتل، سائوپائولو، استکهلم، ونکوور و 
… نیز خدمات هوشمند گسترده ای در اختیار شهروندان 
خود می گذارند و پیش بینی شده در مدت کوتاهی میزان 
س��رمایه گذاری در ش��هرهای هوش��مند به بیش از 40 

میلیارد دالر برسد.

10 شهر برتر تکنولوژی جهان را بشناسید 
دریچه

این خودرو باند فرود پهپاد دارد!
خودروی مفهومی جدیدی ساخته شده که با یک فروند پهپاد جفت 
سازی شده و جالب اینکه این سیستم پروازی قابلیت فرود در باند 

تعبیه شده در خودرو را دارد.
همچنین شرکت خودروس��ازی Rinspeed س��وئیس که همه 
س��اله خودروهای مفهومی با طرح های عجیب��ی طراحی و روانه 
نمایشگاه خودروی ژنو می کند این بار و برای نمایشگاه محصوالت 
الکترونیکی مصرفی )CES( سال 2016 الس وگاس قصد دارد با 
خودرویی خاص یکه تازی کند که مهمترین ویژگی آن جفت شدن 

با یک فروند پهپاد است.
این خودروی جدید tos نام دارد و همچون بس��یاری از طرح های 
قبلی Rinspeed، نمایش��ی از تحول دانش نوی��ن و ابتکارعمل 

محققان و طراحان است.
یکی از ویژگی های مه��م این خودرو امکان تطبی��ق دادن فضای 
داخلی آن با میل و عالقه راننده و سرنش��ینان است. در این خودرو 
فرمان قابل حرکت است، البته این حرکت دامنه وسیعی داشته به 
طوری که راننده می تواند آن را جمع کرده و به بخشی از داشبورد 

تبدیل کند.
همچنین شیشه جلوی دو سرنش��ین جلو که انحنای خاصی دارد 
قابلیت متصل شدن به یکدیگر را دارند که در این حالت ساختاری 
تشکیل می شود که باید آن را قلب سیستم تفریحی و سرگرم کننده 

خودرو به شمار آورد.
در پشت خودرو، قس��مت مخصوصی برای فرود پهپاد تعبیه شده 
است. این پهپاد به عنوان کمک دست راننده عمل می کند به طوری 
که به صورت آنالین فرامینی را صادر کرده و پهپاد به طور خودکار 

آنها را انجام می دهد.
همچنین این پهپاد مجهز به سیستم تصویربرداری و فیلمبرداری 
 اس��ت و م��ی توان��د از مس��یر حرکت��ی خ��ودرو تصویرب��رداری 

کند.



يادداشت

خبر 

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج لنجان از كشف و ضبط مشروبات الكلى 
در لنجان و دستگيرى يك نفر در اين رابطه خبر داد.

ــه به  ــا توج ــت: ب ــان گف ــيج لنج ــت بس ــه مقاوم ــده ناحي فرمان
ــه هويت  ــردى ب ــر اينكه ف ــى ب ــن مبن ــع و مخبري ــزارش مناب گ
ــى فعاليت مى  ــروبات الكل ــع مش ــه و توزي ــوم در زمينه تهي معل
ــيج لنجان  ــتور كار ناحيه مقاومت بس ــريعا در دس كند،موضوع س

قرار گرفت.
ــربازان گمنام سپاه لنجان  صفرپور با اعالم اين خبر تصريح كرد: س
ــتى موضوع، با  ــان از درس ــات الزم و اطمين ــام تحقيق پس از انج
هماهنگى مقام قضائى و در يك عمليات موفق شدند در حدود 50 
ليتر مشروبات الكلى دست ساز و 9 بطرى مشروبات الكلى با مارك 

و برند خارجى كشف و ضبط كنند.
ــتگيرى يك نفر در اين  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج لنجان از دس
ــتگير و  ــر داد و افزود:در خصوص اين پرونده يك نفر دس رابطه خب
جهت سير مراحل قانونى به دستگاه قضايى تحويل داده شده است.

وى در پايان تاكيد كرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمى در راستاى 
حفظ و دفاع از ارزش ها در جامعه با توليد كننده مشروبات الكلى كه 
ــنگين در جامعه اسالمى دارند به  سعى در گسترش اين مفسده س

جد برخورد خواهد كرد.

ــه از  ــت ك ــى اس ــى- نواي ــاى آيين ــه هنره ــقاخوانى از جمل س
ــده و با محتواى  ــنتى ايران الهام گرفته ش ــيقى س مقام هاى موس
ــع محرم ــتر وقاي ــراى بيش ــود و ب ــى ش ــى اجرا م ــعار مذهب اش
ــينه به سينه از  ــده كه به صورت س  رديف و لحن خاصى تعريف ش

پدران به فرزندان به ارث رسيده است.
ــح  ــود در صب ــن خ ــنت ديري ــه س ــا ب ــدگل، بن ــردم آران و بي م
ــاى اصلى و ــان ه ــور در خياب ــا حض ــرم ب ــاه مح ــن روز از م اولي
را  ــرم  مح ــاز  آغ ــى  مذهب ــعار  اش ــهر،  ش ــنتى  س ــازار  ب  

اجرا مى كنند.
ــبك  ــا س ــاب و ب ــعارى ن ــته ، اش نان، در دو دس ــقاخوا س
ــگ آن ــه آهن ــد ك ــى خوانن ــال م ــهداى كرب ــاى ش ــر در رث فاخ

 در مايه هاى شورو دشتى است.

سى و همشتمين دوره مسابقات سراسرى قرآن كريم در رشته هاى 
قرائت، ترتيل، حفظ، دعا خوانى و اذان در حرم سيدالكريم عليه السالم  
در بخش برادران، و در بخش خواهران نيز در مهد قرآن واليت دولت 

آباد برگزار شد.
ــه اول،  ــد نادى رتب ــته قرائت حام ــابقات در رش ــن دوره مس در اي
ــوم، ــه س ــادى رتب ــكل آب ــى ش ــه دوم و عل ــرى رتب ــاس صف عب
ــى داورى ــه اول، عل ــادى رتب ــود ن ــل محم ــته ترتي  در رش
ــته حفظ 30 جزء  ــوم، در رش  رتبه دوم و محمدرضا صفرى رتبه س
ــته حفظ 20 جزء وحيد اسماعيلى ــليمى رتبه اول، در رش وحيد س

ــه  ــينى رتب ــر حس ــيد جعف ــزء س ــته 10 ج ــه اول، در رش  رتب
ــه اول، ــى رتب ــا فاضل ــى محمدرض ــته دعاخوان اول، در رش
ــوم،  ــرى رتبه س ــد اصغ ــه دوم و احم ــى رتب ــن فاضل ــيد حس  س
ــكل  ش ــى  عل اول،  ــه  رتب ــادى  ن ــد  حام اذان  ــته  رش در 
ــه  ــوم را ب ــه س ــورى رتب ــن منص ــه دوم و حس ــادى رتب آب

دست آوردند.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج لنجان خبر داد:

كشف و ضبط مشروبات الكلى در لنجان

آيين سنتى سقا خوانى در 
آران و بيدگل برگزار شد

سى و همشتمين دوره مسابقات 
سراسرى قرآن كريم در دولت آباد

ــن نقد و نظر  ــتان اصفهان ضم  امامان جمعه در نقاط اس
درخصوص تصويب كليات برجام بر ضرورت تبعيت از قانون 
ــالمى تاكيد و در تبيين قيام  ــوراى اس ومصوبه مجلس ش
حسينى و برگزارى مراسمهاى عزادارى مطالبى بيان كردند.

امـام جمعه زرين شـهر گفت: پـس از تصويب 
برجام اختالفات بايد كنار گذاشته شود.

به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين قاسم باقريان در 
خطبه هاى نماز جمعه زرين شهر با اشاره به تصويب كليات 
برجام در مجلس گفت: بايد نهايت استفاده را از اين مصوبه 

ببريم و از برجام بهترين نتيجه ها را بگيريم.
ــالمى بايد از  ــهر با بيان اينكه ايران اس امام جمعه زرين ش
فرصت پيش آمده براى پيشرفت خود استفاده كند، افزود: 
انرژى صلح آميز هسته اى كه تا ديروز تحريم بود، امروز حق 
مسلم ما شناخته شده و بايد زمينه پيشرفت ما را در همه 

زمينه ها فراهم كند.
امام جمعه نطنز گفت: بايد نسبت به تهديدها و 
نفوذ دشمنان پس از برجام هوشيار باشيم و با همدلى 

و همزبانى در برابر دشمن بايستيم.
ــالم روح اهللا امينى در خطبه هاى نمازجمعه  حجت االس
اين شهر اظهار داشت: اكنون كه برجام به تصويب مجلس 
شوراى اسالمى و شوراى نگهبان رسيده، مسووالن دولتى 
بايد مواظب باشند و هوشيارى الزم را بعد از برجام داشته 

باشند.
امام جمعه گلپايگان با اشـاره به بررسى برنامه 
برجام و برخى تنش ها به هنگام بررسى آن در مجلس 
گفت: مذاكرات هسـته اى كشـورمان پس از پشت 
سرگذاشـتن پروسـه اى پس از سـالهاى طوالنى و 
بررسـى هاى كارشناسـى با تدوين برنامه برجام به 

پايان رسيد.
وى افزود: كليات برنامه برجام نيز هفته گذشته در مجلس 
شوراى اسالمى بررسى و به تصويب نمايندگان مردم رسيد.

ــلمين محمدرضا اسماعيلى افزود :  حجت االسالم و المس
ــت و مخالفان و موافقان بايد  مجلس زير ذره بين مردم اس
نظرات خود را بيان كنند اما مردم به هنگام بررسى برجام از 
نمايندگان خود انتظار بردبارى بيشترى داشتند.مام جمعه 
گلپايگان با اشاره به فرارسيدن هفته امر به معروف و نهى از 
ــرعى و قانونى اين فريضه در دين اسالم،  منكر و جايگاه ش

گفت: همه بايد عامل اين دو فريضه براى فالح و رستگارى 
در دنيا و آخرت درجامعه اسالمى باشيم.

امام جمعه نجف آبـاد در خطبه هاى نماز جمعه 
نجف آباد با اشاره به تصويب كليات برجام در مجلس 
شوراى اسالمى تصريح كرد: همه مسووالن نظام در 
خصوص برنامه برجام اتفاق نظر دارند و مردم نيز تابع 

تصميم مسووالن نظام هستند.
ــلمين مصطفى حسناتى ايام محرم  حجت االسالم و المس
را به عاشقان حسينى و دوستداران اهل البيت (ع) تسليت 
گفت و افزود: هر چه داريم از عاشوراى حسين (ع) است و 

بايد عزاداريهايمان از روى فكر، عقل و تدبير باشد.
ــناتى تاكيد كرد: در برگزارى مراسم  ــالم حس حجت االس
ــظ و در  ــن (ع) حف ــه معصومي ــد عزت ائم ــا باي عزداريه
ــه باعث ذلت  ــود ك ــا حرف هايى زده نش روضه خوانى ه

مسلمين شود.
امام جمعه تيران و كرون گفت: ائتالف كشورمان 
با كشورهاى روسـيه ، عراق و سـوريه براى نابودى 
داعش، اقدام مناسب نسبت به توطئه دشمنان است.
ــى در ــا طاحون ــلمين عليرض ــالم و المس ــت االس حج

 خطبه هاى نماز جمعه تيران و كرون افزود: داعش هر روز 
ــان عالم انجام مى دهد كه  جنايت جديدى در حق مظلوم

جنايات آنها مورد حمايت آمريكا و صهيونسيت است.
ــاره آزمايش موفقيت آميز موشك  امام جمعه تيران با اش
دوبرد عماد و توانايى دفاعى كشور گفت: ظرفيت راهبردى و 
توانايى يك كشور داشتن سالح موشكى است كه اين توانايى 
راهبردى و اساسى در نيروى هاى نظامى كشور ما وجود ارد.

وى اظهاركرد: امروز نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران 
اين صنعت را با تالش فعاالن صنعت دفاعى كشور بدست 

آورده كه مايه ابهت و افتخار نظام است.
امام جمعـه مباركه با اشـاره به آييـن اربعين 
حسـينى و حضور ميليونى عزاداران حسـينى در 
كربـالى معلى گفت:ايـن اجتمـاع و همايش بزرگ 
بيانگر قدرت شيعيان و مسـلمانان در جهان كنونى 

است.
ــواد محمدى در ــلمين محمد ج ــالم والمس حجت االس

 خطبه هاى نماز جمعه در مسجد جامع مباركه
ــش اصناف در فضا  ــالم محمدى با توجه به نق حجت االس

ــب با محرم گفت:حركت  ــهرى متناس ــازى محيط ش س
ــازار و نصب ــياهپوش كردن ب ــوش بازاريان در س خودج
 پرچم هاى عزا اقدام پسنديده اى است و بايد بيش از پيش 

در جامعه گسترش پيدا كند.
 نماينده ولى فقيه و امام جمعه كاشان گفت: ملت 
ايران براى سـاخت سـالح تدافعـى وتامين امنيت 

كشور از هيچكس اجازه نخواهد گرفت.
آيت اهللا عبدالنبى نمازى در خطبه هاى نماز جمعه كاشان 
اظهار داشت: در دنيا هيچ آزاده اى نيست كه فرياد دفاع از 
ــران بى غيرت و خودباخته عرب نيز اسير  مظلوم بزند و س

شيطان بزرگ شده اند.
عضو خبرگان رهبرى در بخش ديگرى از خطبه ها به ديدار 
ــانه ملى و  ــووالن و مديران رس ــم انقالب با مس رهبر معظ
جمعى از دانشجويان و نخبگان و استعدادهاى فكرى اشاره 
كرد و به فرازهايى از بيانات معظم له پرداخت و گفت: رهبر 
انقالب در اين ديدار امنيت كشور را مرهون شهدايى چون 

سردار همدانى دانستند.
ــاره به آغاز ماه محرم به عنوان  آيت اهللا نماز همچنين با اش
مظهر شكوه عزادارى ساالر شهيدان و هفته اول آن به عنوان 
هفته امر به معروف و نهى از منكر گفت: خطبا و اهل منبر 
ــتفاده را براى بيان  و مداحان بايد از اين فرصت حداكثر اس

اهداف واقعه عاشورا بنمايند.
 امام جمعه نايين گفت: آمريكا بدنبال شيطنت و 
بازگردانـدن منافع خود و مقابله با انقالب اسـالمى 

است.
ــجادى در  ــيدعلى س ــلمين س ــالم و المس ــت االس حج

ــهر  ــجد جامع اين ش خطبه هاى نماز جمعه نايين در مس
ــراى حفظ منافع و مصالح  اظهاركرد: رهبرمعظم انقالب ب
كشور اجازه مذاكره هسته اى را دادند اما مذاكره با امريكا در 

موضوعات ديگر را ممنوع كردند.
خطيب جمعه نايين با اشاره به فرا رسيدن تاسوعا و عاشوراى 
حسينى گفت: بهترين نمونه پيروى از راه امام حسين(ع) 
ــهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس مشاهده  را در ش

كرديم.
امام جمعـه برخوارگفـت : يكـى از زيباييهاى 
عاشورا و از جمله اهداف قيام امام حسين(ع) امر به 

معروف و نهى از منكر بود.
حجت االسالم والمسلمين مسعود سرافراز در خطبه نماز 
جمعه شهرستان برخوار افزود: اسرار زيادى در ماجراى كربال 
پنهان است و امام حسين(ع) فلسفه قيامش را اصالحات در 

ميان امت جدش بيان فرمودند.
ــاره به بيانات مهم رهبر  امام جمعه شهرستان برخوار با اش
ــمن گفت: هدف  معظم انقالب در خصوص جنگ نرم دش
جنگ نرم در ايران، استحاله جمهورى اسالمى و تغيير باطن 

و سيرت با حفظ صورت آن است.
 امام جمعه شهرسـتان خـور و بيابانك گفت: 
برخى از رفتارها در شان عزاداران حسينى نيست و 

نبايد در مراسم سوگوارى ايام محرم انجام شود.
حجت االسالم و المسلمين سيد احمد مهدى نژاد در مسجد 
ــمنان از اين  ــتان خور و بيابانك، افزود: دش النبى شهرس
رفتارها سوء استفاده مى كنند و تبليغات سوء عليه شيعه و 

اسالم در جهان انجام مى دهند.

 محور خطبه هاى نماز جمعه دراستان اصفهان؛

تصويب برجام 
در مجلس و لزوم تبعيت ازقانون

ــى يكى از  ــگرى مذهب ــان گفت: گردش ــدار كاش فرمان
ــوب ــان محس ظرفيت هاى منحصربه فرد ايران و كاش

 مى شود. همچنين بايد به گردشگرى طبيعى، گردشگرى 
ــالمت نيز مورد توجه  بيشترى  تاريخى و گردشگرى س

قرار گيرد.
حميدرضامومنيان در همايش ملى فرهنگ و گردشگرى 
ــان كه به همت ميراث  مذهبى با محوريت اردهال كاش
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كاشان در مجتمع 
ــد، به تصويب برجام در  ــيد برگزار ش گردشگرى خورش
ــوراى نگهبان اشاره و اظهار  مجلس شوراى اسالمى و ش
كرد: اميدواريم نخستين نمودهاى اين نعمت و موفقيت در 
حوزه گردشگرى مشاهده شود.وى با اشاره به توجه ويژه  
ــور،  افزود: در اين راستا درآمدهاى  به گردشگرى در كش
حاصل از توريست و مباحث اقتصادى و توسعه و پيشرفت 

در مسير گردشگرى بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
ــگرى را  ــان، نگاه صرف اقتصادى به گردش فرماندار كاش
ــه داد: بايد در حوزه  ــگران ذكر كرد و ادام ظلم به گردش
ــه صورت  ــگران هدف هايى ب ــگرى براى گردش گردش
ــود تا گردشگران با هدف مشخص از  تخصصى ترسيم ش

سفرشان لذت ببرند.
ــاس گردشگرى توجه به  مومنيان با بيان اينكه پايه و اس
نيازهاى گردشگر است، اضافه كرد: وقتى گردشگرى وارد 
يك منطقه جغرافيايى مى شود، بايد نيازهاى ابتداييش 

تامين شود اما انچه به گردشگرى غنا مى بخشد، توجه به 
نيازهاى روحى گردشگر است.

ــتان اصفهان  ــم انداز اس ــند چش وى با بيان اينكه در س
ــتى و صنايع دانش  ــگرى و صنايع دس ــور گردش دو مح
بنيان به عنوان محورهاى توسعه استان قرار گرفته است 
ــت كه فرهنگ ها  ــگر كسى اس خاطرنشان كرد: گردش
ــد.  با وجود  ــم پيوند مى ده ــا را به ه و خرده فرهنگ ه
ــور مى  ظرفيت هاى غنى فرهنگى، هنرى و تاريخى كش
توان از صنعت توريسم و گردشگرى به نحو احسن استفاده 
ــتفاده از ظرفيتهاى  ــان با تاكيد بر اس كرد.فرماندار كاش
گردشگرى بر مبناى توسعه فرهنگى ادامه داد: گردشگرى 
مذهبى يكى از ظرفيتهاى منحصربه فرد ايران و كاشان 
ــود. همچنين بايد گردشگرى طبيعى،  محسوب مى ش
گردشگرى تاريخى و گردشگرى سالمت نيز مورد توجه  

بيشترى قرار گيرد.
ــاى مهم در  ــان كرد: يكى از حوزه ه مومنيان خاطرنش
ــفانه در نحوه  ــگرى، موضوع آموزش است . متاس گردش
پذيرايى و برخورد با ميهمانان در مراكز اقامتى با مشكالتى 
مواجه هستيم و در اين حوزه بايد آموزش هايى انجام شود.

وى، طبقه بندى حوزه هاى گردشگرى را به عنوان مشكلى 
در صنعت گردشگرى دانست و اظهار كرد:  بايد نيازها و 
عاليق گردشگران شناسايى شود و اين موارد بيشتر مورد 

توجه قرار گيرد.

مراسم بين المللى شيرخوارگان حسينى در شهرضا برگزار شد
نماينده ولى فقيه در دانشگاه آزاد اسالمى خوراسگان 
ــخنرانى  ــدان در مجالس وعظ و س گفت: حضور فرزن
ــته و  ــزايى در ديندارى آنها داش ــى، تاثير به س مذهب
ــترده فرهنگى  ــرى در مقابله به تهاجم گس اقدام مؤث

دشمن است.
ــم  ــيد محمد محمدزاده، در مراس ــالم س حجت االس
ــجد بيت األصغر  ــينى كه در مس ــيرخوارگان حس ش
شهرضا برگزار شد، اظهار كرد: والدين تأثير مستقيمى 
ــود دارند و از اين جهت الزم تا  در ديندارى فرزندان خ
ــراى تربيت دينى فرزندان  پدر و مادر برنامه جامعى ب

خود داشته باشند.
وى افزود: اهل بيت (ع) عصمت و طهارت كشتى نجات 
ــخنان آنها در  ــتند و ترويج آيين ها و س ــريت هس بش
جامعه مهم ترين اقدامات دستگاه هاى متولى فرهنگ 
عمومى است.نماينده ولى فقيه در دانشگاه آزاد اسالمى 
خوراسگان تهاجم فرهنگى و جنگ نرم دشمن را مهم 
ترين جبهه مقابله جمهورى اسالمى با دشمنان خود 
ــبهات نسل جوان  ــمرد و گفت: پاسخگويى به ش برش
ــى و اعتقادى مردم و آگاه  و نوجوان، رفع ابهامات دين
ــدات ضد دينى  ــر عواقب تهدي ــازى جامعه در براب س

دشمنان، مهم ترين رسالت مبلغان دينى در اين جريان 
ــت.محمدزاده با بيان اين كه ايمان و تقواى والدين  اس
ــتقيمى در دين گرايى فرزندان دارد، اضافه  تأثير مس
ــم ها،  كرد: حضور اطفال و كودكان، در اين گونه مراس

شخصيت ديندار آنها در بزرگسالى را شكل مى دهد.
وى تأكيد كرد: پدر و مادر الگوى هاى تربيتى فرزندان 
ــوت فرزندان به  ــتند بنابراين آنها بايد ضمن دع هس
برگزارى آيين هاى دينى، مراقب باشند، تناقضى بين 

رفتار و عمل آنها مشاهد نشود.

معاون ميراث فرهنگى استان اصفهان، با تأكيد بر لزوم حمايت همه 
ــه اى گفت: توجه  ــگ ها و صنايع بومى و منطق جانبه از خرده فرهن
ــگرى و حمايت از برندهاى صنايع دستى هر منطقه  به حوزه گردش
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى  يكى از رسالت هاى اصلى س
ــت كه براى هر منطقه با توجه به قابليت هاى آن به  و گردشگرى اس

اجر در مى آيد.
حسين دهقانى در جلسه شوراى اسالمى اين شهرستان، با اشاره به 
تدوين سند چشم انداز توسعه صنايع دستى شهرضا اظهار كرد: ارتقاء 
ــتى، هنرمندان و معرفى اماكن توريستى شهرضا  جايگاه صنايع دس
ــت.وى نو آورى و ابتكار را از جمله  از جمله رئوس اصلى اين سند اس
ويژگى هاى اصلى صنايع دستى شهرضا برشمرد و تأكيد كرد: سفال 
و سراميك شهرضا قابليت تبديل شدن به يكى از مهم ترين برندهاى 
اين محصول در جهان را دارد و در حال حاضر نيز يكى از پايگاه هاى 

اصلى توليد سفال وسراميك جهان است.
معاون ميراث فرهنگى استان اصفهان فروش سفال و سراميك توليد 
شده در شهرضا، تحت نام و عنوان الله جين همدان را يكى از معضالت 
جديد اين هنر صنعت برشمرد و تأكيد كرد: برنامه اساسى سازمان بر 
خارج كردن اين هنر از عنوان الله  جين و تبليغ و فروش آن از سوى 
هنرمندان تحت نام سفال و سراميك شهرضا است.دهقانى، فروش 
ــكالت هنرمندان  ــى را از جمله ديگر مش ــوالت خارجى چين محص
ــمرد و تصريح كرد: اين معضل در ميدان نقش جهان  ــفالگر برش س
ــاركت دستگاه هاى  ــت، اما با همكارى و مش اصفهان نيز وجود داش

مسوول و تشكيل تيم نظارتى از فروش محصوالت چينى جلوگيرى و 
فروشندگان ملزم به عرضه محصوالت داخلى شدند.وى با بيان اينكه 
ــهرضا يكى از سياست هاى بلند  ايجاد شهرك صنايع دستى در ش
مدت سازمان ميراث فرهنگى است كه از ساليان قبل دنبال مى شده 

است، گفت طرح مطالعاتى اين مجموعه از سال 86 آغاز شده است 
اما ساخت آن، در هر زمان به داليل مختلف متوقف شده اما با توجه به 
پيگيرى هاى فرماندار فعلى شهرستان، اميد است در آينده نزديك 

شاهد بهره بردارى از آن باشيم.

فرمانداركاشان؛
اميدواريم نخستين نمودهاى برجام را 

در گردشگرى ببينيم

تدوين سند چشم انداز 
توسعه صنايع دستى شهرضا
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خبر خبر

روغن نارگيل داراى خواص عجيبى است كه حتى مى تواند حافظه را تا سنين 
پيرى حفظ كند.

ــن نارگيل خواص فوق العاده اى را در برابر  محققان فلوريدا دريافته اند كه روغ
آلزايمر دارد.

اين روغن حاوى 66درصد ترى گليسيريد با زنجيره متوسط است كه منبعى 
در «كتون» به شمار مى رود.

كتون، ماده اى است  دربدن كه چربى رابه انرژى تبديل مى كند. به طور كلى 
دربدن چند نوع سوخت وجود دارد كه به انرژى تبديل مى شود و از جمله آنها 

مى توان به كربوهيدرات ها، شكر، چربى و كتون اشاره كرد.
ترى گليسيريد با زنجيره متوسط (mct)چربى است كه توسط بدن پردازش 
ــتقيم به كار رفته و به طور طبيعى  نشده است. اين ترى گليسيريد به طور مس
چربى به كتون تبديل كرده و ازآنها به عنوان سوخت به مغز مى رود. زمانى كه 
ــلول هاى عصبى و عملكرد آن ها  مغز خوشحال است، كتون بدن به تجديد س

در مغز كمك مى كند.
جالب توجه اين است كه اين مكانيسم سوخت و ساز كتونى دربدن به عنوان 
يك درمان وmct كربوهيدراتى عمل مى كند و اين اجازه را مى دهد تا انرژى 
كتون بدون انسولين طبيعى مربوط به كربوهيدرات به جريان خون انتقال يابد.
ــطح درمانى MVT در روز حدود 20گرم  ــاس مطالعات انجام شده س بر اس

است.
ــن نارگيل(حدود35ميلى ليتر)  ــق غذاخورى روغ ــاس مطالعات 2قاش بر اس
ــت؛ كه به صورت يك اقدام پيشگيرانه دربرابر  معادل با 20گرم از MCT اس
بيمارى هاى دژنراتيوعصبى حائز اهميت است و در حال حاضر يك رده درمانى 
به شمار مى رود. اين روغن داراى خواص فوق العاده اى است كه توصيه مى شود 

يك قاشق چايخورى از آن را در وعده هاى صبحگاهى استفاده كرد.
ــه اين كار از  ــتفاده كرد ك ــراه مواد غذايى از آن اس همچنين مى توان به هم

ناراحتى معده جلوگيرى مى كند.
ــگيرى از آلزايمر نيز بسيار حائز  ــت كه روغن نارگيل حتى در پيش گفتنى اس
اهميت است. براى حفاظت از مغز مى توانيد اين راه هاى بهينه را پيش بگيريد 

تا با افزايش سن به مشكالت عملكرد مغزى برخورد نكنيد.
پرهيز از گلوتن

ــد خونى در مغز  ــده از تاثيرات گلوتن ايجاد س ــاس تحقيقات انجام ش بر اس
ــن گلوتن  ــود. همچني ــواد مهم به آن مى ش ــيدن م ــد كه مانع از رس مى باش
قادر است روده را نيز نفوذ پذير تر كرده و اجازه ورود پروتئين را به جريان خون 
مى دهد. متاسفانه حساس شدن سيستم ايمنى، افزايش التهاب و بيمارى هاى 
خود ايمنى همگى در بروز آلزايمر نقش مهمى دارند كه از ديگر اثرات گلوتن 

به شمار مى رود.
ــود، توصيه مى شود كه مصرف  از آنجا كه گلوتن در گندم به وفور يافت مى ش

آن را به حداقل برسانيد.
بهينه سازى فلور روده

مصرف مرتب غذاهاى تخميرى با قدرت باال و مكمل هاى پروبيوتيك با كيفيت 
مناسب به بهينه سازى باكترى هاى خوب در روده كمك مى كند.

بهبود سطح منيزيم بدن
تحقيقات حاكى از آن است كه افزايش سطح اين ماده معدنى در مغز با كاهش 
ــيارى از مكمل هاى منيزيم از  چشمگير آلزايمر همراه است؛ اما متاسفانه بس
ــطح مغز خون عبور نمى كنند؛ اما نمونه هاى جديد داراى كيفيت بهترى  س

بوده و درمان خوبى را به همراه دارند.

معاون فنى اداره كل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى خوراكى و آشاميدنى 
سازمان غذا و دارو گفت: كاهش درصد قند در آب ميوه ها و نوشيدنى ها و 
كاهش مقدار شكر در نوشابه هاى گازدار از حداقل 11 درصد به حداكثر 

9 درصد پيشنهاد شده كه در سال  جارى اجرايى مى شود.
سهيل اسكندرى در مراسم روز جهانى غذا با تاكيد بر اينكه ما بايد مواد 
غذايى سالم را تبليغ كنيم، گفت: اخيرا رسانه ها در كاهش مصرف قند و 

شكر تالش زيادى كرده و در كاهش مصرف اين مواد تاثيرگذار بودند.
وى با اشاره به اينكه اغلب ما بيش از دو برابر نيازمان غذا مصرف مى كنيم، 
ــارو و وزارت بهداشت، ارتقاى  ــى از برنامه هاى سازمان غذا و د افزود: يك
ايمنى روغن و چربى است؛ چراكه برخى از بيمارى هاى جامعه به دليل 
باال بودن اسيدهاى چرب ترانس در روغن خانوار است؛ بر همين اساس 
در طى 10 سال آتى بايد تالش كنيم كه روغن بدون ترانس داشته باشيم.
ــاى خوراكى، افزود:  ــزوم ارتقا و ايمنى و كيفيت روغن ه وى با اشاره به ل
كاهش ميزان اسيدهاى چرب ترانس روغن مصرفى خانوار از 25 درصد 
در سال 84 به زير 5 درصد در سال 93 و تا به 2 درصد تا پايان امسال و تا 

زير يك درصد تا پايان برنامه ششم خواهد رسيد.
وى درباره ارتقاى ايمنى فراورده هاى گوشتى نيز يادآور شد: ممنوعيت 
ــراى برنامه شناسايى  ــديد نظارت، اج استفاده از خمير مرغ، اجراى تش

تقلب ها و ... به صورت كشورى از اقدامات معاونت غذا و دارو است.
معاون فنى اداره كل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى خوراكى و آشاميدنى 
ــج و گندم، گفت:  ــاره ارتقاى سالمت برن ــت و درمان درب وزارت بهداش
ــن نظارت كارگاهى  ــه بهداشتى ساخت و شناسه و همچني اجراى پروان
ــن و بازرسى و كنترل  ــح عرضه با شناسه دار كرد امكان رديابى در سط

واحدها از اقدامات كنترلى در اين حوزه است.
وى درباره باقى مانده سموم در ميوه جات افزود: وزارت بهداشت از شش 
ــى اين موضوع  ــه و ابالغ و براى بررس ــال 93 برنامه اى تهي ماهه دوم س
ــات خود را آغاز كرد و در سال  بر روى هفت محصول كشاورزى آزمايش
جارى، 11 محصول از نظر باقى مانده سموم و 7 محصول از نظر نيترات 
و فلزات سنگين در حال بررسى است و نتايج اين آزمايشات هنوز اعالم 

نشده است.
معاون فنى اداره كل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى خوراكى و آشاميدنى 
ــب گذارى به عنوان ابزارى  وزارت بهداشت و درمان با بيان اينكه برچس
ــزود: از ابتداى  ــت اطالع رسانى به مصرف كنندگان است، اف مهم در جه
ــه اى الزامى شد و  ــب تغذي ــام محصوالت وارداتى برچس تير 94 در تم
ــى ابالغى بايد  ــاس زمان بند ــوالت داخل بر اس از مهر 94 توليد محص

برچسب داشته باشند.
ــانگر رنگى بايد در  وى با اشاره به چراغ راهنماى تغذيه اى ادامه داد: نش
صفحه اصلى محصول و به طور واضح و قابل رويت توسط مصرف كنندگان 
به نمايش گذاشته شود. توجه به نشانگر رنگى تغذيه اى با افزايش آگاهى 
ــراى ارتقاى سالمت  ــرف، راهى ب ــان و اصالح الگوى مص مصرف كنندگ

جامعه است. 

 رييس برنامه ملى كنترل ناشنوايى مركز مديريت بيمارى هاى غيرواگير 
وزارت بهداشت با اشاره به افزايش ميزان «كم شنوايى زودهنگام جوانان 
ــبت به استفاده از وسايلى نظير «هندزفرى » هشدار و نوجوانان»، نس

 داد.
دكتر سعيد محموديان درباره علت افزايش كم شنوايى در گروه هاى 
ــان و جوانان  ــروه سنى نوجوان ــان گفت: در گ سنى جوانان و نوجوان
ــو برابرى است؛  ــال افزايش د ــات مختلف در ح ــى به درج كم شنواي
ــى  ــرد زمان ــارد و ف ــى د ــات مختلف ــه درج ــن عارض ــه اي چراك
ــاط وى  ــن ارتب ــث كم شد ــى باع ــه كم شنواي ــود ك ــه مى ش متوج
ــام اتفاق  ــى زودهنگ ــى پيرگوش ــه نوع ــه و ب ــراف شد ــا محيط اط ب

افتاده است.
وى با تاكيد بر لزوم پيشگيرى از بروز پيرگوشى و كم شنوايى زودرس 
در جوانان و نوجوانان، ادامه داد: استفاده از هندزفرى ها با صداى بلند، 
ــم مى كند و سالمت گوش را  ميزان شنوايى را در فرد به طور مرتب ك

به خطر مى اندازد.
محموديان با اشاره به دوبرابر شدن كم شنوايى در دوره پيش دبستانى، 
درباره علت آن گفت: عفونت ها يا التهابات گوشى كه باالترين آمار را در 
دنيا از جمله ايران دارند؛ يكى از عوامل خطر دو برابر شدن كم شنوايى 

در گروه سنى پيش از دبستان است. 
ــت شنوايى  ــا اف ــارد، ام ــب ند ــا، كودك ت ــوع التهاب ه ــن ن ــر اي د
ــه  ــا متوج ــر و مادر ه ــوارد پد ــتر م ــر بيش ــه د ــد ك ــا مى كن پيد
ــوزش  ــار و آم ــر گفت ــالل د ــث اخت ــد و باع ــاق نمى شون ــن اتف اي

مى شود.
ــل اسباب بازى ها،  ــى وسايل مث ــه نادرست از برخ وى افزود: استفاد
ــد، شنوايى  ــه اى كه صداساز باش ــا، هدفون ها و هر وسيل هندزفرى ه

كودكان را به خطر مى اندازد.
محموديان همچنين استفاده نادرست و خودسرانه از داروهايى مثل 
ــتور پزشك، عامل مهمى  آنتى بيوتيك ها يا مسكن ها و ... را بدون دس

در بروز كم شنوايى عنوان كرد.

اين روغن نمى گذارد فراموشى بگيريد

كاهش قند آب ميوه ها و نوشابه ها 
در دستور كار وزارت بهداشت

هشدار وزارت بهداشت درباره 
استفاده از «هندزفرى»

سردرد مى تواند يكى از استرس برانگيزترين شرايط باشد، 
مخصوصا وقتى ندانيد براى تسكينش چه بايد بكنيد. 

ــردردها را  ــت مورد از معمول ترين انواع س در اينجا هش
ــه با آنها چه  ــان مى كنيم، بايد در مواجه مى آوريم و بي

كنيم.
1ـ  سردرد كافئينى

ــاد از آن  ــول روز، زي ــتيد و در ط ــق قهوه هس اگر عاش
مى نوشيد، مغزشما به همان مقدار روزانه از كافئين عادت 
ــيد،  مى كند؛ و اگر به هر علتى، قهوه معمول تان را ننوش
ــورد و در نهايت با يك  ــد خ ــكل برخواه مغزتان به مش
سردرد ناگوار مواجه خواهيد بود. تنها دو راه حل برايش 
ــگى تان را  ــن هميش ــدار كافئي ــا مق ــود دارد: ي وج
ــادت را  ــا كال اين ع ــيد و ي ــول بنوش ــاعت معم در س

ترك كنيد.
2ـ  سردرد بستنى

ــت كه بايد درموردش حرف  ــردرد آنقدر رايج اس اين س
ــايد به آن  ــد. ش ــزو خفيف ترين ها باش زد. حتى اگر ج
ــكى آن  ــام پزش ــا ن ــد، ام ــز» بگويي ــاد مغ « انجم
ــردردهاى  ــت. س ــى ايجاد كننده درد» اس « غده عصب
ــتنى به دليل خوردن غذاهاى منجمد مانند بستنى  بس
ايجاد مى شوند و تنها مرهم آن آهسته خوردن و يا توقف 
ــد دهان تان را  ــت، يا مى تواني ــا يك دقيقه اس خوردن ت

با آب گرم شستشو دهيد.
3ـ  سردرد تنشى

ــت و معموال به دليل استرس  ــردرد اس اين رايج ترين س
ايجاد مى شود. همچنين مى تواند به علت وضعيت بد بدن 

و يا محكم فشردن ناخودآگاه آرواره باشد.
ــاس ضربان دارد، و يك فشار  ــى، احس يك سردرد تنش
ــر  ــت س ــر يا در گردن و پش ــاك روى طرفين س دردن
ــكين داده  نشود مى تواند شديدتر  وجود دارد كه اگر تس
شود. بهترين درمان معموال يك مسكن معمولى است، 
ــپرين. براى اجتناب  مثل استامينوفن، ايبوبروفن يا آس
از سردردهاى تنشى در آينده، استرس را كنترل كنيد، 
مراقب وضعيت بدن  و تنفس تان باشيد و مثبت فكر كنيد.

4ـ سردرد دندانى
ــرايط دندانى ايجاد مى شود،  ــردرد به علت ش اين نوع س
ــگام خواب.  ــابيدن هن مانند دندان قروچه، يا دندان س

ــكالت فك و آرواره روى رباط ها، عضالت و غضروف  مش
فك تاثير گذاشته و به قسمت باالى سر متساطع مى شود 
ــك مى تواند به شما  و موجب سردرد مى شود.دندانپزش
در درمان منبع درد كمك كند، كمپرس گرم يا سرد هم 
مى تواند درد را تسكين دهد، پروتز محافظ شب و گاهى 

درمان دارويى هم مفيد است.
5ـ سردرد خوشه اى

ــر رخ  ــه اى معموال در يك طرف س ــردردهاى خوش س
ــكيل  ــم ها و تش ــد و اغلب همراه با قرمزى چش مى دهن
ــتند. مى توانند 15 دقيقه تا 3 ساعت طول  ــك هس اش
ــى به آن  ــه گاه ــتند ك ــديد هس ــند و تا حدى ش بكش
ــردردها معموال  ــردرد «انتحارى» مى گويند. اين س س
ــى آيند. در  ــيگار، الكل و يا ارتفاع به وجود م به دليل س
ــد بيِكن و  ــر نيتريت مانن ــادر، غذاهاى پ موارد خيلى ن
ــده هم مى توانند دليل اين درد  ــرو ش گوشت هاى كنس

باشند.
ــه اى اغلب در مردان رايج هستند و  ــردردهاى خوش س
مى توانند با تريپتان ها يا در موارد ناشى از ارتفاع با اكسيژن 
درمان شوند. اجتناب از الكل، سيگار، و داروهايى مانند 
نيتروگليسيرين كه موجب گشادشدن رگ هاى خونى 

مى شوند هم مفيد است.
6ـ  سردرد قاعدگى

زنان پيش از شروع عادت ماهيانه شان، با افت استروژن 
مواجه مى شوند كه موجب PMS مى شود. اين سردردها 
عالئم متداول بوده و معموال بين سه روز پيش از قاعدگى 
ــوند. اين سردردها از نوع  و دو روز بعد از آن ظاهر مى ش

ــد با داروهاى قابل خريد  نه چندان جدى بوده و مى توانن
ــما مى توانيد با  ــك هم مداوا شوند. ش بدون نسخه پزش
ــدن بدن  ــى و جلوگيرى از كم آب ش ــيدن آب كاف نوش
ــاير  ــن و يوگا و يا س ــه كمك مديتيش و حفظ تمركز ب
ــگيرى  ــردردها پيش ورزش ها، به طور طبيعى از اين س

كنيد.
7ـ  سردرد ميگرنى

ــت و احتمال  ــردرد اس ــوع س ــديدترين ن ــرن، ش ميگ
ــت. هرچند دليل  ــه برابر مردهاس ــروز آن در زن ها س ب
ــود  ــت، اما گفته مى ش ــده نيس ــناخته ش قطعى آن ش
ــدم تعادل  ــر از وعده غذا، ع ــد صرفنظ كه عواملى مانن
ــم، برانگيزاننده ميگرن  هورمونى يا عادات خواب نامنظ

هستند.
ميگرن را با داروهايى مانند استامينوفن، ايبوبروفن و يا 

تريپتان ها مى توان مداوا كرد.
ــداى بلند و نورهاى  ترك كافئين و الكل و اجتناب از ص
درخشان و شديد مى تواند در جلوگيرى از شروع دردهاى 

ميگرنى مفيد باشد.
8ـ سردرد آخر هفته

باور بر اين است كه «سردردهاى آخرهفته» به دليل زياد 
ــود، و خصوصا  خوابيدن در روزهاى تعطيل ظاهر مى ش
در ميان افرادى كه هفته اى پراسترس و خواب نامنظم و 

ناكافى در طول هفته دارند، رايج است.
ــه تاجايى  ــت ك ــگيرى از آن اين اس ــن راه پيش بهتري
ــواب منظم  ــه برنامه خ ــول هفت ــكان دارد در ط كه ام

داشته باشيد.
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زبان خوراكى هابيشتر بدانيم

دريچه

ــمندان طى پژوهش هاى مختلف دريافتند كه روغن  دانش
دانه انار داراى خواص آنتى اكسيدانى قوى، ضد التهابى و 

ضد ميكروبى است.
خاصيت آنتى اكسيدانى اين روغن:

 از سرطانى شدن سلول هاى بدن پيشگيرى مى كند.
ــرطان  ــم در مبتاليان به س ــش ايجاد زخ  باعث كاه

پوست مى شود.
ــرائين جلوگيرى مى   از بيمارى هاى قلبى و تصلب ش

كند.
 فرايند پير شدن سلول ها را كند مى كند، بنابراين در 

حفظ جوانى موثر است.
 از پيرى زودرس و چين و چروك پوست جلوگيرى مى 

كند.
ساير فوايد روغن دانه انار عبارتند از :

 به تنظيم هورمون ها كه نقش مهمى در كاهش خطر 
احتمال ابتال به سرطان سينه دارند، كمك مى كند.

 مصرف منظم آن مى تواند از مشكالت يائسگى مانند 
پوكى استخوان ، در خانم ها جلوگيرى كند.

 روغن دانه انار از تشكيل سلول هاى سرطانى وابسته 
به استروژن و غير وابسته به استروژن جلوگيرى مى كند.

 روغن دانه انار به منظور برطرف كردن كدرى پوست 
در محصوالت آرايشى به كار برده مى شود.

ــت است و ويژگى ضد   اين روغن مرطوب كننده پوس
ــت  ــى و ضدميكروبى آن عالوه بر محافظت، به پوس التهاب

انعطاف پذيرى  مى بخشد.
 روغن دانه انار كه خاصيت ضدالتهابى قوى اش مرهون

اسيد چرب موجود در آن است، ناراحتى هاى پوستى مانند 
ــوختگى در اثر نور خورشيد را  خشكى پوست ، اگزما و س

تسكين مى دهد.
 در بازسازى و تقويت پوست نقش دارد.

ــاى عضالنى موثر  ــن در كاهش ورم و درده  اين روغ
است.

 از افزايش وزن نيز جلوگيرى مى كند. 
رعايت يك برنامه غذايى صحيح و مصرف هم زمان مكمل 
ــود. براى باال بردن  روغن دانه انار باعث كاهش وزن مى ش
سوخت و ساز بدن مى توانيد از اين روغن روى ساالد و غذا 

استفاده كنيد.
ــان كرده اند كه فوايد درمانى  البته دانشمندان خاطر نش
ــم آن در زمان طوالنى  روغن دانه انار، فقط با مصرف منظ

به دست مى آيد.

ــث تورم برخى  ــت كه باع ــدن يكى از اختالالتى اس احتباس آب ب
اندام هاى بدن مى شود كه مى توان با مصرف برخى مواد غذايى آن 

را مهار كرد.
ــع مايعات  ــط تجم ــت كه توس احتباس آب در بدن عملكردى اس
ــلول هاى بدن  ــون و مناطق بين س ــتم گردش خ اضافى در سيس
ــود. اين عمل باعث ايجاد تورم و پف در برخى نقاط از  ايجاد مى ش
بدن شده و در برنامه هاى كاهش وزن افراد اختالل ايجاد مى كند.
 دست ها، پاها و مچ پا از جمله مكان هاى شايع تورم يافته هستند.

ــگاه مريلند علل بالقوه اى در بروز  ــكى دانش ــاس مركز پزش بر اس
احتباس آب در بدن نقش دارند. واكنش بدن به آب و هواى مرطوب، 
ــن 50 سالگى  ــيدن به س تغييرات هورمونى در زنان، باردارى و رس

در زنان از عوامل موثر در اين اختالل به شمار مى روند.
ــاى تغذيه اى، كم كارى تيروئيد  اختالالت قلبى و كبدى، كمبوده
ــرف ناكافى  ــود پروتئين، مص ــه، كمب ــايى كلي ــن نارس و همچني
ويتامين ها و آنتى اكسيدان ها نيز همگى در هر دو جفت زن و مرد 

اختالل احتباس آب را به بار مى آورند.
ــاى غذايى نقش  ــيت ه ــده، حساس ــه عوامل گفته ش در راس هم
ــد؛ چرا كه با افزايش  ويژه ترى را در بروز اين اختالل بازى مى كنن
سن، معده در توليد اسيد، كم كارتر شده و غذاها در بدن به درستى 
ــه روده رفته و  ــده ب ــپس اين غذاى هضم نش ــوند س هضم نمى ش

ــود و ديواره روده را تخريب مى كند؛ بنابراين  باعث تحريك و التهاب مى ش
به طبع آن ذرات غذايى به راحتى وارد خون شده و سيستم ايمنى به صورت 
ــث احتباس مايعات  ــد، در نتيجه عالئم آلرژى باع آنتى بادى عمل مى كن
ــود كه تا حد امكان مصرف اين دست  ــود. پس توصيه مى ش در بدن مى ش

غذاهايى كه ايجاد آلرژى كرده را از رژيم غذايى خود حذف كنيد، تا اختاللى 
در كاهش وزن خود نداشته باشيد.

حذف نمك
ــرخ كرده، چيپس و ديگر غذاهاى  ــيب زمينى س مصرف غذاهايى نظير س

ــترى در بدن شما حبس  حاوى سديم باعث مى شوند كه آب بيش
ــوند. بدن روزانه تنها به 2 هزار تا 2 هزار و 500 ميلى گرم سديم  ش
ــالمتى را  نياز دارد كه مصرف بيش از حد اين مقدار به طور قطع س

به خطر مى اندازد.
توصيه مى شود ادويه جات، ترشى ها، سير، زنجبيل، سبزيجات تازه، 

فلفل سياه و سفيد، پياز و گشنيز را جايگزين نمك اضافى كنيد.
مصرف ماهى هاى چرب

ــار از امگا S-3 هستند كه  اين ماهى ها از جمله ماهى قزل آال سرش
عالوه بر تاثيرات مثبت بر روى قلب، مغز و مفاصل مى توانند باعث 
دفع PMS شوند. از ديگر منابع غنى امگا 3 مى توان به ماهى آزاد، 
تن ماهى، شاه ماهى و ديگر ماهى هاى چرب اشاره كرد كه بهتر است 

حداقل دو بار در هفته آنها را مورد استفاده قرار داد.
غالت سبوس دار و آجيل

ــمزه داراى ويتامين B6 مى باشند كه يك  اين خوراكى هاى خوش
ماده مغزى بوده و در دفع PMS موثر است.

غالت و آجيل ها يك ميان وعده مناسب براى زمان هايى است كه 
ــاس نفخ كرده ايد؛ اما اين اطمينان را داشته باشيد كه آجيل  احس

مصرفى شما شور نبوده و حاوى فيبر و چربى هاى مناسب باشند.
ــده و  ــته بندى ش در پايان بايد گفت كه تا حد امكان از غذاهاى بس
پردازشى دورى كنيد؛ چرا كه اين مواد غذايى مملو از سديم هستند.
ــود براى مبارزه با احتباس آب در بدن مواد غذايى نظير پياز،  توصيه مى ش
سير، لوبيا، نخود، برگ هاى سبز، جعفرى، چاى و قهوه، شكالت تلخ، كاكائو، 
سيب زمينى شيرين، گوجه، كلم بروكلى، ميوه ها و كدو را همواره در رژيم 

غذايى خود داشته باشيد.

هشت سردرد 
رايج و شيوه 
درمان آنها

فوايد روغن دانه انـار

چگونه پف يا ورم دست و پا را درمان كنيم 
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داستان تاريخى

ــى  ــراه عل ــن هم ــگ صفي ــون از جن ــد: چ ــى گوي ــه م هرثم
ــتيم، آن حضرت وارد كربال شد. در آن سرزمين  عليه السالم برگش

نماز خواند. 
ــت  ــتى از خاك كربال برداش ــالم، آن گاه مش ــه الس امام على علي
ــه از  ــا ك ــاك ! حق ــود:آه! اى خ ــپس فرم ــد و س و آن را بويي
ــت  ــاب داخل بهش ــوند كه بدون حس ــى برانگيخته ش تو مردمان

گردند.
هرثمه مى گويد: سال ها از ماجرا گذشت. 

آن روز كه عبيداهللا بن زياد، لشكر به جنگ امام حسين عليه السالم 
فرستاد، من هم در آن لشكر بودم .

ــان مكانى  ــيدم، ناگهان هم ــال رس ــرزمين كرب هنگامى كه به س
ــاك آن  ــد و از خ ــاز خوان ــالم در آنجا نم ــه الس ــى علي ــه عل را ك
ــالم  ــخنان على عليه الس ــناختم و س ــت و بوييد ديده و ش برداش

به يادم افتاد.
ــب  ــده، اس ــيمان ش ــن از آمدنم پش ــد: بنابراي ــى گوي ــه م هرثم
ــالم  ــين عليه الس ــام حس ــر ام ــه محض ــدم و ب ــوار ش خود را س
ــه در آن  ــه را ك ــردم و آنچ ــالم ك ــرت س ــر آن حض ــيدم و ب رس
ــش  ــودم ، براي ــنيده ب ــالم ش ــه الس ــى علي ــدرش عل ــل از پ مح

نقل كردم .
امام حسين عليه السالم فرمود: آيا به كمك ما آمده اى يا به جنگ 

ما؟
ــما آمده ام نه به جنگ  ــول خدا! من به يارى ش گفتم: اى فرزند رس
ــان  ــذارده ام و از جانب ابن زياد براى ش ــما. اما زن و بچه ام را گ ش

بيمناكم. 
ــنيد فرمود: حال كه چنين  حسين عليه السالم اين سخن را كه ش
ــى و صداى ما را  ــرزمين بگريز كه قتلگاه ما را نبين ــت از اين س اس

نشنوى. 
به خدا سوگند! هر كس امروز صداى مظلوميت ما را بشنود و به يارى 

ما نشتابد، داخل آتش جهنم خواهد شد.

مشتى از خاك كربال 
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دريچه

ــول كرد،  ــوه قب ــى كه رش ــان سرشناس ــتين ايراني ــى از نخس يك
ــيرازى (1154-1224)، خواهرزاده صدراعظم  ميرزا ابولحسن ش
ــمت ايلچى به لندن فرستاده  ــاه بودكه در 1188 در س فتحعلى ش

شد.
ــى باباى»،  ــاب «حاج ــى كت ــنده انگليس ــه، نويس ــز موري  جمي
ــت،  ــرده اس ــردارى ك ــرده ب ــن گ ــار ابوالحس ــدى از رفت ــا ح ت
ــوان  ــه عن ــت. اوب ــرده اس ــى اش ك ــفر همراه ــن س و در اي
ــتان  ــه انگلس ــاز ب ــيه ودر 1196ب ــه روس ــفير در1192ب س

رفت.
ــرقى، حقوق  ــد ش ــت كمپانى هن ــران برگش ــه اي ــه ب از 1199ك
ــرر  ــش مق ــان براي ــغ 1500توم ــه مبل ــاليانه اى ب ــد س تقاع

كرد.
ــران ارتش انگليس كه از خاك ايران مى گذشتند درباره ثروت  افس
ــودمندى وى براى امپراطورى،  ــاليانه وفادارى و س ــتمرى س مس
ــايى  ــم فرس ــاه قل ــخص ش ــت ش ــالع وموافق ــا اط ــه ب هم

كرده اند.
ــش از انقالب  ــران كه پي ــوروى در 1921 در ته ــار ش ــر مخت وزي
ــرد و يكى از  ــى ك ــس زندگى م ــد در انگلي ــگام تبعي ــر هن اكتب
ــه نگار  ــه روزنام ــود ب ــن ب ــتر گاردي ــه منچس ــردبيران روزنام س
ــى رفت،  ــران م ــه اي ــه ب ــيين ك ــنت ش ــى وينس ــى امريكاي نام
ــتوار  ــورى اس ــا كش ــخندى كرد «ايران اساس ــى پرريش راهنماي

است.
ــد. از انگليس ها  ــى گيرن ــول م ــه بگويى پ ــخاص از هركس ك اش
ــا هركس ديگر ــا المانى ها ي ــوى ها ي ــروز و از روس ها يا فرانس ام

 فردا.
ــى دهند.  ــام نم ــول انج ــال اين پ ــت كارى در قب ــچ وق ــى هي ول
ــرى،  ــا بخ ــان را از آنه ــه كشورش ــش مرتب ــى ش ن ــى توا م
ــران هيچ  ــن اي ــه نظرم ــرى. ب ــى گي ــل نم ــزى تحوي ــى چي ول
ــتوار ــورى اس ــا كش ــران اساس ي ــر ود . ا ــن نمي گاه از بي

 است.
ــد در تهران  ــا معتقدن ــى ه ــه انگليس ــد ك ــيين خود مى گوي ش
ــوه دادن متمدنانه تر  ــون رش ــد، چ ــوس ندارن ــه جاس ــازى ب ني

است».

نخستين رشوه گير ايرانى

  در چنين روزى

سخنراني شهيد رجايي در شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد 

(1359 ش)

تصرف سرزمين آالسكا 
توسط  امـريكا 

(1867م)

تصرف مجمع الجزاير فيليپين توسط 
استعمارگران اسپانيايي 

(1565م)
ــالمي ايران،  ــت وزير وقت جمهوري اس ــهيد محمدعلي رجايي، نخس در اين روز ش
ــگ تحميلي  ــاره جن ــور يافت و درب ــد حض ــازمان ملل متح ــت س ــوراي امني در ش
ــيانه  ــان جنايات وحش ــرد. وي با بي ــوط، ايراد ك ــخناني مبس ــران، س عراق عليه اي
ــتاها بر  ــهرها و روس ــتار مردم بي دفاع ش ــغالي و كش ــاوزان بعثي در مناطق اش متج
ــلمان ايران  ــخ ملت مس ــزم راس ــش عراق، ع ــك باران هاي ارت ــاران و موش ــر بمب اث
ــود، اعالم كرد  ــالمي و تماميت ارضي خ ــالب اس ــتقالل، آزادي، انق را در دفاع از اس
ــازمان را  ــوراي امنيت اين س ــل متحد و ش ــازمان مل ــووليت مهم و تاريخي س و مس
ــان، حمله  ــد. ايش ــاوزان، يادآور ش ــر بر ضد متج ــان و اقدام موث ــاع از مظلوم در دف
ــاني،  ــران، نقض حقوق انس ــالمي اي ــده عراق به خاك جمهوري اس ــازماندهي ش س
ــر چكمه ها و رگبارهاي  ــريح كرد و افزود كه زي و كمك هاي غرب به دولت عراق را تش
ــي همچنين درباره  ــهيد رجاي ــمن، نمي توان و نبايد با آتش بس موافقت كرد. ش دش
مسائل مهم جهان به ويژه اشغال فلسطين به دست صهيونيست هاي نژادپرست و تجاوز 
ــتعمارگران و مستكبران در سراسر  ارتش سرخ شوروي به افغانستان و توطئه هاي اس
جهان، نكاتي مهم را بيان كرد. پس از اين سخنراني، نمايندگاني از سوي دولت آمريكا، 
خواستار ديدار و مذاكره با نخست وزير ايران شدند، اما شهيدرجايي به علت سياست هاي 

سلطه جويانه امريكا و جناياتش در جهان، با اين درخواست موافقت نكرد.

ــرزميني  ــكا س آالس
است به وسعت قريب 
ــون و  ــك ميلي به ي
پانصد هزار كيلومتر 
مربع در شمال غربي 
امريكا كه اكنون يكي 
از اياالت امريكاست. 
ــال  ــا س ــكا ت آالس
ــق به  1867م متعل

ــيه نگاهداري اين سرزمين  ــيه بود، ولي در اين زمان، پادشاه وقت روس روس
دور افتاده و يخ بندان را به صرفه نمي دانست؛ از اين رو، پيشنهاد امريكايى ها براي 
ــرزمين را پذيرفت و به اين ترتيب از 18 اكتبر 1867م، سرزمين  خريد اين س

آالسكا به تصرف و مالكيت نيروهاي امريكا درآمد. 
ــت و از آغاز دهه  ــاالت امريكاس ــن اي ــي از زر خيزتري ــكا هم اكنون يك آالس
1960م به اين طرف منابع نفتي مهمي در آن كشف شده و مورد بهره برداري 

قرار گرفته است. 

ــت.  ــا اس ــز رم در ايتالي ــكل در مرك ــى  ش ــاخانه بيض ــك تماش ــئوم، ي كولوس
ــوده  ــتان ب ــورى روم باس ــود، در امپرات ــوع خ ــن از ن ــر بزرگ تري ــن آمفى تئات اي
ــد و داراى  ــى رس ــاه هزار م ــداد پنج ــى آن به تع ــاى صندل ــت. تعداد رديف ه اس

80 در ورودى است. 
ــى  ــر آن آمف ــام ديگ ــت و ن ــگاه بزرگ»اس ــى «جاي ــه معن ــئوم ب 1ـ واژه كولوس
ــيان» امپراطور سال  ــط «وسپاس ــاخت كولوسئوم توس ــى است. س تئاتر فالويوس
ــال 80  ــرش «تيتوس» در س ــس از آن پس ــد. پ ــا 70 روم پايه گذارى ش هاى 69 ت

بعد از ميالد آن را بنا كرد، كه نهايتا توسط «دوميتيان» برادر تيتوس به پايان رسيد.
ــده  ــاخته ش ــى و ماندگار س ــى تئاتر دايم ــن آمف ــوان اولي ــه عن ــئوم ب 2ـ كولوس
ــن  ــكوئيلين و كائلي ــاى اس ــن تپه ه ــا بي ــى م ــاى باتالق در روم، در زمين ه

واقع شده بود.
3ـ در اين مجموعه امپراطورى روم شاهد فجيع ترين جنايات به شكل كشتار بردگان 
ــر مرگ و زندگى گالدياتورها يكى از  ــت؛ نبردهاى خونين بر س و مسيحيان بوده اس
ــرافيان روم بوده است. قدمت تاريخى و شكوه  سرگرمى هاى روزانه امپراطوران و اش
ــش و امكان كنترل  ــو و كارآمدى آن براى اجراى نماي و جالل اين عمارت از يك س
جمعيت، از سوى ديگر، باعث شد اين سالن يكى از بزرگ ترين بناهاى معمارى روم 

باستان به شمار برود.
ــر زير بناى  ــاى 188 و 156 مت ــه قطره ــكل بيضى ب ــن مجموعه به ش 4ـ پالن اي
ــاختمان 15 طبقه  ــدازه يك س ــا به ان ــت؛ ارتفاع آن تقريب ــدود 6 جريب اس آن ح
ــر آن مجموعه اى  ــت و در زي ــى اس ــه چوب ــف صحن ــر). ك ــد (حدود48مت مى رس
ــداركات الزم جهت  ــاير ت ــى و س ــا براى عبور حيوانات وحش ــاق ها و گذرگاه ه از ات
ــوان تكيه گاه  ــداد 80 ديوار به عن ــت. تع ــراى نمايش قرار گرفته اس راه اندازى و اج
ــى،  ــاى صندل ــكان و رديف ه ــا، پل ــذرگاه ه ــكل، گ ــدى ش ــاى گنب ــراى طاق ه ب

روى صحنه قرار گرفته است. لبه بيرونى طاق هاى متوالى باعث اتصال طبقات مختلف 
و پلكان بين آنها به يكديگر شده است.

5ـ نماى داخلى كولوسئوم از باال سه رديف طاق هاى گنبدى شكل رو در روى ستون ها 
ــتون هاى طبقه اول سبك معمارى سبك دوريكا،  و سر ستون ها قرار گرفته اند، در س
در طبقه دوم سبك ايونيك، و در طبقه سوم سبك قرنتى كه نزديك به سبك كالسيك 

يونان بود، به كار رفته است.
6ـ اين بنا به دليل عبور و مرور آسان جمعيت به داخل و خارج ميدان يكى از شاهكارهاى 
ــيروانى شامل ستون هاى  مهندسى است؛ در باالى اين سه طبقه اصلى، طبقه زيرش
مستطيل شكل قرار دارد، فضاى بين ستون ها با 40 عدد پنجره كوچك مستطيل شكل 
پر شده است. در قسمت باال، ديواركوب ها و بندگاه هايى وجود دارد كه تيرك هايى را كه 

سايه بان ها به آنها آويزان است، نگه داشته اند.
ــاختمانى  ــات س ــواع تركيب ــيارى از ان ــت بس ــا دق ــارت ب ــاخت عم 7ـ در س
استفاده شده، براى فونداسيون از بتون و براى ستون ها و طاق ها از سنگ آهك (تراورتن) 

استفاده شده است.
ــمار  ــه جديد به ش ــب هفتگان ــى از عجاي ــوان يك ــه عن ــون ب ــر هم اكن ــن اث 8ـ اي

مى رود.
ــاى يوروى  ــكه ه ــى س ــخه ى ايتالياي ــزرگ روى نس ــتاديوم ب ــن اس ــرح اي 9ـ ط
ــك چهاردهم  ــاپ ي ــتور پ ــال 1749 به دس ــت. در س ــده اس ــنتى حك ش پنج س
ــب را در آنجا  ــتگاه هايى با نام صلي ــيح كردند و ايس ــئوم را وقف مصايب مس كولوس
ــيحى تقديس  ــهداى مس ــط خون ش ــالم كردند كه اين مكان توس ــرار دادند و اع ق

شده است.
ــاختمان وارد كرد و از  ــال 1345 ميالدى زمين لرزه خسارت زيادى به س 10ـ در س
ــد. كلوسيوم رم،  بنايى  ــده آن در ساختمان هاى ديگر رم استفاده ش مصالح ريخته ش
ــان را به قتل مى رساندند، مانند  كه در آن گالدياتورها براى حفظ جان خود رقيب ش
برج پيزا در حال كج شدن است و بخش جنوبى اين ساختمان 40 سانتيمتر پايين تر 
ــال 2011  ــت. متخصصان اولين بار در حدود  س ــمالى آن قرار گرفته اس از بخش ش
ــاله را از نزديك مورد بررسى  ــاختمان دو هزار س ــدند و اين س متوجه اين موضوع ش

قرار دادند.

فيليپين مجمع الجزايري است در جنوب شرقي آسيا با 300 هزار كيلومتر مربع 
مساحت و در همسايگي چين و مالزي قرار گرفته است. 

ــال 1521م به جزاير فيليپين  كاشفين اروپايى نخستين بار در شش اوت س
قدم نهادند. 

ــن  ــى از اي ــن اروپاي ــوان اولي ــه عن ــپانيايى ب ــورد اس ــاژالن، دريان م
ــپانيا، فيليپين  ــاه اس ــپ پادش ــام فيلي ــه ن ــرد و آن را ب ــدن ك ــه دي منطق

ناميد. 
ــال 1565 به طول انجاميد.  با اين حال تصرف اين منطقه توسط اسپانيا تا س
در 18 اكتبر اين سال، فيليپين رسما ضميمه متصرفات اسپانيا شد كه به مدت 
سه قرن ادامه داشت، ولي مسلمانان اين منطقه كه قبل از قرن سيزدهم وارد 
ــى اروپايي ها  ــلطه جوي ــه همكاري و س ــد، هيچ گاه ب ــده بودن اين منطقه ش

تن در ندادند. 
ــه و كنار كشور  ــده نوزدهم، جنبش هاي استقالل طلبانه درگوش در اواخر س
ــال 1896م به يك شورش عمومي ضداستعماري  پديد آمد و در پي آن در س
تبديل شد و ادامه يافت و سرانجام به استقالل فيليپين در دوازدهم ژوئن سال 

1898م منجر شد.

10ـ جورجى ژوكوف

جورجى ژوكوف فرمانده ى ارتش سرخ بود كه در جريان 
ــوروى،  جنگ جهانى دوم باعث پيروزى اتحاد جهاهير ش
پيشروى در بيشتر قسمت هاى اروپاى شرقى و محاصره 
ــيه و  ــد. او يكى از بزرگ ترين قهرمانان روس ى برلين ش
ــقوط آلمان او  ــت. بعد از س ــوروى سابق اس همچنين ش

فرمانده ى منطقه ى اشغالى شوروى در آلمان بود.
9ـ آتيال هون

آتيال هون فرمانده ى امپراطورى هونيك بود كه از آسياى 
ــود. وى يكى از  ــده ب ــيده ش مركزى تا آلمان كنونى كش
ــرقى و غربى  ــمنان امپراطورى روم ش خونخوار ترين دش
بود. آتيال به خاطر ستمگرى مشهور بوده است؛ او دو بار به 

بالكان و فرانسه ى امروزى لشكر كشى كرد.
8ـ ويليام فاتح

ــكر نورماندى به انگلستان  ويليام فاتح، رهبرى هجوم لش

را بر عهده داشت.
ــط يك  ــتان توس ــور انگلس  اين آخرين بارى بود كه كش
ــتينگز  ــش او در جنگ هيس ــد. ارت ارتش بيگانه فتح ش
ــتان را به عقب راند و تا شهر لندن پيشروى  ارتش انگلس
ــود و ويليام  ــى ثمر ب ــتان ب ــت ارتش انگلس كرد. مقاوم
ــت. او در فرهنگ  ــت گرف ــتان را به دس ــت انگلس حكوم
ــرات زيادى  ــتان تغيي ــون انگلس ــنتى آنگلو- ساكس س
ايجاد كرد و فرهنگ جديد آنگلو- نورمن را به وجود آورد.

7ـ آدولف هيتلر

ــن را در اكثر قاره ى  ــش متقي ــرى آلمان نازى و ارت هيتلر رهب
ــيا و آفريقا بر عهده داشت. او  ــمت هاى آس اروپا و بخشى از قس
ــه غلبه كرد و در عين حال  در جنگ جهانى دوم بر ارتش فرانس
آمريكا، انگلستان و روسيه را نيز به عقب راند.ارتش او با تكيه بر 
ــيارى دست  تاكنيك هاى حمله ى نظامى به پيروزى هاى بس
يافتند. هيتلر در نهايت در جنگ شكست خورد و خودكشى كرد.

6ـ چنگيز خان

ــول، بزرگ ترين  ــذار امپراطورى مغ چنگيز خان پايه گ
امپراطورى به هم پيوسته در جهان بود. امپراطورى مغول 
بخش وسيعى از آسياى مركزى را اشغال كرد. او اين كار 
را از طريق متحد كردن قبايل چادر نشين و پيمان بستن 
ــيا انجام داد، به تدريج بيشتر چين را  در شمال شرقى آس
ــش روى كرد.  ــيا پي ــود در آورد و در آس ــرف خ ــه تص ب

امپراطورى مغول تا جايى پيش رفت كه بيشتر منطقه ى 
اوراسيا و بخش هاى قابل توجهى از اروپاى شرقى، آسياى 
مركزى و خاورميانه را تحت سلطه ى خود در آورد. او اين 
ــاال و تاكتيك هاى نظامى  ــرفت ها را مديون هوش ب پيش

فوق العاده اش بود.
5ـ هانيبال باركا

ــه امپراطورى قدرتمند  هانيبال از طريق كوه هاى آلپ ب
روم حمله كرد و رومى ها را در طى چندين جنگ شكست 
ــت نخورد و بعد  ــخصا در هيچ مبارزه اى شكس داد. او ش

ــال، ارتش خود را  ــا به مدت 10 س از پيروزى بر رومى ه
ــتقر كرد. او را به عنوان يكى از بزرگ ترين  در ايتاليا مس
ــند؛  ــن تدابير جنگى در طول تاريخ مى شناس متخصصي
ــمنانش از تدابير و روش هاى او  به طورى كه برخى از دش

در جنگ آورى استفاده مى كردند.
4ـ ناپلئون بناپارت

ــرال بود و  ــه يك ژن ــالب فرانس ــان انق ــون در جري ناپلئ

ــه را به دست گرفت  بعد ها كنترل كامل جمهورى فرانس
ــد. او پاشاه ايتاليا، ميانجى  و به امپراطور فرانسه تبديل ش
ــيون راين  ــوئيس و محافظ كنفدراس ــيون س كنفدراس

بود. 
ــد، روش حكومت و  ــه جزيره ى الب تبعيد ش زمانى كه ب

اقتصاد اين جزيره را هم تغيير داد.

3ـ ژوليوس سزار

ژوليوس سزار كنترل كامل جمهورى  روم و ارتش هاى وابسته 
به آن را در دست داشت. او در جنگ داخلى دشمنان را شكست 

داد و در جنگ هاى خارجى نيز عليه چندين متحد پيروز شد.
2ـ اسكندر كبير

ــناخته شده بود، ــتر جهانى را كه در آن زمان ش اسكندر ، بيش
ــكوه ايران را  ــالگى درنورديد. او امپراطورى باش تا قبل از 30 س
ــيار بزرگ تر از داريوش سوم ايجاد كرد و  از بين برد، ارتشى بس

باعث رخنه كردن فرهنگ هلنى در تمام سرزمين تحت تسلط 
خود شد.

1ـ كوروش بزرگ
كوروش بزرگ بنيان گذار امپراطورى هخامنشى بود.  امپراطورى 
او درسه قاره گسترده شده بود. برخالف بسيارى از رهبران نظامى، 
به خاطر زير ساخت هاى سياسى كه ايجاد كرد، امپراطورى او تا 

مدت ها بعد از مرگش استوار ماند.

10  فرمانده بزرگ تاريخ

كولوسئوم؛ 
تماشاخانه خونين رومى ها
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رییس ش��هرک علمی و تحقیقات��ی اصفهان گفت: سیس��تم جامع و 
هوش��مند کنترل تردد خودروها و پالک خوان به منظور شناس��ایی 
و ثبت اتوماتیک ت��ردد خودروها برای درب ه��ای ورودی و خروجی 
 پارکینگ ها، س��ازمان ها و مجتمع های مس��کونی طراحی و س��اخته

 شد.
مهدی کشمیری از طراحی و ساخت سیستم جامع و هوشمند کنترل 
تردد خودروها و پالک خوان به منظور شناسایی و ثبت اتوماتیک تردد 
خودروها در درب ه��ای ورودی و خروجی پارکینگ ها، س��ازمان ها و 
مجتمع های مسکونی توسط شرکت دانش بنیان مبتکران نام آور آریا، 
مس��تقر در این ش��هرک خبر داد و گفت: پکیج پالک ویژن دارای دو 

بخش سخت افزار و نرم افزار است.
وی با بیان اینکه بخش سخت افزار ش��امل دوربین و پردازشگر تصویر 
بوده است افزود: پکیج پالک ویژن قادر است با تمام دوربین های آنالوگ 
و تحت شبکه موجود در ایران به راحتی کار کند و نیز بر اساس عرض 
معبر و مکان نصب دوربین ها ، لنز و دوربین با رزولوش��ن مناس��ب به 

همراه پکیج ارایه می شود.
رییس ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی اصفهان ب��ا بیان اینک��ه تاکنون 
این سیس��تم در پارکین��گ ش��رکت اتوبوس��رانی اصفه��ان و چند 
پارکینگ خصوصی نصب ش��ده، بیان کرد: سیس��تم پ��الک ویژن با 
اخ��ذ تصاوی��ر از دوربین های منص��وب در هر درب ب��ا الگوریتم های 
پیش��رفته متن مربوط ب��ه پالک را اس��تخراج کرده و با دقت بس��یار 
باال قرائ��ت و ثب��ت م��ی کن��د ت��ا در قس��مت های دیگ��ر نرم افزار 
 به منظور مش��اهده س��وابق و اح��راز هویت خ��ودرو مورد اس��تفاده 

قرار گیرد.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان مبتکران نام آور آریا با اشاره به اینکه 
هسته نرم افزار پالک ویژن مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته پردازش 
 OCR تصویر است، تصریح کرد: این دستگاه قابلیت استخراج پالک و

اعداد و حروف پالک را با دقت بسیار باالیی در روز و شب دارد.
 س��ید  علی اکب��ر حس��ینی گف��ت: همچنی��ن دوربین ه��ای در نظر 
گرفته ش��ده تحت ش��بکه )IP( و با توجه به عرض معب��ر از 1،3 تا 3 
مگاپیکسل و یا آنال Bullet IR و دارای قابلیت کارکرد در شب و روز 
بوده و با بهره گیری از این دوربین ها از لحظه ورود و خروج هر خودرو 

عکسی در سیستم ثبت می شود که تا دو سال قابل بازیابی است.
وی با بیان اینکه در صورت تایید صالحیت، هم زمان گیت ورود برای 
خودرو به صورت اتوماتیک باز می شود، خاطرنشان کرد: امکان مشاهده 
تعداد ورود و خروج های یک پالک مش��خص ثبت ش��ده در یک بازه 
زمانی و مشاهده لیست ترددهای مهمان و مجاز روزانه صورت گرفته 

از هر درب از ویژگی های دیگر این دستگاه است.

سیستم هوشمند 
کنترل تردد خودروها در اصفهان 

ساخته شد

نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی در راستای وظایف 
فرهنگی و اجتماعی ات��اق بازرگانی اصفه��ان با حضور 
رییس اتاق، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیر کل 
بهزیستی، معاون اجتماعی ناجا و جمعی از کار شناسان 
اجتماعی و فع��االن اقتصادی در س��الن اجتماعات اتاق 

اصفهان برگزار شد.
»حبیب رضا ارزانی« مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
استان اصفهان در این نشست ضمن تقدیر از اقدام اتاق 
بازرگانی در تشکیل این کمیسیون گفت: نگاه ارزشمند 
فعاالن اقتصادی به مسایل اجتماعی قابل توجه و تقدیر 
اس��ت. وی تاکید کرد: رویکرد فعاالن اقتصادی نش��ان 
می دهد که تنها به دنبال کس��ب سود و منفعت نیستند 
و نسبت به مسایل اجتماعی حساس��یت ویژه ای دارند.

ارزانی خاطر نش��ان کرد: م��ردم یک جامع��ه نیازهای 
جس��می، روحی و روانی، ذهنی و معنوی دارند و دولت 
به تنهای��ی نمی تواند تمام نیاز ه��ا را برطرف کند و همه 
بخش های جامعه از جمله بخش خصوصی و عمومی به 
همراه دولت می توانند این نیاز ها را برطرف کنند.وی با 
اشاره به مسوولیت پذیری شرکت های بزرگ اقتصادی در 
جوامع توسعه یافته گفت: این شرکت ها با توانمندساختن 
جامعه پیرامون خود در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و 
هنری نقش به سزایی در توسعه مردم خود دارند. وی با 
پرداختن به موضوع مدرن شدن فقر در جوامع صنعتی 
گفت: شرکت های اقتصادی تالش کردند با تاثیرگذاری 
در محیط اطراف خود نیازهای اولیه فقر را برطرف کنند.
فعاالن اقتصادی استان اصفهان نسبت به مسایل 

اجتماعی بی تفاوت نیستند
 »س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی« رییس اتاق اصفهان 
در این نشس��ت گفت: اتاق بازرگانی به عن��وان پارلمان 
بخش خصوصی و اجتماع فع��االن اقتصادی برخود الزم 
دید که نس��بت به مس��ایل اجتماعی اس��تان بی تفاوت 
نباشد و بتواند در کاهش آس��یب های اجتماعی استان 
نقش موثری ایفا کند.وی با اش��اره به اینکه اغلب فعالن 
اقتصادی اس��تان در خیریه های متعدد عضویت دارند و 
مشغول خدمات رسانی به اقشار مختلف جامعه هستند 
افزود: اتاق بازرگانی قصد راه ان��دازی خیریه ندارد بلکه 
خواس��تار افزایش مس��وولیت پذیری فعاالن اقتصادی 
نسبت به محیط اجتماعی پیرامون است. سهل آبادی در 
بخش دیگری از س��خنان خود خواستار همکاری بخش 
توزیع با بخش تولید جامعه با هدف اش��تغال زایی برای 
 جوانان و رشد اقتصادی برای کشور شد و گفت: چنانچه 
توزیع کنندگان کااله��ای تولید داخ��ل را خریداری و 
به فروش برسانند شاهد کاهش آس��یب های اجتماعی 
 خواهی��م ب��ود. وی تصریح کرد: متاس��فانه بخش��ی از

 توزیع کنندگان برای مواجه نشدن با اداره کل مالیاتی به 
خرید و فروش کاالهای قاچاق بدون فاکتور می پردازند 
که این عمل باعث شده که واحدهای تولیدی به تعدیل 

نیروی انسانی خود بپردازند.
 توسعه کس�ب و کار مستلزم توس�عه اجتماعی و 

فرهنگی جامعه است
 »س��عید صادقی« مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان 
در این نشست گفت: توسعه کس��ب و کار نیاز به توسعه 
اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد و تشکیل این کمیسیون 

در اتاق می تواند بین این بخش ها هم افزایی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی با ترویج برنامه های 
مبتنی بر پیشگیری آس��یب های اجتماعی می توانند در 
افزایش س��طح آگاهی جامعه و رش��د اقتصادی ناشی از 
رشد اجتماعی موثر باشند. صادقی توجه به بنیاد خانواده 
را یک��ی از مهم تری��ن موضوعات قابل توج��ه در جامعه 
برشمرد و گفت: تقویت بنیاد خانواده می تواند از افزایش 
آسیب های اجتماعی جلوگیری کند. وی از احصا ۹۰ نیاز 
اجتماعی هر فرد خبر داد و گفت: این نیاز ها می تواند هر 
یک مربوط به سازمان ها یا نهادهای دولتی و غیر دولتی 
باشدکه با همکاری یکدیگر تالش کنند جامعه ای سالم 

تشکیل دهند.
ه�دف ب�ا  ات�اق  اجتماع�ی   کمیس�یون 
 مس�وولیت پذی�ری اجتماعی فع�االن اقتصادی 

تشکیل شده است
 »زهرا اخوان نسب« رییس کمیس��یون امور اجتماعی 
اتاق اصفهان در این نشس��ت گفت: این کمیسیون برای 
نخس��تین بار در اتاق اصفهان با هدف مسوولیت پذیری 
بنگاه های اقتصادی اس��تان نس��بت به جامعه پیرامون 
خود تشکیل شده است.وی با اش��اره به اینکه مسووالن 
اجتماعی بنگاه ه��ای اقتصادی از س��ال 1۹۹۰ در دنیا 
آغاز ش��د گفت: توجه به محیط زیست، اش��تغال زایی 

برای مردم منطقه و باالبردن س��طح معیشیت و کاهش 
آسیب های اجتماعی از جمله مسوولیت هایی بود که این 

بنگاه ها پذیرفتند.
عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان، حوزه مسوولیت های 
اجتماعی را بسیار وسیع دانست و گفت: اتاق بازرگانی به 
عنوان پارلمان بخش خصوصی تالش می کند با بررسی 
نظرات و پیشنهادات سایر بخش ها مسیر روشن و اثرگذار 

پیش روی کمیسیون امور اجتماعی برنامه ریزی کند.
یک�ی  ش�رکت ها  اجتماع�ی  مس�وولیت های 

ازاستانداردهای بین المللی است
 »محمدگوهریان« دبیرکل اتاق اصفهان در این نشست 
با اشاره به اینکه س��ازمان و نهادهای متعددی در بخش 
خدمات اجتماعی فعالیت می کنند، اف��زود: بنگاه های 
اقتصادی بر اساس اس��تانداردهای بین المللی نسبت به 
جامعه مسوولیت دارند و این کمیسیون می تواند مسیر 
مش��خصی برای بنگاه ه��ای اقتصادی اس��تان اصفهان 

ترسیم کند.
خیریه های کارآفرینی در اصفهان تشکیل شود

 »رضا چینی« نای��ب رییس کانون کارفرمایان اس��تان 
اصفهان در این جلس��ه گفت: صنعت نیاز به نیروی کار 
دارد و دانشگاه ها مملو از فارغ التحصیالن بیکار است و به 
دلیل آشنا نبودن دانشجویان با فضای کار شاهد بیکاری 

و به دنبال آن بزهکاری در جامعه هستیم.
وی افزود: حضور اساتید دانشگاهی کارآزموده که بتوانند 
دانشجویان را به کار کردن در واحدهای صنعتی تشویق 
کنند می تواند معضل بیکاری جامعه را تا اندازه ای برطرف 
کند. وی پیش��نهاد تش��کیل خیریه کارآفرینی با هدف 
جذب نخبگان دانش��گاه ها و جلوگیری از مهاجرت آنان 

ارائه کرد و گفت: خیرین با تش��کیل ای��ن خیریه زمینه 
توانمند شدن نخبگان در عرصه واحدهای صنعتی جهت 

تصدی مدیریت این واحد ها را فراهم می کنند.
 آس�یب های اجتماع�ی از س�وی کمیس�یون

 اولویت بندی شود
 »س��رهنگ جهانگیر کریمی« معاون اجتماعی نیروی 
انتظامی استان اصفهان در این نشست با اشاره به بخش 
نامه دولت مبنی بر مسوولیت نمام سازمان ها و نهادهای 
دولت��ی و خصوص��ی در کاه��ش جرایم گف��ت: نیروی 
انتظامی به تنهایی نمی تواند با مس��ایل اجتماعی مقابله 
کند بلکه نیازمند همکاری و همیاری سایر بخش هاست.

وی مهم ترین آس��یب اجتماعی اس��تان اصفهان را مواد 
مخدر برشمرد و گفت: ضریب نفوذ این آسیب در جوامع 
صنعتی بسیار بیشتر از سایر جوامع است و استان اصفهان 
به عنوان اس��تان صنعتی همواره در معرض این آسیب 

قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد: ۷۵ درصد معتادان در ابتدای مصرف 
مواد مخدر شاغل بودند و پس از مشخص شدن مصرف 
مواد از محل کار اخراج و سپس رو به بزهکاری در جامعه 

برای تامین مواد مخدر مصرفی می کنند.
کریمی خاطر نش��ان کرد: اولویت بندی کمیسیون امور 
اجتماعی اتاق در تاثیرگذار اجتماعی می تواند اهداف در 

نظر گرفته شده را در دسترس قرار دهد.
 »علی راعی« مش��اور ارتباط��ات اتاق اصفه��ان در این 
جلس��ه توجه به حقوق شهروندی را بخش��ی از فعالیت 
این کمیس��یون پیش��نهاد کرد و گفت: تشکیل مجتمع 
خیریه های اس��تان اصفهان می توان��د گامی در کاهش 

آسیب های اجتماعی از سوی فعاالن اقتصادی باشد.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: با توجه به اینکه رهبری طی ماه های 
اخیر ۷۰ مرتبه از نفوذ دشمن در کش��ور ابراز نگرانی کرده اند؛ بنابراین 

بعد از اجرای برجام جلوگیری از نفوذ دشمن باید در اولویت قرار گیرد.
آیت  اهلل سید ابوالحسن مهدوی در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان 
اظهار داش��ت: زنده نگه داش��ن فریضه امر به معروف و نهی از منکر و 

استکبارستیزی از مهمترین پیام های قیام عاشورا است.
وی با بیان اینکه صبر، فدا شدن در راه دین، بصیرت و عمل به دستورات 
دین اسالم برای همه اعصار و نسل ها از دیگر پیام های نهضت امام حسین 
)ع( است، تصریح داشت: ما باید با ارتباط با امام حسین)ع( سبک زندگی 

خود را تغییر دهیم.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه برگزاری روضه ها و مراسم عزاداری 
برای امام حس��ین )ع( برکات زیادی به دنبال دارد، اضافه کرد: از سوی 
دیگر س��خنرانان اینگونه مراس��م ها نیز باید انگیزه برای تغییر سبک 
زندگی ها به شیوه اسالمی اقدام کرده و حیات معنوی را در میان عزاداران 

اباعبداهلل )ع( ایجاد کنند.
وی با اشاره به تصویب برجام در دو مرحله در مجلس شورای اسالمی، 
افزود: مصلحت نبود که کل این طرح رد شود اما ضرورت داشت مجلس 

وقت بیشتری  برای بررسی جزییات اختصاص می داد که به هرحال با 
تصویب قانون ما نیز تابع هستیم.آیت اهلل مهدوی با بیان اینکه مدیریت 
برجام مهمترین مساله بعد از تصویب آن است، گفت: با توجه به اینکه 
رهبر معظم انقالب طی ماه های اخیر حدود ۷۰ مرتبه از نفوذ دشمن 
در کشور ابراز نگرانی کرده اند؛ بنابراین بعد از اجرای برجام جلوگیری از 

نفوذ دشمن باید در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح داشت: ممنوعیت مذاکره با آمریکا و بهره برداری حداکثری 
از برجام به نفع کشور از دیگر اقدامات مورد نیاز بعد از اجرای این طرح 

است.
امام جمعه اصفهان با اش��اره به اینکه در میان نقشه های دشمن برای 
 نفوذ در کشور ما، نفوذ فکری از مهمترین جنبه های این نقشه به شمار

 می رود، ادامه داد: در این نوع نفوذ دش��من ایجاد ناامیدی، مقبولیت 

استکبار، زیر سوال بردن استقامت بیش از 3۰ ساله کشور، تاثیرگذاری 
در مراکز مهم تصمیم گیری و از بین بردن مقاومت در لبنان و فلسطین 

را مدنظر قرار داده است.
وی در بخش دیگری از خطبه خود به اقدامات کمیته چهار جانبه برای 
مبارزه با نیروهای تکفیری و داعش اش��اره کرد و افزود: تش��کیل این 
کمیته توانس��ت به ضربه زدن به داعش بیش از پیش کمک کند و در 
ضمن با تشکیل شدن این کمیته چهره دوگانه غرب برای ادعای مبارزه 

با تکفیری ها و داعش نمایان شد.
آیت اهلل مهدوی بیان داشت: آزمایش موشک عماد، افتتاح خط تولید 
اژدر و الفجر و نی��ز رونمایی از اقدامات قرارگاه ه��ای زیرزمینی نظامی 
کش��ور، موجی از امید را در دل مومنان و وحش��ت را در دل دشمنان 

ایجاد کرد.

امام جمعه موقت اصفهان:
جلوگیری از نفوذ دشمن بعد از 

اجرای برجام در اولویت قرارگیرد

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
موانع مالی، سیاسی و دولتی اهم موانع پیش روی متروی اصفهان است

استاندار اصفهان:
بخشی از مشکالت تعاون، نیازمند اصالح قانونی است

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان ضمن شمردن برخی از موانع 
پیشروی ادامه راه متروی اصفهان گفت: بودجه شهرداری ها کفاف 

ایجاد مترو را نمی دهد و باید دولت تمام قد وارد این عرصه شود.
ابوالفضل قربانی در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان در نطق پیش از دس��تور خود در حضور ش��هردار 
اصفهان اظهار کرد: با افتتاح فاز نخست خط یک متروی اصفهان 
خوشبختانه طلسم راه اندازی مترو در اصفهان شکسته شد و این 

خواست مردم تا حدودی محقق شد.
وی بیان کرد: باید توجه کرد که اگر مترو بخواهد سهم خودش را در 
حمل ونقل عمومی به خوبی انجام دهد و موجب بهبود محیط زیست 
شود و ترافیک روان را در سطح شهر شاهد باشیم باید یک شبکه از 
قطار شهری ایجاد شود و حداقل سه تا پنج خط در شهر وجود داشته 

باشد پس تا آن روز باید تالش مضاعف نمود.
قربانی تصریح کرد: البته موانع بسیار زیادی بر سر راه ایجاد مترو و 
راه اندازی در اصفهان وجود داشته و دارد که باید این موانع به خوبی 

شناخته و برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون سیاست دولت ها تاکنون در خصوص 
حمل ونقل ریلی خوبی روشن و شفاف نبوده است، گفت: موانع مالی، 
سیاسی، میراثی، دولتی از جمله موانع پیش روی راه تکمیل کامل 

خطوط متروی اصفهان است.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان عنوان کرد: متأسفانه  بخش 
ریلی اهمیت الزم در مطالعات و برنامه دولت ها نداش��ته اس��ت،  
س��رمایه گذاری در این بخش ه��م به اندازه الزم ص��ورت نگرفته 
 است، دولت ها در موضوع مترو در کالن شهرها به صورت حداقلی

 عم��ل کرده اند. وی ادام��ه داد: بودجه ش��هرداری ها کفاف ایجاد 

و احداث مترو به صورت س��ریع را ندارد و طبیعی اس��ت این روند 
طوالنی خواهد شد هر کیلومتر 1۵۰ میلیارد تومان هزینه مستقیم 
خط اول مترو اصفهان بوده و تاکنون 13 هزار میلیارد تومان هزینه 
مستقیم شده است و حداقل 8۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار الزم 
دارد تا به س��رانجام برس��د، خط دوم بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان 

اعتبار الزم دارد.
قربانی اذعان کرد: پیش��نهاد بنده به دولت یازدهم  این اس��ت که 
در درجه نخست اگر احتماالً پول های بلوکه شده ایران را توانست 
دریافت نمایند نخس��ت اینکه بدهی خودش را به ش��هرداری ها 
پرداخت کند و بخش��ی دیگر از آن را در جهت توسعه حمل ونقل 
ریلی سرمایه گذاری نماید، و ثانیاً اگر نمی تواند دیگر در این موضوع 
کمکی کنند پس کار را به صورت کامل به ش��هرداری ها واگذاری 

کند.

اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه ما در اس��تان تالش می کنیم که 
مشکالت بخش تعاون را برطرف کنیم، گفت: بخشی از مشکالت 
تعاون نیازمند اص��الح قانونی دارد که بای��د از طریق نمایندگان 

مجلس پیگیری شود.
رسول زرگرپور در بیست و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان، اظهار داشت: در سفر وزیر کشور 
به اصفهان آخرین وضعیت اقتصادی استان به وی ارائه شد و در 
جلسه شورای اداری و دیگر جلس��ات عمده مباحث مطرح شده 

درباره تشریح وضعیت اقتصادی بود.
وی افزود: در این جلس��ات از وزیر کش��ور درخواس��ت ش��د در 
نخستین گزارشی که درباره سفر به اصفهان به هیات دولت ارائه 

می دهند صرفاً به مسائل اقتصادی استان بپردازند.
اس��تاندار اصفهان از اعضای ش��ورای گفت  وگوی دولت و بخش 
خصوصی درخواست کرد تا هر چه سریع تر گزارشی در رابطه با 
فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی استان و راهکارهایی را با توجه به 

شرایط استان تهیه و ارائه دهند.
وی بیان کرد: این گزارش برای وزیر کش��ور ارسال خواهد شد و 
امیدواریم گزارش توسط وزیر کش��ور در نخستین جلسه هیات 

دولت مطرح شود.
زرگرپور ب��ا بیان اینک��ه پیش��نهاداتی نیز در این گ��زارش ارائه 
می ش��ود، گفت: بخش��ی از این پیش��نهادات اجرایی و مصوب  
 شود و در رابطه با مسائل اقتصادی اس��تان گشایش های خوبی

 صورت گیرد.
وی به مش��کالت بخش تعاون اش��اره کرد و افزود: سال گذشته 
در هفته تعاون از فعاالن این بخش درخواس��ت شد که مشکالت 

بخش تعاون را در قالب یک بس��ته به ش��ورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوص ارائه دهند تا بتوانیم معضالت، موانع و راهکارهای 

آن ها را بررسی کنیم.
اس��تاندار اصفه��ان اف��زود: بع��د از گذش��ت ی��ک س��ال این 
 بس��ته با 2۷ مان��ع ارائه ش��د ک��ه 1۹ م��ورد از آن ها ام��روز به 

تصویب رسید.
وی با بیان اینکه بخش تعاون خواستار برخورداری از مزیت های 
ویژه ای است، تصریح کرد:  بخشی از این مزیت ها در قوانین دیده 
شده است و بخش��ی نیز باید پیشنهاد ش��ود تا پس از بررسی به 

تصویب برسد.
زرگرپور خاطرنشان کرد:  تالش خواهیم کرد آنچه در استان قابل 
حل است مرتفع شود و چند مورد نیز احتیاج به اصالح قانون دارد 

که حتماً از طریق نمایندگان مجلس پیگیری خواهد شد.

فعاالن اقتصادی 
اصفهـان

 نسبت به مسایل 
اجتماعی 

بی تفاوت نیستند



ــم كه مثل ــرده مى گرفتي ــرب ها خ ــاى نزديك به ع ــته ه در گذش
 آب خوردن مربى بركنار مى كنند؛ اما امروز در ليگ برتر و ليگ يك 

مربيان ايرانى راحت تر از آب خوردن بركنار مى شوند!
ــده  ــپرى ش ــه از ليگ برتر س ــت هفت ــاى كار كه هش ــه اين ج ــا ب ت
ــرده اند.  ــول ايجاد ك ــر و تح ــود تغيي ــى خ ــم در كادر فن ــار تي چه
ــود را از  ــگاه خ ــك مربى جاي ــر دو هفته ي ــر ه ــگ برت ــى در لي يعن
ــده  ــپرى ش ــد! در ليگ يك كه ده هفته از بازى ها س ــت مى ده دس
ــاى كار 5 مربى جايگاه خود را ــبت وجود دارد و تا به اينج همين نس
ــت ما در ــم بد نيس ــن مطلب ه ــه اي ــاره ب ــد و اش ــت داده ان  از دس

ــاهد دوبار تغيير در كادر فنى بوديم. وقتى كه  ــياه جامگان ش  تيم س
رسول خطيبى استعفاء داد،  ابتدا سعيد رمضانى هدايت تيم را برعهده 
ــير فرهاد كاظمى به سمت سرمربيگرى اين تيم  گرفت و در ادامه مس

برگزيده شد.
ــگاهى است؛ اما هر حقى زمان استفاد  اخراج مربى حق طبيعى هر باش
ــت. به طور مثال  ــد طبييعتا خوب نيس ــش از موع ــتفاده پي دارد و اس
ــت؛ اما براى  ــق طيبعى هر بچه اى اس ــش آموختن ح ــل و دان تحصي

استفاده از اين حق زمان تعيين شده است. شروع هفت سالگى.
ــه در ليگ برتر و ليگ يك – يك مربى جايگاه خود  ــى هر دو هفت وقت
ــيم در فوتبال ايران  ــت مى دهد مى توانيم به اين نتيجه برس را از دس

اخراج مربى، راحت تر از آب خوردن است.
ــتعفاى مربى بوده. به طور   البته برخى از جابجايى ها هم به خاطر اس
مثال در ملوان امير قلعه نويى اصال راضى به حضور روى نيمكت ملوان 
ــت. وقتى باشگاه ملوان ايمان به اين داشت كه ــد. اين هم عيب اس نش

 نمى تواند امير قلعه نويى را روى نيمكت بنشاند اصال نبايد به دنبال او 
مى رفت. رسول خطيبى در سياه جامگان هم از سمت خود استعفاء كرد. 
چنين شرايطى براى داوود حق دوست در تيم آلومينيوم هرمزگان هم 
ــرايط كار براى اين  ــت كه ش ــت. خوب اين بدين معنى اس وجود داش
مربيان در تيم هاى مورد اشاره مهيا نبوده است و كمتر مربى است كه 

با مهيا بودن شرايط دوست داشته باشد از سمت خود استعفاء كند.
ــم  ــا ك ــاى م ــگاه ه ــد باش ــى ده ــان م ــوالت نش ــر و تح ــن تغيي اي
صبر شده اند و نتيجه را آنى مى خواهند در حالى كه اين با ذات فوتبال 
در تضاد است. القاى تاكتيك و نتيجه گيرى زمان مى خواهد. مى شود گفت 
ــاب نمى كنند و اين  ــا مطالعه و پژوهش مربى انتخ ــگاه هاى ما ب باش
ــدن هدايت هر تيمى را  ــت كه براى بيرون نمان ــب مربيان هم هس عي

مى پذيرند.

ــى كاراته ــران مى گويد حواش ــى كاراته اي ــين تيم مل ــرمربى پيش س
ــكاران، كادر فنى و  ــرده و ورزش ــر خود ك ــا همه را درگي ــن روزه  اي
ــده اند، به همين خاطر  ــى ش ــير اين حواش مديران اجرايى همگى اس

كاراته ايران از روزهاى خوب خود دور شده است.
ــن روزهاى  ــت اي ــود از وضعي ــت خ ــورد برداش ــى در م ــد صاف احم
ــر  ــاليان اخي ــول س ــبختانه در ط ــرد: خوش ــار ك ــران اظه ــه اي كارات
ــت و در  ــورهاى ديگر بوده اس ــى مربى به كش ــم دار معرف ــران پرچ اي
ــفانه  ــى از ايران بوديم، ولى متاس ــاهد حضور مربيان ــر جهان ش سراس
ــرايط  ــيدن به اين ش ــبب رس ــته رخ داد كه س اتفاقاتى كه در اين رش

شد.
ــل كرده ايم، ولى در  ــد بين المللى همواره موفق عم ــزود: ما در بع او اف
ــاناتى بوده ايم. نتايج به دست آمده در  ــب نتيجه همراه با نوس بعد كس
ــود و در اين زمينه فقط  ــيا نيز دور از انتظار ب رقابت هاى قهرمانى آس
ــكاران، داوران و ساير بخش ها نيز در  ــيون مقصر نبوده و ورزش فدراس

اين بخش مقصر بوده اند.
ــه بايد به  ــان اينك ــران با بي ــه اي ــم ملى كارات ــين تي ــرمربى پيش س
ــر در اين  ــن تاثي ــه بيش تري ــيم ك ــردن عواملى باش ــدا ك ــال پي دنب
ــيارى در ــى بس ــيل و تواناي ــا پتانس ــت: م ــته اند، گف ــى را داش ناكام

ــال  ــيل در ح ــن پتانس ــفانه اي ــى متاس ــم، ول ــه داري ــته كارات  رش
هدر رفتن است. ورزشكاران، كادر فنى و كادر اجرايى بيشتر انرژى خود را 
صرف حاشيه ها مى كنند و همين امر هم سبب بوجود آمدن اين مشكالت

 شده است.
صافى خاطر نشان كرد: با وجود حجم زياد اين حاشيه ها، كاراته ايران 
ــت اندكاران اين ورزش  ــيده است و سبب شده تا دس به اين نقطه رس
تمركز خود را از دست دهند. در اين ميان اگر نتيجه  مطلوب و مناسب 
ــيه ها باعث شده  ــت نيايد رييس مجموعه مى گويد كه حاش هم به دس

كه نتواند كار كند.
ــخ به اين سوال كه راه برون رفت از شرايط كنونى در كاراته  او در پاس
چيست، اظهار كرد: قضاوت در اين باره سخت است و من خودم را در 
ــته باشم. در  جايگاهى نمى دانم كه بخواهم در اين زمينه قضاوتى داش
ــيون بايد بركنارشود نيز بايد  مورد اينكه برخى مى گويند رييس فدراس

بگويم مگر آنها رييس فدراسيون را انتخاب كرده اند؟
ــيون  ــزود: رييس فدراس ــى كاراته ايران اف ــين تيم مل ــرمربى پيش س
ــراد بايد  ــود و اين اف ــع انتخاب مى ش ــان راى در مجم ــط صاحب توس
ــال اين انتخاب  ــاب كنند و در قب ــيون را انتخ ــه رييس فدراس آگاهان

پاسخگو باشند.
ــبب  ــدون مطالعه گاهى س ــاب ب ــه انتخ ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى ب صاف
مشكالت جدى در ورزش مى شود، گفت: اينكه افراد صاحب راى بدون 
مطالعه دست به انتخاب مديران ورزشى بزنند سبب مى شود تا لطمات 

جدى به ورزش وارد شود.
او افزود: متاسفانه آنقدر در كادر مديريتى كاراته تغييرات داشته ايم كه 
ــورهاى ديگر اين مطلب به صورت كنايه آميز به  ــفر به كش گاهى در س
ــود. تغييرات خوب است به شرط آن كه هدف دار باشد  من گفته  مى ش

و به بدنه كاراته لطمه وارد نكند.
ــه تغييرات بايد  ــران با بيان اينك ــين تيم ملى كاراته اي ــرمربى پيش س
كارشناسانه باشد، افزود: اگر تغييرات در راستاى پيشرفت نباشد باز هم 
ــكل خواهيم شد. بايد فضايى را فراهم آوريم كه استانداردها  دچار مش

در اين رشته درنظر گرفته و نظرات كارشناسان اعمال شود.
ــت  ــد تواضع، احترام و گذش ــرد: باي ــان ك ــى در پايان خاطرنش صاف
ــب يكديگر و با  ــم و بدون تخري ــود قرار دهي ــاى خ ــرلوحه كاره را س
ــيه ها  ــكالت را حل كنيم و از حاش ــرد جمعى مش ــر گرفتن خ در نظ
ــازه ب ــك  ي در  ــم  مى تواني ــم  بخواهي ــر  اگ ــا  مطمئن ــويم.  ش دور 

چهار تا هشت ساله مشكالت كاراته را حل كنيم.
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سيرى در دنياى ورزش

راحت تر از آب خوردن مربى 
بركنار مى كنيم!

حواشى به كاراته ايران لطمه زده است

ــت  ــيون دووميدانى در تالش اس ــس فدراس ريي
ــان حدادى  ــى اختصاصى احس ــرارداد مرب ــا ق ت

ــت  ــخص نيس ــه مش ــى ك ــد. اتفاق ــى كن را نهاي
در دوره گذشته به چه دليل رخ نمى داد.

ــرمايه  ــم ترين س ــك مه ــدون ش ــدادى ب ــان ح احس
ــا  ب ــه  ك ــكارى  ورزش ــت.  اس ــى  دووميدان ــيون  فدراس

ــووالن  مس ــد  ش ــث  باع ــك  المپي ــى  قهرمان ــب  ناي
ــد حدادى  ــاز كنند. هرچن ــى ب ــژه اى روى دووميدان ــاب وي حس

ــرده كه  ــا او ثابت ك ــادى دارد، ام ــه زي ــود فاصل ــاى اوج خ ــا روزه ب
ــته) برايش ــون گذش ــه و نيمه(همچ ــورت نصف ــرايط حتى به ص ــر ش اگ

ــدادى در ــاب هاى ح ــن دارد.پرت ــراى گفت ــادى ب ــود حرف هاى زي ــم ش  فراه
ــود،  ــك نزديك مى ش ــل از المپي ــال قب ــه س ــه ب ــه ورزش را ك ــاس، جامع ــگ الم  لي

ــه حدادى  ــى بر اينك ــيون مبن ــووالن فدراس ــر برخى مس ــد اظهار نظ ــت. هرچن ــرده اس ــران ك نگ
ــك از قهرمان  ــه ملى المپي ــاى وزارتخانه و كميت ــا حمايت ه ــور كرد؛ ام ــوش را دلخ ــن ملى پ ــى دارد، اي ــع باالي توق
ــم كارى كنند. ــه نبايد ك ــزد كرد ك ــيون گوش ــووالن اين فدراس ــته دووميدانى بار ديگر به مس ــه فرد رش ــر ب منحص

ــوز حكم  ــى كه هن ــداى كار و در زمان ــان ابت ــى از هم ــد كيهان ــد مجي ــث ش ــه باع ــود ك ــوع ب ــن موض ــايد همي ش
ــدادى را  ــان ح ــرمربى احس ــريع تر وضعيت س ــر چه س ــد ه ــول بده ــود ق ــه ب ــه نگرفت ــود را از وزاتخان ــت خ رياس
مشخص كند.كيم بوخونسف كه شناخت خوبى از حدادى دارد در اين برهه زمانى گزينه خوبى براى هدايت وى است. 
اين را كيهانى رييس فدراسيون دووميدانى مى گويد. او در  اين باره گفت:  به جمع بندى رسيديم و به نظر ما بهترين 

گزينه سرمربيگرى براى  احسان حدادى تا المپيك ريو «كيم بوخونسف» است.

ــده مدال طالى جهان با بيان اينكه در  دارن
ــيدن به مدال طالى المپيك است،  پى رس
ــن رحيمى ــت: حريفان من از جمله حس گف
ــر  ــالى المپيك را از س ــه ط ــيدن ب ــر رس  فك
ــويلى  ــر خينچگاش ــرون كنند.والديمي ــود بي خ
ــران و  ــتى اي ــر كش ــگ برت ــور در لي ــاره حض درب
ــا اظهار كرد:  ــطح فنى اين رقابت ه ــى خود از س ارزياب
ــرار دارد و  ــطح بااليى ق ــران در س ــتى اي ــا كه كش از آنج
ــتم در ــت داش ــت دوس ــواره جزو قدرت هاى دنيا بوده اس هم
 ليگ كشتى اين كشور به روى تشك بروم، به همين دليل به محض 
ــووالن بيمه رازى مواجه شدم از آن استقبال كردم  ــنهاد مس اينكه با پيش
ــووالن و كادر فنى تيم بيمه رازى  ــتى گرفتم. جا دارد از مس و براى اين تيم كش
ــابقات تشكر كنم.دارنده مدال نقره المپيك لندن افزود:  و همچنين مسووالن برگزارى مس
ــخت و جذابى بوديم و بسيار خوشحالم كه توانستيم مقتدرانه قهرمانى ليگ را از  ــاهد رقابت هاى س واقعا ش
ــد در  ــويلى كه موفق ش ــتى راه پيدا كنيم.خينچگاش ــگ جهانى كش ــه رقابت هاى لي ــم و ب ــود كني آن خ
رقابت هاى جهانى الس وگاس و در ديدار نهايى وزن 57 كيلوگرم در ثانيه هاى پايانى مقابل حسن رحيمى 
به برترى برسد و مدال طالى جهان را از آن خود كند، درباره اين پيروزى گفت: من از همان ابتدا فقط براى 
ــان مى داد كه مى خواهم او را  ــك رفتم. نحوه مبارزه من نيز از همان ابتدا نش برد مقابل رحيمى به روى تش
شكست دهم و مدال طالى جهان را از چنگش درآورم.دارنده مدال طالى جهان افزود: رحيمى توانست در 
آن مبارزه به خوبى بجنگد و از من امتياز بگيرد. من هم دنبال يك اشتباه از او بودم تا شكست را جبران كنم.

پايان تعلل هاى بى دليل 
درباره يك انتخاب

كرى خوانى خينچگاشويلى 
براى حسن رحيمى!

ــتقالل ترسيده است. آبي ها مقابل  پرويزمظلومي حاال ازنمايش اس
پديده عملكرد ضعيفي داشتندو به زعم خود مربي استقالل، حتي 
ــتم  ــتند بازنده ميدان را ترك كنند. پديده درهفته هش مي توانس

استقالل را سخت نگران كرد...
ــش  ــازى تيم ــس از ب ــرى پ ــت خب ــى در نشس ــز مظلوم پروي
ــم  تي دو  ــر  بود.ه ــى  ــت:بازى خوب داش ــار  اظه ــده  پدي ــل  مقاب
موقعيت هاى زيادى داشتند.مى شد از اين موقعيت ها استفاده كرد 
ــود. در همان ابتداى بازى با  و تعدادهاى گل هر دوتيم بيش تر ش

اشتباهى كه انجام داديم گل خورديم و شيرازه تيم از هم پاشيد.
ــم و  ــازى كردي ب ــه  ــى عجوالن ــد از گل كم ــه داد: بع ادام وى 
نيمه اول نتوانستيم به خوبى كار كنيم؛ اما در نيمه دوم سيستم را

ــبختانه به گل مساوى رسيديم. به تيم پديده  عوض كرديم و خوش
هم تبريك مى گويم كه بازى خوبى انجام داد.

ــان كرد:اينجا زنگ خط براى استقالل  ــرمربى استقالل خاطرنش س
ــت.داور دو پنالتى صد در صد را به نفع تيم ما  به صدا در آمده اس

اعالم نكرد.
ــا  م ــم  تي ــرر  ض ــه  ب ــه  ك ــنگينى  س ــو  ج ــم  كن ــى  م ــر  فك
ــس از پنالتى  ــاق بود.حتى پ ــث اين اتف ــت، باع ــه راه افتاده اس ب
ــر هم براى ــك پنالتى ديگ ــد ي ــر انصارى اعالم نش ــه روى جاب ك

خسرو حيدرى اعالم نشد و من مجبورم درباره داورى صحبت كنم؛ زيرا 
فشار زيادى روى تيم ما وجود دارد.

ــد از تصميم  ــال مى گوي ــيون فوتب ــى فدراس ــه فن ــس كميت ريي
ــد غافلگير  ــرمربيگرى تيم امي ــتعفا از س ــد خاكپور براى اس محم
ــه فنى  ــور در كميت ــور خاكپ ــتعفا با حض ــت و اين اس ــده اس ش

بررسى خواهد شد.
در  ــد  امي ــال  فوتب ــم  تي ــى  قهرمان ــاره  درب ــص  ــى محص مرتض
ــيا با بيان مطلب فوق اظهار كرد: اين قهرمانى  ــابقات غرب آس مس
ــرايط  مى تواند اعتماد به نفس را به تيم فوتبال اميد برگرداند و ش
ــوض كند. فراموش نكنيم اين كميته فنى بود  روحى اين تيم را ع

كه محمد خاكپور را به عنوان سرمربى تيم اميد انتخاب كرد.
ــود. وينگادا  ــاب كميته فنى ب ــگادا هم انتخ ــزود: البته وين وى اف
ــت با اين بازيكنان نتايج خوبى بگيرد.  مربى بزرگى بود ولى نتوانس
ــيار خوبى با تيم اميد گرفته و  در هر صورت االن خاكپور نتايج بس

اميدواريم اين روند ادامه يابد.
ــتعفاى  اس ــاره  ــال درب ــيون فوتب ــى فدراس ــه فن ــس كميت ريي
ــد و واكنش اين كميته به  ــرمربيگرى تيم امي محمد خاكپور از س
ــتعفاى خاكپور  ــرد: نمى دانم دليل اس ــان ك تصميم وى، خاطرنش
ــخصى يك سرمربى است كه نمى توان  ــت. اين حق ش چه بوده اس
ــتم و  ــه از مالزى به ايران برگش ــن روز جمع ــت. م آن را از او گرف
ــتان نداشتم. تالش ما اين  هنوز فرصتى براى صحبت با بقيه دوس
ــكيل بدهيم و اين موضوع را ــه اى تش ــت تا هر چه زودتر جلس اس

 بررسى كنيم.

ــور كه ــپوليس همانط ــا پرس ــازى ب ــان ب ــا در پاي ــرمربى صب س
ــت گفت جز  ــزى كه دلش خواس ــت از هر آن چي ــار مى رف  انتظ
ــپوليس را حاصل  ــاوى مقابل پرس وضعيت فنى تيمش. دايى تس

جانبدارى داور مى داند موضوعى كه برانكو را غافلگير كرد.
ــاز مى داند  ــه امتي ــى در پايان بازى حق تيمش را س ــه داي اينك
ــى در واقع، همان  ــت. داي ــد از بى انصافى اين مربى دانس را نباي
بازى هاى كالمى هميشگى كه حوصله سر بر هم شده را به نمايش 
ــى ها مى توانند روى گلى كه دريافت كردند  مى گذارد. پرسپوليس
ــت در سوت خود به  ــند چون داور مى توانس ــته باش اعتراض داش

عالمت خطا كه در نهايت منجر به گل شد، ندمد.
اين سبك بازى ها (بازى هاى كالمى دايى) را چند صباحى است 
ــر از دايى؛ اما  ــام مى دهد و خيلى هم بهت ــه ژوزه مورينيو انج ك
ــاخص فوتبال ايران بهتر است  ــت.. چهره ش راه به جايى نبرده اس
ــد. فوتبال ايران  ــزى به فوتبال اضافه كن ــه مربيگرى چي در عرص
ــگاهى به اعتال برسد. دايى  ــطح باش براى موفقيت بايد ابتدا در س
ــژه اى از فوتبال را به نمايش  ــبك وي واقعا در ديدار با صبا چه س
گذاشت؟ اينكه در انتهاى بازى، داور را متهم به جانبدارى از تيمى 
ــته باشد.  مى كند حتى مى تواند براى وى محروميت در پى داش
ــر از اين حرف ها حوصله اش ــايد كميته داوران هم ديگ البته ش

 سر رفته است.

مظلومي وضعيت اضطراري استقالل را 
فوتبالى كه حوصله سر مى بردخاكپور ما را غافلگير كردتاييد كرد

ــهدى ها، فرار  ــه لطف مش ــردن صدر جدول ب ــر نك تغيي
ــپاهان و ــى س ــت، ناكام ــت از باخ ــرخابى هاى پايتخ س
 استقالل خوزستان در رسيدن به صدر، صعود ذوب آهن 
و اخراج يك سرمربى وچهار بازيكن از مهم ترين اتفاقات 

هفته هشتم ليگ بود.
ــاى فوتبال  ــن دوره رقابت ه ــتم از پانزدهمي ــه هش هفت
ــنبه  ــور طى روزهاى پنجش ــگاه هاى كش ليگ برتر باش
ــازى ــت ب ــزارى هش ــا برگ ــته ب ــه گذش ــه هفت و جمع
ــه ديدارهايش تحت تاثير  ــد و در هفته اى ك  پيگيرى ش
ــپوليس  ــوروزى كاپيتان فقيد پرس ــادى ن ــت ه درگذش
ــرخابى هاى پايتخت از شكست گريختند.  قرار داشت، س
ــدول تنها  ــان نيمه باالى ج ــان مدعي ــن در مي همچني
ــيدن به برد  ــاير تيم ها از رس ــد و س ــن پيروز ش ذوب آه
ــا توقف بدون گل  ــدند.ديدارهاى اين هفته، ب محروم ش
ــوان بندرانزلى  ــتان برابر ميهمانش مل ــتقالل خوزس اس
ــاگردان آبى پوش عبداهللا ويسى از رسيدن  آغاز شد تا ش

ــاوى  ــوند. البته با اين تس موقت به صدرجدول محروم ش
ــوم و ملوان در رده ششم  ــتقالل خوزستان در رده س اس
ــتم ليگ برتر  باقى ماندند.روز دوم از ديدارهاى هفته هش
ــه برابر پديده ــت خارج از خان ــتقالل از شكس با فرار اس

ــد. در اين بازى كه استقاللى ها خيلى زود دروازه   آغاز ش
ــتباه بازيكن  ــده ديدند، در نيمه دوم و با اش خود را باز ش
ــب  ــاوى عوض كردند تا با كس ــت را با تس پديده، شكس
ــه پديده با  ــدر را حفظ كنند. البت ــن يك امتياز ص همي
ــقوط كرد و دهم شد. ــاوى يك رده در جدول س اين تس

ــپاهان اصفهان تيم دوم جدول، در روزى كه ورزشگاه  س
ــت محرم نويدكيا بود،  ــعاع بازگش ــهر تحت الش فوالدش
ــهد را در  ــياه جامگان مش ــروزى يك بر صفر مقابل س پي
ــهدى در  ــاوى عوض كرد تا تيم هاى مش نيمه دوم با تس
اين هفته مانع تغيير در صدر جدول شوند. اين نخستين 
ــياه جامگان در ليگ پانزدهم بود. سپاهان اگر  تساوى س
ــروزى را حفظ مى كرد، در پايان هفته به  در اين بازى پي

صدرجدول ليگ مى رسيد.ديگر تيم اصفهانى ليگ، يعنى 
ــران به پيروزى يك بر صفر  ــايپا ته ذوب آهن در خانه، س
ــو  ــود به رده چهارم، از يك س ــت يافت تا ضمن صع دس
اختالفش با 3 تيم باالى جدول را كاهش داده و از سوى 
ديگر سايپا را به رده پنجم بفرستد.شگفتى هفته را راه آهن 
ــت  ــتقالل اهواز را شكس رقم زد زيرا در خانه با 5 گل اس
ــياوش بختيارى زاده، ــث بركنارى س ــن باخت باع داد. اي
ــد. همچنين راه آهن با اين  ــتقالل اهواز ش ــرمربى اس  س
ــيد  ــپوليس رس ــر پرس برد به رده يازدهم يعنى باالى س
ــر جدول  ــده به آخ ــه رده يك مان ــواز ب ــتقالل اه و اس
ــيدن به  ــتانه رس ــرد. در تبريز تيم نفت تا آس ــقوط ك س
نخستين پيروزى اش پيش رفت؛ اما گسترشى ها با جبران 
ــاوى در اين بازى خانگى، شاگردان  تك گل خورده و تس
ــاوى  ــان را ناكام كردند. نفت با اين تس ــا منصوري عليرض
ــيد  ــك پله در جدول صعود كرد و به رده چهاردهم رس ي
اما گسترش در رده هفتم باقى ماند.در يكى از تقابل هاى 

ــى بحران زده تيم هاى خود  جذاب هفته، دو مربى خارج
ــتادند. در اين بازى  ــر هم به ميدان فرس ــواز براب را در اه
ــت، فوالدخوزستان برترى  پربرخورد كه دو اخراجى داش
ــا باخت 2 بر يك  ــر را در ثانيه هاى پايانى ب ــك بر صف ي
ــيزدهم، همچنان قعرنشين  عوض كرد تا قهرمان ليگ س
ــد. تراكتورسازى و مربى پرتغالى اش با  ليگ پانزدهم باش
اين برد موقتا از بحران نتيجه گيرى دور شد و به رده نهم 
رسيد.در مهم ترين و جذاب ترين بازى هفته، پرسپوليس 
كه در شوك درگذشت هادى نوروزى قرار داشت، در يك 
ــازى پربرخورد كه با اخراج عليرضا نورمحمدى كاپيتان  ب
ــم دهنوى بازيكن پيشين اين  ــپوليس و قاس جديد پرس
تيم همراه شد، سرخپوشان تهرانى شكست خانگى را در 
ــوض كردند تا  ــاوى ع ــابقه با تس ــج دقيقه پايانى مس پن

پنجمين شكست فصل را تجربه نكنند.
ــردن دروازه صبا با  ــا بازك ــدى طارمى ب ــن روز مه در اي

شش گل زده به صدر جدول گلزنان ليگ صعود كرد.

گزارشى از هفته هشتم ليگ برتر؛

مثلث باال
 بدون تغيير ماند

ــوش ــى، ملى پ ــد .آرزو حكيم ــيب دي ــتان آس ــاى آرام در اردوى لهس ــى آب ه ــم مل ــران تي قايق
ــب آمادگى جهت حضور  ــوان كه براى كس ــى آب هاى آرام بان ــم  ملى قايقران  تي
ــتان رفته بود، در اين اردو دچار آسيب شد  ــيا به لهس ــابقات قهرمانى آس در مس
ــقاقى، ــت.فرحناز امير ش ــيا قطعى نيس ــابقات قهرمانى آس ــورش در مس و حض
ــى با تاييد اين خبر گفت: آرزو حكيمى در  ــيون قايقران  نايب رييس بانوان فدراس
ــت و در حال  حاضر فيزيوتراپى  ــده اس ــتان از ناحيه كتف مصدوم ش اردوى لهس
انجام مى دهد.او درباره غيبت حكيمى در مسابقات قهرمانى آسيا كه حكم انتخابى 
ــت و  ــخص نيس ــم دارد، گفت: هنوز هيچ چيز درباره حكيمى مش ــك را ه المپي
معلوم نيست كه او قهرمانى آسيا را از دست داده يا نه، اما ما فقط آرزو را نداريم،  
ــتفاده كنيم. نهم آبان  بلكه مى توانيم در صورت غيبت او از ديگر قايقرانان هم اس
ماه بين آرزو حكيمى و هديه كاظمى تست مى گيريم و آماده ترين قايقران را براى 
ــابقات قايقرانى آب هاى آرام قهرمانى آسيا به  قايق تك نفره انتخاب مى كنيم.مس

ميزبانى اندونزى برگزار مى شود و حكم انتخابى المپيك 2016 ريو دوژانيرو را دارد.

ــاموئل بازيكن بازل  ــاى فوتبال را اعالم كرد.والتر س ــع آرژانتينى خداحافظى خود از دني مداف
ــخ شده است. ساموئل، دليل  ــگاه سوييسى فس اعالم كرد: قراردادش با اين باش
ــكالت جسمانى  ــخ قرارداد خود را خداحافظى از دنياى فوتبال به دليل مش فس
ــد كه  ــابق اينتر ايتاليا در اين باره گفت: زمانى فرا مى رس ــوان كرد.بازيكن س عن
ــمانى دارم. براى من  ــكل جس ــداى درونى تان گوش كنيد. مش ــما بايد به ن ش
ــته براى روى فرم بودن به زمان بيشترى  ــبت به گذش ــانى نبود. نس تصميم آس
ــازى مى كنم چون از آن ــه افزود: فوتبال ب ــاله در ادام ــاموئل 37 س نياز دارم.س
ــرده ام. جوان ترها  ــترى نياز پيدا ك ــراى ريكاورى به زمان بيش ــذت مى برم. ب  ل
يك روز بعداز بازى روى فرم مى آيند؛ اما من به دو يا سه روز نياز دارم. همچنين 
ــوم.والتر كه به «ديوار»  ــتند. هيچگاه نمى توانم مثل سابق ش ــريع تر هس آنها س
معروف است، فوتبال حرفه اى اش را در نيوولدز اولدبويز آرژانتين آغاز كرد. سپس 
ــس از آن يك فصل را در رئال مادريد  ــه اروپا رفت و در رم ايتاليا بازى كرد. پ ب

گذارند و دوباره به ايتاليا بازگشت و در اينتر، درخشان ترين دوران ورزشى اش را سپرى كرد.

مصدوميت آرزو حكيمى در لهستان «والتر ساموئل» كفش هايش را آويخت
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به من بگو چرا!سبك زندگى

3 - از انجام چند كار به صورت همزمان خوددارى كنيد
ــا در عصر  ــه همه م ــت ك ــتباهى س ــد كار همزمان اش ــام دادن چن انج
ــده ايم. از  ــن هاى موبايل مرتكب ش ــن هاى مداوم اپليكيش نوتيفيكيش
چك كردن ايميل هاى مان هر ده دقيقه گرفته تا ديدن پست هاى جديد 
اينستاگرام و خوش آمدگويى به همكارانى كه براى پنج دقيقه استراحت 
به كنار ميز ما مى آيند. چندكاره بودن يكى از بزرگ ترين موانعى ست كه 

ما را از يادگيرى سريع تر باز مى دارد.
ــتر از 20 سربرگ مختلف  به كامپيوتر خودتان فكر كنيد. زمانى كه بيش
ــيد، كامپيوترتان شروع به كندشدن  در مرورگر اينترنتى خود داشته باش
مى كند و هركدام از دستورات را در مدت زمان طوالنى ترى اجرا مى كند.

مطالعات نشان مى دهد زمانى كه حواس فردى پرت شود، به طور ميانگين 
ــغول است،  ــد تا او دوباره به كارى كه به آن مش 25 دقيقه طول مى كش
بازگردد. چيزى كه اهميت بيشترى دارد اين است كه مطالعه اى كه توسط 
دانشگاه كاليفرنيا ايرواين صورت گرفته دريافته است كه يك كارمند تنها 

11 دقيقه مى تواند بدون حواس پرتى كار كند.
همين مساله در تمركز طوالنى مدت ما نيز كاربرد دارد. بسيارى از ما قادر 
ــش تا دوازده ماه را به يادگيرى مهارتى اختصاص دهيم؛  ــتيم كه ش نيس
ــير  زيرا پروژه ها، ايده ها يا تفريحات متعددى وجود دارند كه در اين مس
اتفاق مى افتند و زمانى كه ما تصميم مى گيريم تا تمركزمان را به مساله 
ــتياق و اراده براى تمركز بر  اى جديد اختصاص دهيم، بازيافتن همان اش

مهارت قبلى دشوار است.
ــف كرديد كه به شما  ــما مهارت هاى زيرمجموعه اى را كش زمانى كه ش
ــود آن مهارت ها تمركز  ــه را مى دهد، فقط روى بهب حداكثر مقدار نتيج
ــر چيز ديگرى اجتناب  ــلط بيابيد از ه كنيد و تا زمانى كه روى آن ها تس

كنيد.
ياديگرى نيازمند تناوب و مقاومت در تكرار يك مهارت است

4 - تكرار، تكرار، تكرار
اين بخشى ست كه بيشتر ما با آن درگير هستيم و چيزى كه بسيارى از ما 
نمى دانيم اين است كه قانون تسلط سريع روى هر موضوعى تمرين است. 
يادگيرى نيازمند تناوب و مقاومت در تكرار يك مهارت است تا زمانى كه آن 
را به صورت ناخودآگاه و بدون فكر در مورد آن انجام دهيد. بهترين عملكرد 
را در دنيا كسانى دارند كه متوجه اين راز يادگيرى سريع تر و تبديل شدن 
ــورد اهميت آن صحبت ــتند و با اين حال به ندرت در م به افراد برتر هس

 مى كنند. زيرا جذابيتى براى شان ندارد. عملكردى در سطح متخصصان 
در درجه اول نتيجه تمرينى در سطح متخصصان است و به استعداد درونى 

ربطى ندارد.
5 - دنبال بازخوردى سريع بگرديد

يك گروه موسيقى در سال 1960، زمانى كه هنوز گروه ناشناخته اى در 
دبيرستان بودند به هامبورگ آلمان سفر كردند تا در نقاط محلى به اجرا 
بپردازند. دستمزد كمى به اين گروه داده شد. صدابردارى وحشتناك بود. 
تماشاگران تشويق نمى كردند. خب پس اين گروه چه نتيجه اى از اجراى 
ــاعات بى وقفه اجرا، تمرين و بازخوردى سريع كه  هامبورگ گرفتند؟ س

آن ها را به بهتر شدن وا مى داشت.

رنگ برگ ها به دليل وجود رنگدانه در گياه است. گياهاني كه رنگ سبز 
ــتند. براي جداسازي رنگدانه هاي  دارند، داراي سبزينه يا كلروفيل هس
ــبي مانند الكل بريزيم تا رنگدانه در آن  برگ بايد برگ را در حالل مناس
ــدن تاثير اين كار مي توانيم آن را ريز كنيم ، هم  ــود. براي بهتر ش حل ش
بزنيم و گرما بدهيم. از حمام بخار نيز مي توان براي جداسازي رنگدانه از 
حالل استفاده كرد. سبزينه يا كلروفيل، رنگدانه  عامل سبزي گياه است 

كه عمل فتوسنتز را در برگ ها انجام مي دهد.

ــه با سياره ها خيلي بيشتر است. فاصله  فاصله ستاره ها از زمين در مقايس
ــون ميليون  ــيد بيش از40ميلي ــتاره به ما بعد از خورش نزديك ترين س
ــب خيلي آهسته حركت  ــت. در واقع ستاره ها در آسمان ش كيلومتر اس
مي كنند. اگرشما جهت چند ستاره را در چند ساعت نقشه برداري كنيد، 
ــته، تنها به اندازه  ــتارگان خيلي آهس ــاهده خواهيد كرد كه همه س مش
ــياره ها به زمين نزديك ترند و  يك نقطه در آسمان جابه جا مي شوند. س
حركت آنها قابل ديدن است در حالي كه ستاره ها به دليل دوري فقط در 

طول مدت خيلي زياد جابه جايي قابل مشاهده دارند.

اولين بار در سال 1971 دو دانشمند آلماني پس از وارد آوردن يك نيروي 
كششي به مفصل بين انگشت و كف دست شكل گيري حباب هاي گازي را 
در مفصل اثبات كردند. مفاصل بدن ما به وسيله يك بافت پوششي در بر 
گرفته شده است كه به آن كپسول مفصلي مي گوييم. داخل اين كپسول 
ــان تر  ــت لغزندگي باعث حركت آس ــه با ايجاد حال مايعي وجود دارد ك
استخوان ها كنار هم مي شود. مواد معدني و گازهاي گوناگوني در اين مايع 
محلول  هستند. حركات مفصلي طي فعاليت  هاي معمول، موجب افزايش 
حجم مفصل و كاهش فشار مايع مفصلي مي شود. كاهش فشار باعث يك 
حالت مكش داخل فضاي مفصل شده و گاز هاي محلول در مايع به صورت 
ــا باعث تحريك گيرنده هاي عصبي  حباب درمي آيند. ايجاد اين حباب ه
داخل مفصل مي شود و به اين ترتيب مغز از پيدايش يك حالت غيرطبيعي 
در مفصل اطالع پيدا مي كند. حال مي توان فهميد كه چرا ما پس از مدتي 
ــكنيم. در حقيقت ما به  ــت داريم قولنج مفاصل خود را بش فعاليت، دوس
ــام ناراحت كننده اي را كه از مفصل ها  طور ناخود آگاه تالش مي كنيم پي
ــت، رفع كنيم. به اين ترتيب با كشش مفاصل  به مغزمان مخابره شده اس
خود در حداكثر دامنه حركت آنها، سعي مي كنيم كه اين حباب  گازي را 
بتركانيم و وقتي حباب گازي مي تركد، همان صداي معروف و خوشايند 
ــكيل حباب است كه پس از  ــود. به دليل همين فرايند تش شنيده مي ش
ــي از مفصل ما بيرون  ــي با هر حركتي هيچ صداي تركاندن حباب تا مدت

نمي آيد. چون تشكيل دوباره حباب نيازمند گذشت زمان است.

راز يادگيرى سريع تر(بخش دوم)

داستان كوتاه

داستان هاى شيوانا(شفافيت راز رسيدن!)

 (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 چهارم )

Foot   «زانو » 

Sit at sb's feet .
شاگرد كسى بودن

دنباله رو كسى بودن

سپيده 
بارانى

خدا 
پيش از اين ها فكر مى كردم خدا

 خانه اى دارد كنار ابر ها
مثل قصر پادشاه قصه ها

 خشتى از الماس خشتى از طال
پايه هاى برجش از عاج و بلور
 بر سر تختى نشسته با غرور
ماه برق كوچكى از تاج او
 هر ستاره پولكى از تاج او
اطلس پيراهن او آسمان

 نقش روى دامن او كهكشان
رعد و برق شب طنين خنده اش
 سيل و طوفان نعره ى توفنده اش

دكمه ى پيراهن او آفتاب
 برق تير و خنجر او ماهتاب

هيچ كس از جاى او آگاه نيست
 هيچ كس را در حضورش راه نيست
پيش از اين ها خاطرم دلگير بود
 از خدا در ذهنم اين تصوير بود
آن خدا بى رحم بود و خشمگين
 خانه اش در آسمان دور از زمين

بود، اما در ميان ما نبود
 مهربان و ساده و زيبا نبود

 در دل او دوستى جايى نداشت
 مهربانى هيچ معنايى نداشت

هر چه مى پرسيدم از خود، از خدا
 از زمين از آسمان از ابر ها

 زود مى گفتند اين كار خداست
 پرس و جو از كار او كارى خطاست

 هر چه مى پرسى جوابش آتش است
 آب اگر خوردى جوابش آتش است

 تا ببندى چشم كورت مى كند
                                                                                                                   ادامه دارد ....

ــازه فهميد كه  ــان ت ــان جه ــه پاي ــده ب دو روز مان
ــده بود  ــت، تقويمش پر ش هيچ زندگى نكرده اس
ــورده باقى  ــط نخ ــا دو روز خ ــا دو روز، تنه و تنه

بود.
ــفته و عصبانى نزد خدا رفت تا  ــد و آش پريشان ش
ــترى از خدا بگيرد، داد زد و بد و بيراه  روزهاى بيش
گفت، خدا سكوت كرد، جيغ زد و جار و جنجال راه 
انداخت، خدا سكوت كرد، آسمان و زمين را به هم 

ريخت، خدا سكوت كرد
ــان پيچيد، خدا سكوت  ــته  و انس به پر و پاى فرش
كرد، كفر گفت و سجاده دور انداخت، خدا سكوت 
كرد، دلش گرفت و گريست و به سجده افتاد، خدا 
ــت و گفت:«عزيزم، اما يك روز  ــكوتش را شكس س
ــراه و جار و  ــام روز را به بد و بي ــت، تم ديگر هم رف
جنجال از دست دادى، تنها يك روز ديگر باقى است، 

بيا و الاقل اين يك روز را زندگى كن.»
ال به الى هق هقش گفت:«اما با يك روز... با يك روز 

چه كار مى توان كرد؟ »

ــتن را  ــس كه لذت يك روز زيس خدا گفت:«آن ك
ــته است و آنكه  ــال زيس تجربه كند، گويى هزار س
ــم به كارش  ــال ه ــروزش را در نمى يابد هزار س ام
نمى آيد» آنگاه سهم يك روز زندگى را در دستانش 
ــك روز زندگى ــرو و ي ــاال ب ــت: «ح ــت و گف ريخ

 كن».
ــگاه كرد كه در گودى  او مات و مبهوت به زندگى ن
دستانش مى درخشيد، اما مى ترسيد حركت كند، 
ــيد زندگى از ال به الى  مى ترسيد راه برود، مى ترس
ــتاد، بعد با خودش  ــتانش بريزد، قدرى ايس انگش
گفت: «وقتى فردايى ندارم، نگه داشتن اين زندگى 
ــت زندگى را  ــذارد اين مش ــده اى دارد؟ بگ چه فاي

مصرف كنم.»
ــر و  ــروع به دويدن كرد، زندگى را به س آن وقت ش
ــيد و زندگى را بوييد،  رويش پاشيد، زندگى را نوش
ــد مى تواند تا ته دنيا بدود،  چنان به وجد آمد كه دي
ــيد  ــد پا روى خورش ــد، مى توان ــد بال بزن مى توان

بگذارد، مى تواند ....

او در آن يك روز آسمان خراشى بنا نكرد، زمينى را 
مالك نشد، مقامى را به دست نياورد، اما....

ــت درختى  ــت بر پوس ــك روز دس ــا در همان ي ام
كشيد، روى چمن خوابيد، كفش دوزدكى را تماشا 
ــرش را باال گرفت و ابرها را ديد و به آنهايى  كرد، س
ــالم كرد و براى آنها كه  ــناختند، س كه او را نمى ش
ــتند از ته دل دعا كرد، او در همان  ــتش نداش دوس
يك روز آشتى كرد و خنديد و سبك شد، لذت برد و 
سرشار شد و بخشيد، عاشق شد و عبور كرد و تمام

 شد.
 او در همان يك روز زندگى كرد

ــتند:  ــته ها در تقويم خدا نوش فرداى آن روز فرش
«امروز او درگذشت، كسى كه هزار سال زيست!»

ــت؛  ــان داراى طول، عرض و ارتفاع اس زندگى انس
ــيم، اما آنچه كه  اغلب ما تنها به طول آن مى انديش

بيشتر اهميت دارد، عرض يا چگونگى آن است.
ــى براى طلوع  ــت ندهيد، آيا ضمانت امروز را از دس

خورشيد فردا وجود دارد!؟

ــيد: ــيوانا از او پرس ــاگردان ش روزى زرنگ ترين ش
ــتاد! چگونه مى توان به مقامى رسيد كه هر چه  اس
بخواهيم را بتوانيم بدست آوريم!؟ شيوانا گفت كه بعدا 
جواب او را خواهد داد. اما همان روز از همه شاگردانش 
ــه بعد يك عدد سيب با  خواست تا هر كدام در جلس
ــيبى در اختيار  خود بياورند. جلسه بعد كه همه س
داشتند از آنها خواست مقابل ديوار بنشينند و سيب 
را روى چارپايه اى بگذارند و آنقدر به سيب زل بزنند 
ــتند بتوانند پشت پلك  كه وقتى چشمانشان را بس
ــيب واقعى را دقيق و روشن  هاى بسته شان عين س

و واضح ببينند.
براى اينكه شاگردان به اين مرحله برسند روزها طول 
كشيد. سرانجام پس از دو هفته همه شاگردان ادعا 
كردند كه مى توانند با چشم بسته سيب خودشان را 
به طور واضح و روشن و شفاف و كامال دقيق ببينند. 
ــكل و  در واقع در طول اين دو هفته آنها آنقدر در ش
قيافه سيب خود غرق شده بودند كه به طور كامل مى 

توانستند آن را در ذهن خود ببينند.
شيوانا از شاگردانش خواست تا چشمان خود را بسته 
نگه دارند و سيب درون ذهنشان را بچرخانند و به آن 

گازى بزنند و مزه آن را بچشند و به خاطر بسپارند.
دو هفته بعد همه شاگردان گفتند كه قادرند سيب 
ــق ببينند و در ذهن خود  ذهنى خود را واضح و دقي
عطر و بوى آن را حس كنند و حتى سيب ذهنى شان 

را گاز بزنند و مزه آن را در دهان خود حس كنند.
ــه زرنگ  ــاره ب ــا اش ــيوانا ب ــد ش ــه بع جلس
ــا  ــت م ــن دوس ــاگردش گفت:اي ــن ش تري

ــوان به  ــه مى ت ــيد چگون ــاه پيش پرس يك م
ــه در دل بگردانيم  ــر چ ــه ه ــيد ك ــى رس مقام

ــا توجه  ــن اكنون ب ــت آوريم و م ــا بدس را در دني
ــتيد ــيب داش ــه باس ــه در رابط ــه اى ك ــه تجرب ب

ــن تجربه را به طور   مى توانم بگويم كه بايد عين اي
وارون انجام دهيد! يعنى بايد تالش كنيد كه بتوانيد 
در ذهن خود چيزى را كه مى خواهيد واقعى و شفاف 
و روشن ببينيد و دور آن بچرخيد و بودن آن را حس 
كنيد و بويش را استشمام كنيد و مزه اش را بچشيد 
و خالصه كالم در درون خود به آن برسيد. به محض 
اينكه اين اتفاق بيافتد بالفاصله در بيرون وجودتان 
آن چيز در اختيارتان قرار مى گيرد. راز كاينات همين 
است!! شفاف و واضح و روشن بگو آنچه مى خواهى 

را چگونه مى بينى!؟ اگر گنگ و مبهم بگويى چيزى 
را مى خواهى و خودت هم تصوير و تصور روشنى از 
آن چيز را نداشته باشى چگونه مى توانى از كاينات 
انتظار داشته باشى كه آن چيز را برايت فراهم سازد؟! 

شفافيت راز رسيدن است.

كاريكاتور(عدم هويت در دنياى مجازى)

Put one's foot in it
خيط كاشتن، گاف دادن

My foot پا Foot!
چه مزخرفاتى!
چه جفنگياتى!

چرا برگ درختان سبز است؟

چرا ستاره حركت نمي كند ولي 
سياره حركت مي كند؟

چرا مفصل هاي بدن صدا مي دهند؟

جواب سودوكو  شماره 1706سودوكو  شماره 1707

جواب معما 1706معما 1707
مصراع باال از موالنا مولوى بلخى است 
ــراد وجماعات  ــان اف ــون در مي كه چ
ــرى مصاديق زيادى پيدا مى كند  بش
ــل در آمده  ــورت ضرب المث لذا به ص
ــان رنج  ــل وقتى انس ــت. فى المث اس
فراوان مى برد و به دفينه يا صندوقچه 
ــرت ذوق و  ــت مى يابد از كث اى دس
شعف سر از پا نشناخته براى زندگانى 
ــد ولى  ــه ها مى كش آينده خود نقش

ــاز مى كند جز  همين كه صندوق را ب
ــتر و قراضه چيزى  يك مشت خاكس
ــرش  ــه كف ــت ك ــى بيند.اينجاس نم
ــان  ــن و زم ــه زمي ــده ب ــاال آم ب
ــل  ــتد و در مقاب ــى فرس ــت م لعن
ــه از محتواى  ــران ك كنجكاوى ديگ
ــد جواب  ــى كنن ــوال م ــدوق س صن
ــدوق جز لعنت  مى دهد: اندرين صن

نبود.

همسر مقتول قاتل است. زيرا او گفته 
ــوده، چگونه  ــواب ب ــان قتل خ در زم
ــت مى تواند از  شخصى كه خواب اس

اتفاقات اطراف خود با خبر باشد.

ــت.  يك نفر به قهوه خانه رفت و يك چايى خواس
قهوه چى يك چايى برايش آورد. مرد پس از چند 
ــد. آنگاه  ــغول صحبت ش ــه، با رفيقش مش دقيق
ــتكان چائيش افتاده  ــى در اس متوجه شد مگس
است. قهوه چى را صدا كرد و از او خواست تا چايى 
را برده، عوض كند. قهوه چى چايى را برد و پس از 
چند دقيقه، يك چايى بازگرداند. مشترى پس از 
نوشيدن جرعه اى از چاى، قهوه چى را احضار كرد 
و بدو گفت: چرا چائى مرا عوض نكردى و همان را 
آوردى؟ او از كجا فهميد قهوه چى چايى را عوض 

نكرده است؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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اندرين صندوق جز لعنت نبود

داستان زيباى شخصى كه فقط يك روز زندگى كرد

گازى بزنند و مزه آن را بچشند و به خاطر بسپارند.
دو هفته بعد همه شاگردان گفتند كه قادرند سيب 
ــق ببينند و در ذهن خود  ذهنى خود را واضح و دقي
عطر و بوى آن را حس كنند و حتى سيب ذهنى شان 

را گاز بزنند و مزه آن را در دهان خود حس كنند.
ــه زرنگ  ــاره ب ــا اش ــيوانا ب ــد ش ــه بع جلس
ــا  ــت م ــن دوس ــاگردش گفت:اي ــن ش تري

ــوان به  ــه مى ت ــيد چگون ــاه پيش پرس يك م
ــه در دل بگردانيم  ــر چ ــه ه ــيد ك ــى رس مقام

ــا توجه  ــن اكنون ب ــت آوريم و م ــا بدس را در دني
ــتيد ــيب داش ــه باس ــه در رابط ــه اى ك ــه تجرب ب

ــن تجربه را به طور   مى توانم بگويم كه بايد عين اي
وارون انجام دهيد! يعنى بايد تالش كنيد كه بتوانيد 
در ذهن خود چيزى را كه مى خواهيد واقعى و شفاف 
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خبر

 جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اعالم خبر انسداد بخشی از 
خیابان خیام به دلیل س��قوط یک جرثقیل ساختمانی و احتمال سقوط 
آن بر خودروهای عبوری مسیر جایگزین خودروهای عبوری از این مسیر 

را تشریح کرد.
سرهنگ حس��ن عابدی با اش��اره به س��قوط یک جرثقیل ساختمانی 
در خیاب��ان خی��ام اظهار داش��ت: با توجه ب��ه اعالم موض��وع به پلیس 
در س��اعت 6 بام��داد، مأم��وران پلی��س به دلی��ل احتم��ال س��قوط 
ای��ن ت��اور روی خودروهای عب��وری، اقدام به انس��داد مس��یر جنوب 
 ب��ه ش��مال خیاب��ان خی��ام از خیاب��ان فیاض بخ��ش به س��مت 

شمال کردند.
اف��زود: ب��زرگ  ته��ران  راه��ور  پلی��س  ریی��س   جانش��ین 

با توجه ب��ه انس��داد این مس��یر، هم��کاران م��ا در پلی��س راهنمایی 
و رانندگ��ی پایتخ��ت در ای��ن منطق��ه حاض��ر ش��ده اند و ب��ا هدایت 
 خودروها به س��مت مس��یر جایگزین، ترافیک عب��وری را تحت کنترل

خود دارند.
وی ادامه داد: به دنب��ال محدودیت اعمالی در این مس��یر، خودروهای 
عبوری از خیابان خیام به س��مت غرب در خیاب��ان فیاض بخش هدایت 
 شده و از خیابان کشاورزی به سمت شمال ادامه مسیر داده و وارد خیابان

 امام خمینی می شوند. 
عابدی در پایان تأکید کرد: مأموران امدادی مشغول ایمن سازی منطقه 
بوده و به محض اطمین��ان از ایمنی برای تردد خودروها در این مس��یر، 
 محدودیت اعمالی برطرف شده و عبور و مرور به روال عادی گذشته ادامه 

خواهد یافت.

نگهبان یک مجتمع تج��اری در بازار هنگام گرفتن کبوتر از پش��ت بام 
سقوط کرد و جانش را از دست داد.

 اهالی پانزده خرداد حین رفت و آمد در خیابان متوجه جسد پسر جوانی 
ش��دند. با حضور ماموران کالنتری بازار در محل یکی از شاهدان ماجرا 
گفت: دقایقی قبل پس��ر جوان که نگهبان مجتمع اس��ت از پش��ت بام 

سقوط کرد.
ب��ا مش��خص ش��دن س��قوط پس��ر ج��وان ب��ا دس��تور بازپ��رس 
جنای��ی و ب��ا کم��ک آت��ش نش��انی مام��وران وارد پاس��اژ ش��دند. 
 ب��ا حض��ور مام��وران در پش��ت ب��ام آنه��ا ب��ا کبوت��ری زخم��ی 

مواجه شدند.
در بررسی های بیش��تر مشخص شد پسر 32 س��اله وقتی برای گرفتن 
کبوتر به روی شیروانی پش��ت بام رفته بود تعادلش را از دست داده و به 

پایین سقوط می کند.

سقوط جرثقیل در خیابان خیام

بر اثر سقوط از پشت بام؛

کبوتر زخمی، باعث مرگ نگهبان 
مجتمع تجاری شد

آش��نای خانوادگی زمانی که متوجه ش��د زن مورد 
عالقه اش حاضر ب��ه ازدواج با وی نیس��ت و پای فرد 
دیگری در میان اس��ت، در انتقامی کور مرتکب قتل 
شد. او پس��ر نوجوان زن مورد عالقه اش را به بیابانی 
در اطراف اصفهان کش��اند و وی را ب��ا ضربه چاقو به 

قتل رساند.
اوایل مهر امس��ال مرد راننده ای هنگام عبور از جاده 
منتهی به شرق استان اصفهان، با جسد غرق در خون 
پسر نوجوانی روبه رو ش��د و ماجرا را به پلیس اطالع 
داد. دقایقی پ��س از این تم��اس، کارآگاهان جنایی 
پلیس آگاهی اصفهان همراه گروه بررسی صحنه جرم 
در محل حاضر شده و به اثربرداری از محل پرداختند.

بررسی ها نشان می داد س��اعت ها از مرگ پسر 17 
س��اله می گذرد و ش��واهد موجود در محل جنایت 
حاکی از آن ب��ود که او غافلگیر ش��ده و با ضربه های 

چاقو به قتل رسیده است.
شناسایی مقتول

در این مرحله از تحقیق��ات، کارآگاهان جنایی برای 
شناسایی هویت مقتول، به بررسی بانک اطالعاتی و 
پرونده های افراد گمشده پرداختند که مشخص شد 
زنی روز قبل از کشف جس��د با حضور در اداره پلیس 
و ارائه تصویر پسر 17 س��اله اش به نام حسن، اعالم 
کرده او یک روز است خانه ر ا ترک کرده و بازنگشته 
و جس��تجویش برای یافتن تنها فرزندش بی نتیجه 

مانده است.
در ادامه تحقیقات، ماموران با مطابقت جسدکش��ف 
شده با مش��خصات و تصویر پسر گمش��ده، متوجه 

شدند مقتول فرزند این زن اس��ت. در ادامه با حضور 
مادر مقت��ول در پزش��کی قانونی، هویت پس��ر وی 

شناسایی شد.
با تحقیق از مادر مقتول، او در اظهاراتش گفت: پس 
از فوت شوهرم با فرزندم زندگی می کردم و قرار بود 
ب��ه زودی ازدواج کنم و هرازگاهی ه��م مردی که از 
آشنایان خانوادگی مان بود، در امور خانه به ما کمک 
می کرد و آخرین بار هم پس��رم قرار ب��ود با حمید ، 
آش��نای خانوادگی، به خرید برود ک��ه از آن موقع به 
بعد دیگر از او خبری ندارم و حتی این مرد پاسخگوی 
تلفنش هم نیست. نمی دانم شاید او بداند چه کسی 

این بال را سر فرزندم آورده و مرا داغدار کرده است.
ردپای یک آشنا در جنایت

با کشف این س��رنخ، تحقیقات روی حمید متمرکز 
شد تا این که دو روز پیش مخفیگاه وی شناسایی و او 

پیش از فرار، دستگیر شد.
حمید ، مته��م پرونده ، ب��ا انتقال ب��ه پلیس آگاهی 
اصفهان بازجویی شد و پس از اظهارات ضد و نقیض 

سرانجام به قتل پسر 17 ساله اعتراف کرد.
اعتراف به قتل

مته��م ب��ه قت��ل در اظهاراتش گف��ت: از آش��نایان 
خانوادگی مقتول بودم.

  ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن ک��ه او پ��در نداش��ت، س��عی
  می کردم همیش��ه به او محبت کن��م و در کارهای 
خانه ش��ان به مادرش کمک می ک��ردم. در جریان 
رف��ت و آمد به خانه آنه��ا به مادر حس��ن عالقه مند 
شده و این موضوع را به او گفتم، اما او عالقه ای برای 

ازدواج نش��ان نداد تا این که متوجه ش��دم فردی به 
 خواس��تگاری اش آمده و قرار اس��ت ب��ا وی ازدواج 

کند. 
ش��عله های انتقام از این زن تمام وجودم را گرفت و 
تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم و نقشه قتل پسرش 

را طراحی کردم.
وی اضافه کرد: روز حادثه به بهانه این که می خواهم 
ماشین لباسشویی بخرم و از بیابان های اطراف شهر 
هم گیاهان دارویی بچینم، پسر نوجوان را فریب داده 

و با خود بردم. 
پس از طی مس��افتی در بیابانی توقف ک��ردم و از او 
خواس��تم در چیدن گیاهان داروی��ی کمکم کند. او 
در حال چیدن گیاهان بود که با برداش��تن چاقویی 
 از خودرویم، از پش��ت س��ر ب��ه او حمله ک��ردم و با 
ضربه های چاقو او را به قتل رس��اندم و با رها کردن 

جسد متواری شدم. 
با این کار می خواس��تم طوری وانم��ود کنم که مرد 
خواستگار این کار را کرده تا او دستگیر و زندانی شود 

و مادر مقتول با من ازدواج کند.
 س��رهنگ س��تار خس��روی، رییس پلی��س آگاهی

 اس��تان اصفهان در این باره گفت: ب��ا اعتراف متهم 
به قتل او صحنه جنایت را بازس��ازی ک��رده و روانه 

زندان شد.
وی با هش��دار به خانواده ها از آنها خواس��ت، اجازه 
 ندهند اف��راد ب��ه راحت��ی وارد حری��م خصوصی و

 زندگی شان شوند تا ناخواسته چنین حوادث تلخی 
برایشان رقم بخورد.

اخبار

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان خوزستان گفت: حادثه خونبار 
جمعه ش��ب دزفول که منجر به کشته شدن دو نفر ش��د توسط کارشناسان 

انتظامی و امنیتی استان در دست بررسی است.
سرهنگ سید رحمان موسوی افزود: در حادثه جمعه شب در یکی از مناطق 
دزفول افرادی ناشناس به سوی یک حس��ینیه عزاداری تیراندازی کردند که 

متاسفانه دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
وی اظهار داشت: در فضاهای مجازی و گروه های اجتماعی آمارهای مختلفی 
از تعداد مصدومان و کشته شدگان این حادثه منتشر کرده اند که مردم نباید 
به این آمار استناد نمایند. وی گفت: هنوز مشخص نشده است که این حادثه 
تروریستی یا ش��خصی بوده و کارشناس��ان به صورت دقیق مشغول بررسی 
موضوع هستند و در صورت روشن شدن آن بال فاصله به مردم اطالع رسانی 

خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: عامل یا عوامل این حادثه در سریع ترین زمان ممکن 
شناسایی و مجازات شوند. وی به شایعه پراکنان نیز هشدار داد هر گونه شائبه 
افکنی از سوی آنان پیگرد حقوقی و قضایی به دنبال خواهد داشت و در صورت 

تشویش اذهان عمومی با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
در ساعت 22:30 جمعه شب سرنشینان یکدس��تگاه پژو بدون پالک پس از 
توقف در مقابل حس��ینیه ای در منطقه صفی آباد دزفول تعدادی از عزاداران 
که بعد از اتمام مراس��م در این حس��ینیه باقی مانده بودند را به رگبار بسته و 
از محل متواری شدند.  13 فروردین ماه س��الجاری نیز یک گروه تروریستی 
در شهرس��تان حمیدیه با حمله به یک مقر پلیس سه نفر را شهید و دو نفر را 
مجروح کردند که بالفاصله نیروهای امنیتی استان تمامی عوامل را شناسایی 

و دستگیر کردند.

242 نفر از مردم شهر اندوهجرد و سه روستای اطرافش از توابع بخش شهداد 
کرمان مسموم ش��ده اند. مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان در این باره گفت: درمانگاه اندوهجرد و مرکز 
بهداشتی درمانی ش��هداد، این بیماران را پذیرش کرده اند و کارهای درمانی 

آنها را انجام می دهند.
وی افزود: تا س��اعت 1۵ روز جمعه، مراجعه حدود 242 نفر به درمانگاه های 
اندوهجرد، شهداد و بیمارستان افضلی پور کرمان که برخی از این بیماران به 

صورت مستقیم به کرمان آمدند، گزارش شده است.
مهدی ش��فیعی اظهار ک��رد: از کل بیم��اران تعداد 62 نفر توس��ط اورژانس 

پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شده اند.
وی اضافه کرد: تا کنون 66 نفر به بیمارستان افضلی پور مراجعه کرده و بستری 
شده اند و تعدادی هم مرخص ش��ده اند و در حال حاضر 2۸ نفر بزرگسال و ۹ 

کودک در این بیمارستان بستری هستند.
 گفته می ش��ود این مس��مومیت در اث��ر مصرف غذای��ی نذری به ن��ام بلغور

 بوده است.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان:
حادثه جمعه شب دزفول در دست 

بررسی است

مسمومیت بیش از 200 نفر با 
غذای نذری

ابالغ رای
7/334 شماره دادنامه: 889-94/5/25 کالس��ه پرونده: 94-445 مرجع رسیدگی شعبه45 
ش��ورای حل اختالف اصفهان  خواهان آقای س��ید مجید عس��گری به نش��انی زیار، جنب 
مسجد امام سجاد ایزوگام عسگری. خوانده: شرکت آرین یادگار بختیاری مجهول المکان. 
خواس��ته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده ختم  رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای سید مجید 
عسگری به طرفیت آقای شرکت آرین یادگار بختیاری به خواسته مطالبه  مبلغ 10/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 131/266273 به عهده بانک  صادرات ایران به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدورگواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی در جلسه رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 
198 و515و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )89/2/30( ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف 15968 دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

7/331 شماره دادنامه: 874-94/5/27 ، خواهان: سید مجید عس��گری به نشانی اصفهان، 
زیار، جنب مسجد امام سجاد، ایزوگام عسگری خوانده: غالمحسین عابدی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 10/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید چک لغایت اجرای حکم، هزینه دادرسی هزینه نشر آگهی و صدور قرار تامین 
خواسته گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مجید عسگری 
به طرفیت آقای غالمحسین عابدی به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک / سفته به ش��ماره 901/09746779 عهده بانک پس��ت بانک به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و این که خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مس��تندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 280/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ 93/11/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م/الف: 15963 قاضی 

شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

7/330 ش��ماره دادنامه: 832-94/5/26 ، ش��ماره پرونده: 428-94 خواهان: س��ید مجید 
عسگری به نشانی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام سجاد، ایزوگام عسگری خوانده: کوروش 
بابادی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 4/000/000 ریال گردشکار: 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مجید عسگری به طرفیت آقای 
کورش بابادی به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال وجه یک فقره چک / سفته به شماره 
712042-89/4/15 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواه��ان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ4/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.  15962 م/الف: قاضی شعبه 32 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

7/329 ش��ماره دادنامه: 915-94/06/02 ، ش��ماره پرونده: 441-94 خواهان: سید مجید 
عسگری به نشانی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام سجاد، ایزوگام عسگری خوانده: کرامت 
حس��ین پور مجهول المکان خواس��ته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ  15/000/000 ریال به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت اجرای حکم هزینه دادرسی هزینه 
نشر آگهی و صدور قرار تامین خواسته گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای مجید عسگری به طرفیت آقای کرامت حسین پور به خواسته مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک / سفته به شماره 379879 عهده بانک کشاورزی 
به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندت در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و 
این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 89/6/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد.  م/الف: 15961 قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

7/328 شماره دادنامه: 803-94/5/24 کالس��ه: 94-429 مرجع رسیدگی شعبه13 شورای 
حل اختالف اصفهان  خواهان آقای سید مجید عسگری زیار، جنب مسجد امام سجاد ایزوگام 
عسگری. خوانده: جعفر مقصودی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 
10/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرسی خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
چک لغایت اجرای حکم هزینه های نش��ر آگهی با عنایت به محتویات پرونده ختم  رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا در خصوص 
دعوی آقای س��ید مجید عس��گری به طرفیت آقای جعفر مقصودی به خواسته مطالبه  مبلغ 
10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 286789 به عهده بانک  صادرات ایران به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدورگواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد به مواد 313 و 314 قانون 
تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی  
و  هزینه نش��ر با احتساب اجرا خس��ارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)91/8/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.م الف 15960 دفتر شعبه 13 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

7/327 شماره دادنامه: 801-94/5/24 کالسه: 94-430 مرجع رسیدگی شعبه13 شورای حل 
اختالف اصفهان  خواهان آقای سید مجید عسگری فرزند سیدرضا، زیار، جنب مسجد امام 
سجاد ایزوگام عس��گری. خوانده: مرتضی جانقربان فرزند جالل مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده ختم  رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری به 
طرفیت آقای مرتضی جانقربان به خواس��ته مطالبه  مبلغ 65/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به ش��ماره 065591 به عهده بانک  سپه به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه به 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدورگواهی های عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اس��ت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 65/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا و 
خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/1/30( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف 15959 دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

7/326 کالسه پرونده: 373/94 شماره دادنامه: 877-94/5/24 مرجع رسیدگی: شعبه هفتم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید مجید عسگری به نشانی زیار، جنب مسجد امام 
سجاد )ع( ایزودگام عسگری.  خوانده:  1- احمد حسین پور 2- شمسعلی حسین پور مجهول 
المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی. گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه  مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواست آقای سید مجید عسگری به طرفیت 1- احمد حسین پور 2- شمسعلی 
حسین پور بخواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 441273-

89/3/30 عهده بانک صادرات به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادی��ه با توجه به 
دادخواست  تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ  قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی نیز حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت  تضامنی خواندگان پرداخت مبلغ بیست میلیون 
ریال به عنوان اصل خواس��ته  و پرداخت صد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خس��ارت 
دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 89/3/30 لغایت زمان 
 وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.

  رای ص��ادره غیاب��ی و ظ��رف 20 روز پ��س از اب��الغ قاب��ل واخواه��ی در این ش��عبه 
خواهد بود. م الف 15956 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان  

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم

7/336 آقای محمد میرزائی دادخواستی به مبلغ 20/000/000 ریال بابت وجه الرهن بطرفیت 
آقای علیرضا ش��رافت فرزند یحیی که اعالم شده مجهول المکان اس��ت تقدیم و به کالسه 
193-94 در شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر ش��ورا و بنابه تقاض��ای خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت می شود در مورخ 94/8/30 ساعت 5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
شورا غیابًا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف 798 دفتر شعبه سوم مجتمع شماره 

یک شهرستان لنجان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/317 در خصوص پرونده کالسه 334/94 خواهان غالمحس��ین مهدیان مورچه خورتی 
دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت 1- رس��ول کیانی 2- غالم حسین وفائی حسین آبادی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/8/27 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19863 شعبه 

32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7/318 در خصوص پرونده کالس��ه  94-447 خواهان مجید زارعی سودانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای مهران رشمائی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/8/27 ساعت 16/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:19858 

شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/319 در خصوص پرونده کالسه 94-1003 خواهان آقای احمد رجبی با وکالت آقای بهارلو 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت آقایان عباس زراعتی شمس آبادی- 
علیرضا رنجکش و اکبر محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
94/8/26 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:19882 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
مفادآرا

7/91 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند 
رسمی برابر آرا صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میگردد در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از 
تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند:

1 – رای ش��ماره 139460302020000374 آق��ای حمیدرض��ا احمد جو فرزند س��لیمان 
شناسنامه شماره 14 میمه و کد ملی شماره 6229880652 در ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 560 متر مربع شماره 3450 فرعی از 30 اصلی واقع در قریه زیاد اباد به استناد 

خریداری غادی از مالک رسمی خانم ماندنی احمد جو فرزند محمد
2- رای ش��ماره 139460302020000373 آقای محمدباقر لطفی فرزند عباس شناسنامه 
شماره 5 مبمه و کد ملی 6229831090 در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 673.58 
متر مربع شماره 3516 فرعی از 30 اصلی واقع در قریه زیاد آباد به استناد خریداری عادی 

از مالک رسمی آقای حسین گرامی فرزند امامقلی خان
3- رای ش��ماره 139460302020000371 آقای محمدرضا بیاب��ان پیما فرزند محمدتقی 
شناسنامه شماره 479 میمه و کد ملی 6229709538 در ششدانگ یکباب انباری به مساحت 
10.20 متر مربع شماره 254 فرعی از 30 اصلی واقع در قریه زیاد آباد به استناد خریداری 

عادی از مالک رسمی آقای امیر گرمی فرزند اسماعیل 
4- رای شماره 139460302020000372 آقای حسین اقدامی فرزند عباسعلی شناسنامه 
شماره 13 میمه و کد ملی 6229841312 در ششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
600 متر مربع ش��ماره 544 فرعی از 35 اصلی واقع در قریه ازان به استناد مالکیت مشاعی 

خریداری شده
5- رای شماره 1394603020200000267 خانم کش��ور احقاقی فرزند حسن شناسنامه 
شماره 53 میمه و کد ملی 6229835363 در ش��دانگ یکباب انباری به مساحت 262.30 متر 
مربع شماره 6495 فرعی از یازده اصلی واقع در وزوان به استناد خریداری عادی از مالک 

رسمی خلنم معصومه سراجیان
6- رای ش��ماره 139460302020000266 آقای حس��ن زال بیک فرزند حسین شناسنامه 
شماره 1769 میمه و کد ملی 6229791889 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 342.06 متر 
مربع شماره 1816 فرعی از یازده اصلی واقع در وزوان به استناد خریداری عادی از مالک 

رسمی آقای حسن طبیبی و غیره 
7- رای شماره 139460302020000370  آقای علی زمانی فرزند مرتضی شناسنامه شماره 
59 میمه و کد ملی 6229979527 در شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 166.86 متر مربع 
شماره 11570 فرعی از یک اصلی واقع در میمه به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده 

تاریخ انتشار نوبت اول 1394/07/11         تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/07/26
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه – حسین نوروز

مرگ پسر 
نوجوان به 

دست خواستگار 
مادرش



رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله :
نشانه توبه كننده چهار است: عمل خالصانه 
براى خدا، رها كردن باطل، پايبندى به حق 

و حريص بودن بر كار خير.
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