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بهره بردارى از پروژه 
تصفيه خانه آب شرب 

گلپايگان به تعويق افتاد
تدوين برنامه اجرايى 

پدافند شيميايى دراصفهان 
مطبوعات اصفهان از دوئل هاى 

صنفى دست  بردارند
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ــركت واحد اتوبوسرانى اصفهان گفت:  مدير عامل ش
ــا توجه به  ــوس ويژه بانوان ب ــرح ويژه اتوب اجراى ط

مواردي مانند تامين بيشتر امنيت اخالقى و ... 

ــه ايران و فدريكا  ــواد ظريف، وزير امور خارج محمد ج
ــه اروپا در  ــت خارجى اتحادي ــوول سياس موگرينى مس

بيانيه اى مشترك اعالم كردند كه هر دو ...

ــال  ــتاندارى چهارمح ــى اس ــر فن ــركل دفت مدي
ــرمايه گذارى  ــات طرح س ــارى گفت: كلي وبختي

بخش خصوصى براى ساخت نيروگاه هاى ...

ــيدن به صدر، تقابل  ــپاهان براى رس اميدوارى س
دو تيم سياه جامگان و پرسپوليس در مشهد براى 

دور شدن از قعر و بازگشت جاللى  ...

اجـراي طـرح اتوبوس هاى 
ويژه بانوان در اصفهان

به اجـراى توافق هسـته اى
 پايبند هستيم

كليات سـاخت نيروگاه هاى 
برق آبى تصويب شد

خـيز سپاهـان براى 
صـدرنشينى شـركت مخابرات استان اصفهان 

مورد ارزيابى جايزه ملى كيفيت 
ايران قرار خواهد گرفت

به گزارش اداره روابط عمومى شركت مخابرات استان 
... INQA اصفهان، ارزيابى جايزه ملى كيفيت
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رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان:

محـالت اصفهـان شناسنامـه دار مـى شوند
راه را بر سرمايه گـذار

خـارجى نبنديم!
ــاى ايران  ــوع لغو تحريم ه با تصويب برجام موض
ــن زمان  ــد و در همي ــاز خواهد ش ــج آغ به تدري
ــرمايه گذاران خارجى زيادى براى ورود به بازار  س
ايران متقاضى مى شوند، بنابراين بايد تالش كرد كه 
در اين فرصت به دست آمده با ايجاد برخى هجمه ها 
به توليدكنندگان داخلى و خارجى و قوانين دست و 
پاگير، راه را بر سرمايه گذاران خارجى نبنديم.يكى 
ــر كارخانه توليدى براى  از مهم ترين مولفه هاى ه
ــهم خود از بازار به ويژه در حوزه هاى  بقا و حفظ س
صنعتى، برندسازى است؛ به طورى كه اين روزها 
ــر اهميت اين  ــان صنعتى ب ــيارى از كارشناس بس
ــد مى كنند.بارزترين  ــد تاكي ــوع و ايجاد برن موض
نمونه هاى اهميت برندسازى را مى توان در خريد 
و فروش هاى برندهاى جهانى جستجو كرد، جايى 

كه بزرگ ترين برندهاى دنيا بدون ...

در وضعيت فعلى مجبور هستيم از همين مواد استفاده كنيم؛

در ايران توليد ظروف يكبار مصرف گياهى نداريم



ــود ايران زيان  ــورمان با بيان اينكه س وزير امور خارجه كش
ــتان زيان ايران محسوب ــود عربس ــت و س ــتان نيس عربس

ــود، گفت: همه كشورهاى منطقه براى ما مهم است   نمى ش
ــن هيچ كس در امنيت  ــون معتقديم در يك منطقه نا ام چ
ــانه اى  ــزارش مهر، در جريان ديدار هياتى رس ــت. به گ نيس
ــه هايى  ــوول روزنام ــران مس ــردبيران و مدي ــكل از س متش
ــان، كويت،  ــوريه، عراق، عم ــور عربى اردن، س از هفت كش
ــورمان، مهم ترين ــور خارجه كش ــر، با وزير ام ــان و مص لبن

 دغدغه هاى نمايندگان اين رسانه ها در قالب پرسش هايى 
ــورمان  ــاى صريح وزير امور خارجه كش ــخ ه مطرح و با پاس
ــور در ايران به  ــات ضمن حض ــاى اين هي ــد. اعض همراه ش
ــووالن و مقامات  ــاق»، با برخى مس ــى روزنامه «الوف ميزبان

كشورمان ديدار كردند.
متن اين پرسش و پاسخ به شرح زير است:

رييس هيات مديره موسسه االهرام مصر ـ احمد 
النجار (ضمن تأكيد بر جايگاه ايران و مصر در منطقه): 
آيا ايران طرحى براى بازگشت روابط قوى با مصر دارد؟

ــورهاى  ــرارى روابط نزديك با همه كش ــا عالقمند به برق  م
ــائل  ــر در خصوص مس ــع ما و مص ــتيم. مواض ــه هس منطق
ــتار جمعى  ــالح كش ــه عارى از س ــه منطق ــى از جمل مهم
ــت  ــت. ما اصوال سياس ــبيه اس ــم ش ــه ه ــه، ب در خاورميان
ــت  ــورها در منطقه را سياس ــش كش ــذف نق ــى بر ح مبتن

شكست خورده اى مى دانيم و جهت گيرى كلى ما در منطقه 
ــريك  ــت كه همه دولت ها بايد در امنيت منطقه ش اين اس
باشند. ايران و مصر، به همراه عربستان و ديگر كشورها، بايد 

در منطقه نقش اساسى داشته باشند.
 سـردبير روزنامـه «عمـان»ـ  سـيف المحروقى 
(با اشـاره به حكمت و اسـتراتژى ايـران در مديريت 
مذاكرات هسته اى و نيز لبخندهاى دكتر ظريف پس از 
خـروج از مذاكـرات سـختى كـه سـاعت هـا طـول 
مى كشـيد) چگونه مذاكرات را در جلسـات رسمى و 

خارج از چارچوب رسمى مديريت كرديد؟
ــلطان قابوس كه استوانه ثبات  ــى كه عمان و س ابتدا از نقش
ــا آمريكا  ــم. اختالفات ما ب ــكر مى كن ــت تش در منطقه اس
ــود يك مجموعه  ــت؛ بنابراين الزم ب ــات عميقى اس اختالف
ــرد تا از  ــمى صورت گي ــمى و غير رس ــرات رس اى از مذاك
ــوار عبور كنيم. در مذاكرات غير رسمى براى اين مسير دش

ــد و در مذاكرات رسمى،  ــازى ش تصميم گيرى ها زمينه س
تصميمات اتخاذ شد. كليد حل موضوع هسته اى، ديدگاهى 
ــا به مذاكرات برديم و آن اين بود كه اگر يك طرف  بودكه م

ببرد و طرف ديگر ببازد مذاكره به نتيجه نمى رسد.
 سـردبير روزنامـه الـرأى كويت ـ ماجـد العلى

 (با اشاره به كشف گروهك اخير تروريستى در كويت 
و كشف مقاديرى سالح با ادعاى همراهى دو ديپلمات): 

آيـا برخالف وجود روابط متمايز ميـان ايران و كويت، 
تصور نمى كنيد اين يك مداخله در كويت است؟

ــايه  ــورهاى همس ــائل داخلى كش ــا بارها گفته ايم در مس م
ــيل اتهام ها  ــته اى س مداخله نمى كنيم. پس از توافق هس
نسبت به ايران سرازير شد و اين براى من جاى ترديد دارد. ما 
با دولت كويت روابط بسيار خوبى داريم و نقش دولت كويت 
ــم. كما اينكه در خصوص وضعيت  را مثبت ارزيابى مى كني
تأسف بارحجاج ما در منا، دولت كويت و شخص امير كويت 
ــا دكتر روحانى هم  ــخص امير ب نقش خوبى ايفا كردند و ش
گفتگوهاى خوبى انجام دادند و ما اميدواريم روابط دو كشور 

بطور جدى گسترش پيدا كند.
 سردبير روزنامه الديار اردنـ  محمد سالمه: ايران 

از عرب ها چه مى خواهد؟
ما هيچ چيز از جهان عرب جز دوستى نمى خواهيم. دوستان 
عرب ما فراموش نكنند كه هشت سال صدام حسين را عليه 
ــس از آنكه صدام رفت هيچ چيز  ــليح كردند و ما پ ايران تس
ــتان عرب  مان نخواستيم. ما تا امروز ظلمى به اعراب  از دوس
نكرديم؛ ولى مورد ظلم واقع شديم. دوستان عرب ما به كمپ 
ديويد رفته و آمريكا را تشويق كردند با ايران به توافق نرسد و 
اين درحالى بود كه ما حاضر نشديم راجع به مسائل منطقه با 
آمريكا صحبت كنيم. ما معتقديم آينده ما به هم گره خورده 
ــرده و چه درك  ــتان عرب ما چه اين را درك ك ــت. دوس اس
ــرفت منطقه اى در  ــد، ايران براى امنيت و ثبات و پيش نكنن
ــت اما بدون همكارى همه، نتيجه اين  كنارشان ايستاده اس
امر كامل نخواهد بود. اگر ما براى گفتگوى جدى تالش كنيم 
ــش داورى ها را كنار بگذاريم مى توانيم به اين واقعيت  و پي
ــيم كه اگر ايران بتواند با كشورهاى غربى كه مشتركات  برس
ــد، حتما با برادران عرب خود  كمى با آنها دارد به نتيجه برس

هم به نتيجه خواهد رسيد.
سردبير روزنامه الزوراء عراقـ  مؤيد الالمى (ضمن 
تشـكر از موضع حمايتى جمهورى اسـالمى ايران در 
خصوص عراق) با تأكيد بر اينكه «اگر ايران نبود بغداد 
سـقوط مى كرد»: آيا توافقى سرى ميان ايران و غرب 

براى منطقه در پى توافق هسته اى بعمل آمده است؟
ــود واقعيت ها وارونه جلوه داده شود  متأسفانه تالش مى ش
اما مهم اين است كه همه دوستان ما در منطقه بدانند خطر 
ــت. ما خطر داعش براى  داعش براى ما يك خطر عمومى اس
ــوريه و عراق ــر داعش براى س ــتان را متفاوت از خط عربس

ــه درك كنند  ــتان ما در منطق ــى بينيم. اميدواريم دوس نم
ــم، همانطور امنيت همه  ــه كمك بغداد رفتي همانطور كه ب
كشورهاى منطقه براى ما مهم است؛ چون معتقديم در يك 

منطقه نا امن هيچ كس در امنيت نيست.
برخالف آنكه آمريكايى ها دوست داشتند با ما بر سر منطقه 
ــى در منطقه با آمريكايى ها  ــق كنند، ولى ما هيچ توافق تواف
ــيارى معتقدند ما براى اينكه موضوع هسته اى را  نداريم. بس
ــه براى آمريكا هزينه كرديم؛ ولى اينطور  حل كنيم از منطق
ــت. ما به آن ها گفتيم گفتگوهاى مان در منطقه را  نبوده اس

با دوستان مان در منطقه انجام مى دهيم.

ــدارد. ما برنامه ــا و 1+5 وجود ن ــرى ميان م ــچ توافق س هي
ــته اى مان را به آژانس ارائه مى كنيم. اين برنامه تا يك  هس
ــود كه در نهايت ما را به غنى  ــاله را شامل مى ش افق 15 س
ــاند. سند ما با  ــوخت مى رس ــازى صنعتى براى توليد س س
ــاس پروتكل الحاقى يك سند محرمانه است. نه  آژانس بر اس

ما و نه آژانس نبايد آن را اعالم كنيم.
 سردبير روزنامه الثوره سوريه ، على قاسم: توافق 
هسته اى و تحوالت پس از آن به همراه به هم خوردن 
معـادالت منطقـه و اخيرا ورود مسـتقيم روسـيه در 
سوريه، تا چه ميزان به شكل مثبت بر سياست خارجى 
ايران براى اقدام و طرح ابتكارى در سـوريه تأثيرگذار 

است؟
ــته اى به نفع همه كشورهاى منطقه است. ضمن   توافق هس
آنكه در خصوص سوريه، اعتقاد داريم كه همه دنيا بايد براى 
ــته باشند. البته ما  مبارزه با داعش همكارى و هماهنگى داش
تأكيد داريم كه راه حل در يمن و سوريه و ساير كشورها تنها 
مى تواند راه حل سياسى باشد.كشورهاى منطقه و خارج آن 
بايد به راه حل سياسى در اين كشورها كمك كنند نه اينكه 
براى آنها شرط و شروط تعيين كرده و بخواهند خواسته هاى 

خود را تحميل كنند.
 نويسـنده روزنامه النهار لبنان ـ سـركيس نعوم
(با اشـاره به راه حل سياسـى در حل بحـران ايران و 
جامعـه بيـن الملل و جريان داشـتن جنـگ نيابتى و 
درگيرى هاى طايفه اى و مذهبى و قومى در منطقه) آيا 
روشـى كـه بـراى حـل مشـكالت ايـران بـا جامعه
 بين الملل به كار گرفته شـد مى تواند شبيه آن براى 
مسـائل منطقه از جمله بحران سـوريه بـه كار گرفته 

شود؟
ــت مقام معظم  ــم ترين اولوي ــه، همواره مه ــط با منطق رواب
ــت. ما اميدوار بوديم  ــرى، رييس جمهور و بنده بوده اس رهب
ــكالت منطقه كمك كند؛ ولى  ــأله هسته اى به مش حل مس
ــتان فكر كردند حل مسأله  ــتان ما در عربس ــفانه دوس متأس

هسته اى خطرى براى آنها است.
ــتان سعودى و  ــت كه ببينم عربس ــف بار اس  براى من تأس
ــته اى ــاله هس ــى واحد را در خصوص مس ــراييل موضع اس

 اتخاذ كرده اند. 
ما آماده گفتگو هستيم و به پيشنهاد گفتگو پاسخ مثبت مى 
دهيم. ما معتقديم همين امروز راه حل سياسى براى سوريه 
و همچنين يمن وجود دارد كه جنگ خونين بى حاصل هفت 
ماهه را در اين كشور پايان دهد. ما بايد راهى پيدا كنيم كه 

خونريزى در اين كشورها متوقف شود.
ما در منطقه منافع مشترك داريم، تهديدات مشترك داريم، 
دين، تاريخ و جغرافياى مشترك داريم پس چرا بايد به دنبال 
تعارض باشيم. ما يا با هم پيروز مى شويم و يا با هم شكست 
مى خوريم. سود ايران زيان عربستان نيست و  سود عربستان 

زيان ايران محسوب نمى شود. 
ــود مشترك  ــيده تا بفهميم بايد با هم به س زمان آن فرا رس

برسيم.
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ــرق به  ــود با روزنامه ش ــان در گفتگوى خ ــعيد حجاري س
ــفر اول رييس دولت  ــى در مورد س ــوع جالب توجه موض
اصالحات به نيويورك اشاره كرده است. وى گفته: در سفر 
ــاور و  اول خاتمى به نيويورك رفتيم. من در نيويورك مش
همراهش بودم. من بودم و ابطحى و آقا رضا خاتمى. ظريف 
ــازمان ملل  ــم بود و كمك كرد. ولى نماينده ايران در س ه
آن  موقع آقاى نژاد حسينيان(محمدهادى) بود. وزير خارجه 
هم كه آقاى كمال خرازى بود. ما سه نفر (آقايان حجاريان، 
ــتيم مى رفتيم در كريدور كنار  ابطحى و رضا خاتمى) داش
ــوراى امنيت. ديديم يك دفعه كلينتون با گاردش دارد  ش
مى آيد. خاتمى (سيدمحمد) هم به ما گفته بود مبادا شما 
ــت ندهيم. به ما  ــويد با اينها. بنا بود دس ــى روبه رو ش جاي
گفته بود نكنيد اين كار را. ما تا ديديم كلينتون و گاردش 
ــم چه كنيم. واقعا تصادفى بود.  دارند مى آيند، واقعا ماندي
ــود كلينتون آن  ــه بعدازظهر بود و واقعا بعيد ب ــاعت س س
موقع بيايد. خالصه ديديم چاره اى نداريم، پريديم در سالن 
اندونزى و پشت پرده ها قايم شديم. آنها آمدند و رد شدند. 
ما مدام مى ترسيديم كه نكند گاردش بفهمد و بگويد اينها 
ــود  ــتاده اند اينجا كه كلينتون را ترور كنند! و اين بش ايس
ــه او بيرون  ــاى خاتمى بود ك ــك محافظ آق ــوا. ي اول دع
ــت داد  ــد داخل و كلينتون با او دس ــت بياي ماند و نتوانس
ــت. مى خواهم بگويم واقعا اقدام اخير ظريف تصادفى  و رف
ــاعت بنا نبوده اوباما بيايد داخل. ساعت  ــت. آن س بوده اس
ــك دفعه آمده بود. براى  ــده بوده و ي گفت وگويش تمام ش
ــت نمى دادند چه  ــم تصادفى پيش آمد. اگر دس ظريف ه
مى كردند؟ مجبور بودند. چه كار كنند؟ آبروريزى مى شد.

قايم شدن پشت پرده براى 
دست ندادن با كلينتون

شنيده ها 
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ــتون نويس  ــى ان ان و س ــبكه س به گفته مجرى معروف ش
ــت، به رغم گاليه هايى كه در آمريكا  روزنامه واشنگتن پس
ــوريه در مواجهه با قاطعيت والديمير  از انفعال در قبال س
ــده اند، بايد اذعان كرد كه  ــور مطرح ش پوتين در اين كش
ــوريه به نفع واشنگتن نيز  ــيه در س در نهايت مداخله روس

خواهد بود. 
ــا در اين  ــت: ام ــته آورده اس ــن نوش ــا در اي ــد زكري فري
ــر يعنى رييس جمهور  ــرار بر مداخله، يك نف بحبوحه اص
ــت  ــاور آرامش خود را حتى به قيمت از دس ــت آيزنه دواي
ــرد (دولت  ــظ ك ــنجى ها حف ــش در نظرس دادن محبوبيت
كندى،جانسون انفعال آمريكا را به ويژه در كوبا و ويتنام از 

بين بردند و نتايجى فاجعه بار به بار آوردند.)
ــحال خواهيم بود از  من معتقدم كه چند دهه بعد ما خوش
اينكه باراك اوباما هم راه آيزنهاور را براى قدرت جهانى در 

پيش گرفت نه راه والديمير پوتين را.»

تحليل فريد زكريا از مداخله 
روسيه در سوريه

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران و فدريكا موگرينى 
ــت خارجى اتحاديه اروپا در بيانيه اى مشترك  ــوول سياس مس
اعالم كردند كه هر دو طرف به تعهدات خود در راستاى اجراى 

برنامه مشترك اقدام پايبند خواهند بود.
ــت: « امروز روز تصويب  ــرح اس  متن كامل اين بيانيه بدين ش
ــوص برنامه ــام) در خص ــترك (برج ــع اقدام مش ــه جام برنام
ــته اى ايران است. اين نتيجه تكميل موفقيت آميز بررسى  هس
برجام توسط نهادهاى قانونگذارى كشورهاى ما مى باشد. اين 

نقطه عطف ديگرى است كه ما را يك گام ديگر به آغاز اجراى 
ــازد. ما  ــتيم، نزديك تر مى س برجام، كه قوياً به آن متعهد هس
زمان بندى در نظرگرفته شده در برجام را رعايت كرده ايم كه 

بيانگراراده جمعى ما براى پايبندى به مفاد آن است.
اكنون ايران اجراى تعهدات خود در زمينه هسته اى را با هدف 
ــا آغاز خواهد كرد. آژانس بين المللى  تكميل كامل و مؤثر آنه
انرژى اتمى نيز مقدمات الزم براى نظارت و راستى آزمايى اين 

گام ها را انجام خواهد داد.
ــتن  ــه اروپايى چارچوب قانونى الزم براى برداش ــروز اتحادي ام
ــته اى  ــام تحريم هاى اقتصادى و مالى مرتبط با برنامه هس تم
ــدن» برجام،  ــن قوانين در «روز اجرايى ش ــب كرد. اي را تصوي
همزمان با اجراى اقدامات هسته اى توافق شده توسط ايران و 
راستى آزمايى آنها از سوى آژانس، الزم االجرا خواهد گرديد.

ــال تحريم هاى مرتبط با  ــروز اياالت متحده براى توقف اعم ام
ــخص شده است،  ــته اى كنگره همچنان كه در برجام مش هس

ــدن برجام، زمانى كه  اقدام مى كند. اين اقدام از روز اجرايى ش
ــده توسط ايران را  ــته اى توافق ش آژانس اجراى اقدامات هس
ــتى آزمايى نمايد، الزم االجرا خواهد گرديد و (نيز) دستور  راس
اتخاذ تمامى تدابير مقتضى ديگر براى توقف اعمال تحريم ها، 
شامل لغو دستورات اجرايى و صدور مجوز فعاليت ها همچنان 

كه در برجام مشخص شده است، صادر مى گردد.
ــتر زمينه هاى الزم براى  ــاختن هرچه بيش به منظور فراهم س
ــترك پيش بينى شده در برجام  اجراى برجام، كميسيون مش
ــطح مديران سياسى را در تاريخ 27  ــت خود در س اولين نشس

مهر در وين برگزار خواهد كرد.
ــتند كه اجراى برجام در  همه طرف ها كماكان قوياً متعهد هس
ــد. بدين منظور، ما  ــريع ترين زمان ممكن را تضمين نماين س

همه آمادگى هاى الزم را فراهم خواهيم كرد.»
ساعتى پيش نيز اتحاديه اروپا دستور برداشتن تحريم ها عليه 
ــتور را منوط به گزارش  ــرد و اجراى اين دس ــران را صادر ك اي

ــران در انجام  ــرژى اتمى درباره اقدام اي ــس بين المللى ان آژان
تعهداتش كرد.

ــوى ديگر باراك اوباما رييس جمهور آمريكا طى دستورى  از س
اتخاذ گام ها براى برداشتن تحريم هاى ايران را صادر كرد.

اوباما طبق اطالعيه اى دستور داد تحريم هاى ايران تا زمانيكه 
ــود را اجرا ــد ايران تعهدات خ ــه آمريكا تاييد كن ــر خارج وزي

كرده است، برداشته نشود.
ــتور  ــور را در اين دس ــس جمهور آمريكا نهادهاى اين كش ريي
ــاب قرار داده تا تمام اقدامات الزم براى اطمينان از اجراى  خط
ــاس توافقنامه  ــود.بر اس فورى و موثر تعهدات آمريكا اتخاذ ش
ــاه)، «روز اجرا» 90 روز پس  ــته اى 14 جوالى (23 تيرم هس
ــوراى امنيت سازمان ملل تعيين  از تصويب قطعنامه 2231 ش
شده است. تدابير اتخاذ شده از سوى برجام و قطعنامه شوراى 
ــازمان ملل روز 18 اكتبر يعنى امروز يكشنبه اجرايى  امنيت س

مى شود.

ــوراى اسالمى، با اشاره به  رييس كميته دفاعى مجلس ش
سابقه آلمان در فروش سالح هاى شيميايى به صدام عليه 
ــفر وزير  ايران گفت: دولت و وزارت خارجه، در فرصت س
خارجه آلمان به تهران، اين موضوع را به وى گوشزد كنند.
ــماعيل كوثرى، با اشاره به سفر وزير امور خارجه  محمداس
ــابقه حكومت آلمان در  ــا يادآورى س ــان به تهران و ب آلم
ــيميايى به رژيم صدام اظهار داشت:  ــالح هاى ش فروش س
سياست هاى اقتصادى، امنيتى و ساير مسائلى كه موضوع 
ــت،  ــا مهمانان آلمانى اس ــترك ب برگزارى كنفرانس مش
ــتفاده  ــفر اس ــود دارد؛ اما بايد از فرصت اين س ــاى خ ج
ــود تا بداند كه  ــزد ش ــده و به وزير خارجه آلمان گوش ش
ــبت به جنايات حكومت اين كشور عليه خود  مردم ما نس
بى تفاوت نيستند و آن را فراموش نكرده اند.وى افزود: آثار 
ــيميايى رزمندگان ما هنوز در بين خود و جراحت هاى ش
ــهود است و با وجود گذشت   خانواده هاى شان كامال مش
ــت و  ــال از پايان جنگ، همچنان با آن دس ــدود 30 س ح

پنجه نرم مى كنند.
ــان از زمان عمليات خيبر  ــان كرد: رژيم آلم وى خاطرنش
ــال 67 به صورت مداوم  ــال 62 تا پايان جنگ در س در س
سالح هاى شيميايى را به صدام فروخت تا عليه رزمندگان 
ــرى ابعاد  ــاره وضعيت پيگي ــه كار بگيرد.كوثرى درب ــا ب م
ــى اين جنايت و دريافت غرامت كامل از رژيم آلمان  حقوق
ــت: دولت هاى بعد از پذيرش قطعنامه آنچنان  اظهار داش
ــا جديت اقدام  ــه اين موضوع ب ــبت ب ــايد نس كه بايد و ش
ــده، اما هنوز به  ــكايتى مطرح ش نكرده اند؛ البته ظاهرا ش
نتيجه نرسيده است، بنابراين از دولت فعلى انتظار داريم با 

جديت نسبت به پيگيرى اين مساله به ويژه درفرصت سفر 
ــه آلمان به تهران اقدام كند. ما نيز در مجلس  وزير خارج
ــوراى اسالمى اين مساله را از طريق وزارت امور خارجه  ش

دنبال خواهيم كرد. 
ــور خارجه  ــه ويژه وزارت ام ــرد: دولت و ب ــح ك وى تصري
ــان مى دادند؛ اما  ــبت به اين مساله حساسيت نش بايد نس
ــان داده نشده است. ــفانه تاكنون اين حساسيت نش متاس
ــت خارجى مجلس  ــيون امنيت ملى و سياس عضو كميس
خاطرنشان كرد: نبايد با كشورى كه با واگذارى تعداد قابل 
ــمن ما باعث شهيد  ــيميايى به دش توجهى از بمب  هاى ش
ــد، اينقدر  ــداد زيادى از جوانان ما ش ــدن تع و مجروح ش
ــى را برگزار كنند و هيچ  ــوند و اجالس گرم وارد مذاكره ش

اشاره اى هم به اين جنايت نشود.

ــا تزريق ريال و دالر  ــبق نفت با بيان اينكه ب وزير اس
ــكالت اقتصادى حل نمى شود، گفت:  به جامعه، مش
ــه اعم از ريال و  ــت با تزريق پول در جامع ممكن اس
دالر، يك باد خوشى در اقتصاد بوزد، ولى تداوم پيدا 
ــه تاثيرات برجام  ــاره ب نمى كند.محمد غرضى ، با اش
ــت: تاثير برجام در يك  ــور، گف در عرصه اقتصاد كش
ــت مثبت  ــاله ممكن اس ــش ماه تا يك س مقطعى ش
ــائل آنان حل  ــد، چرا كه مردم فكر مى كنند مس باش
ــه مديريت دولتى  ــود اما به دليل آنكه مجموع مى ش
ــت كه با تزريق ريال  ــان اين اس و خصوصى ذهنيتش
ــكالت كشور حل مى شود. من  و دالر در جامعه، مش

معتقدم اين خوش بينى خيلى دوام نمى آورد.
ــان اينكه تنها چاره تداوم  ــازندگى با بي وزير دولت س
ــت كه جريان توليد در كشور  اين خوش بينى اين اس
ــد، گفت: به دليل آنكه خط توليد اندكى هم  راه بيفت
ــت، با تزريق  ــيده شده اس ــتيم، به ركود كش كه داش
ــعه  دالر، توليد راه نمى افتد. بايد توليد از طريق توس
فنى، تكنولوژى و از بين بردن رانت و ربا فعال شود.

ــورى كه بانك ها 20  ــبق نفت، افزود: در كش وزير اس
ــد و ماليات هم  ــده مى دهن ــود تضمين ش درصد س
ندارند، امكان ندارد توليدى 20 درصد سود دهد؛ لذا 

اين مجموعه مسائل بايد با هم حل شود.
ــاره به برنامه تحرك اقتصادى دولت گفت:  وى با اش
ــه اعم از ريال و  ــت با تزريق پول در جامع ممكن اس
دالر، يك باد خوشى در اقتصاد بوزد، ولى تداوم پيدا 

نمى كند.

به گزارش مهر، رئيس جمهور سه شنبه هفته گذشته 
در برنامه تلويزونى از سياست جديد دولت براى ايجاد 

تحرك اقتصادى در جامعه رونمايى كرد.
ــود بانكى متناسب با نرخ تورم، كاهش  كاهش نرخ س
ــپرده بانكى، كاهش نرخ  ــهيالت و س ــود تس نرخ س
ــه 10 درصد، كاهش  ــره قانونى بانك ها از 13 ب ذخي
ــهيالت بين بانكى از 29 به 26 درصد،  ــود تس نرخ س
ــراى خريد كاال و تحريك  ــهيالت بانكى ب افزايش تس
ــزار ميليارد  ــت و نيم ه ــردم، تزريق هف ــاى م تقاض
ــريع در پرداخت بدهى  ــى، تس ــان بودجه عمران توم
ــت بانك ها براى  ــدن دس دولت به پيمانكاران، باز ش
ــهيالت لينك كانال بورس بازار از مهمترين  ارايه تس

محورهاى اين برنامه است.

كوثرى با انتقاد از عدم حساسيت دولت؛

دولت جنايت شيميايى آلمان عليه ايران را به «اشتاين ماير» گوشزد كند
غرضى:

ممكن است با تزريق ريال به جامعه باد خوشى بوزد؛ اما تداوم ندارد

وزير عليه وزير!
ــان وزارت  ــه معاون درم ــبى ك ــت فرداى همان ش درس
ــريح آثار مثبت  ــت با حضور در برنامه نبض به تش بهداش
ــاه در جمع  ــر رف ــالمت پرداخت، وزي ــول س ــرح تح ط
ــت وزير بهداشت ريخت  خبرنگاران آب پاكى را روى دس
و تاكيد كرد كه تجميع بيمه ها در شرايط كنونى ممكن 
ــش منفى به اظهارات  ــت. اين اظهارنظر، يعنى واكن نيس
وزير بهداشت كه همواره تنها نگرانى خود از شكست طرح 
ــالمت را، بيمه ها عنوان كرده و بارها گفته  تحول نظام س
ــتند كه مى توانند بزرگترين  ــت كه تنها بيمه ها هس اس
طرح ملى سالمت را شكست دهند. حاال، وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى، گفته است كه تجميع بيمه ها در شرايط 
ــدنى نيست. اين اظهارنظر صريح وزير رفاه، در  كنونى، ش
ــود كه او همواره و در هر برنامه اى كه  حالى علنى مى ش
وزير بهداشت حضور داشته، تمام قد از طرح تحول نظام 
سالمت دفاع كرده و حتى گفته كه حاضر است به خاطر 
ــود!پس از گذشت 18 ماه از  موفقيت اين طرح قربانى ش
شروع طرح تحول سالمت و اعتبارات چند هزار ميلياردى 
كه دولت بابت اجراى بزرگترين طرح ملى سالمت هزينه 
كرده است، به نظر مى رسد كه آخرين اظهارنظر وزير رفاه 
ــاب تجميع بيمه ها، به نوعى اعالم زنگ خطر توقف  در ب
و يا شكست طرح تحول سالمت باشد. همان نكته اى كه 

وزير بهداشت، بارها بر آن صحه گذاشته است.

ــت:  ــه با روزنامه نود گفته اس ــى مطهرى در مصاحب عل
ــتمداران در  ــوذ سياس ــال نف ــت و اعم ــف مديري ضع
ورزش هاى داراى ظرفيت اجتماعى و دولتى بودن برخى 
ــا و فقدان رقابت عادالنه در آنها و نيز باال بودن  ورزش ه
ــادها در  ــد در بعضى ورزش ها، از داليل برخى فس درآم
ورزش است. مثال درآمدى كه فوتباليست هاى ايرانى در 
ــكاران و ديگر اقشار جامعه دارند  ــه با ساير ورزش مقايس
ــه وجود مى آورد.  ــت و همين امر لغزش هايى را ب باالس
ــه اى دنيا مى گوييم چون  ــاره به فوتبال حرف گاهى با اش
ــت پس ناگزيريم به  ــت هاى دنيا باالس درآمد فوتباليس
ــادى پرداخت كنيم. اگر الگوى  بازيكنان فوتبال پول زي
ــاير مسائل فوتبال  ــت پس در س ما در فوتبال، غرب اس
ــود! بازيكنان، مربيان  ــم بايد اين الگوپذيرى رعايت ش ه
ــه بازيكنان، مربيان و  ــران فوتبال حرفه اى اروپا ب و مدي
مديران تيم حريف با احترام رفتار مى كنند، به تماشاگران 
تيم رقيب با احترام نگاه مى كنند، اگر آن ها الگو هستند 

پس در اين زمينه ها هم بايد الگو باشند.

نظر مطهرى در مورد عوامل 
فساد در ورزش

سود ايران زيان عربستان نيست؛

درمنطقـه ناامن 
هيچكس در امنيت 

نخواهـد بـود

ظريف و موگرينى : 
به اجراى توافق هسته اى

 پايبند هستيم
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به گزارش اداره روابط عمومى شركت مخابرات استان اصفهان، ارزيابى 
جايزه ملى كيفيت INQA روزهاى دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 مهر 
ماه توسط ارزيابان جايزه ملى كيفيت ايران در شركت مخابرات استان 

اصفهان صورت مى پذيرد.
ــانى رييس اداره كيفيت و ارزيابى عملكرد شركت مخابرات  بهزاد كش
ــرارزياب تيم ارزيابى همراه با  استان اظهار داشت: عليرضا عرفانيان س
سه نفر از ارزيابان جايزه ملى كيفيت ايران در اين بازه زمانى دو روزه به 

ارزيابى شركت خواهند پرداخت.
وى عنوان نمود: مدل INQA توسط سازمان ملى استاندارد ايران از 
مدل EFQM اروپا برگرفته شده است و داراى دوبخش اصلى توانمند 

سازها و نتايج مى باشد.
ــى و 25 زير معيار  ــت معيار اصل ــه داد: اين مدل در قالب هف وى ادام
ــزار امتياز  ــار،  حداكثر ه ــازات هفت معي ــده و مجموع امتي بيان ش

مى باشد.
كشانى با بيان اينكه متناسب با ميزان امتياز، هرسازمان يكى ازجوائز 
اهتمام به كيفيت، اشتهار(1 تا 4 ستاره) و تنديس (برنز، نقره و طال) را 
دريافت مى كند، خاطر نشان كرد: تاكنون هيچ سازمانى در كشور موفق 

به كسب تنديس طال نشده است.
وى تشريح نمود: به منظور ارزيابى معيارهاى مدل INQA از منطق 
ــى نتايجى  ــق از بررس ــود و در اين منط ــتفاده مى ش RADAR اس
ــه ارزيابى  ــت ب ــب نموده اس ــركت در زمينه هاى مختلف كس كه ش
رويكردها، نحوه جارى سازى و ارزيابى بهبودهاى انجام شده پرداخته 

مى شود.
گفتنى است شركت مخابرات اصفهان در سال گذشته موفق به كسب 
اشتهار يك ستاره در ارزيابى جايزه ملى كيفيت ايران و كسب رتبه برتر 

در ارزيابى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى شد.

شركت مخابرات استان اصفهان مورد 
ارزيابى جايزه ملى كيفيت ايران قرار 

خواهد گرفت

ــو تحريم هاى ايران به تدريج  با تصويب برجام موضوع لغ
آغاز خواهد شد و در همين زمان سرمايه گذاران خارجى 
زيادى براى ورود به بازار ايران متقاضى مى شوند، بنابراين 
ــت آمده با ايجاد  بايد تالش كرد كه در اين فرصت به دس
ــى و خارجى و  ــه توليدكنندگان داخل برخى هجمه ها ب
ــرمايه گذاران خارجى  ــت و پاگير، راه را بر س قوانين دس

نبنديم.
يكى از مهم ترين مولفه هاى هر كارخانه توليدى براى بقا 
ــهم خود از بازار به ويژه در حوزه هاى صنعتى،  و حفظ س
ــيارى از  ــت؛ به طورى كه اين روزها بس ــازى اس برندس
ــان صنعتى بر اهميت اين موضوع و ايجاد برند  كارشناس

تاكيد مى كنند.
ــازى را مى توان در  ــاى اهميت برندس بارزترين نمونه ه
خريد و فروش هاى برندهاى جهانى جستجو كرد، جايى 
كه بزرگ ترين برندهاى دنيا بدون توجه به دارايى هايشان 
ــادى به آن ها  ــا توجه زي ــد و فروش ه كه اصوال در خري
نمى شود، با قيمت هاى نجومى مبادله مى شوند و ممكن 
ــركتى در يك نقطه از جهان برند معتبرى در آن  است ش
ــوى كره خاكى را فقط براى نامش خريدارى كند و در  س

عين حال درآمد زيادى هم از آن كسب كند.
برندسازى كه نياز به تخصص هاى خاص و تجارب زيادى 
ــواره يكى از نقاط ضعف  در اين حوزه دارد، در ايران هم
صنايع تلقى شده و همين امر هم سبب مى شود در مورد 
برخى اقالم، كاالهاى كم كيفيت كشورهاى ديگر بتوانند 
به راحتى سهم بازار را از داخلى ها بگيرند و كاالهاى خود 

را در بازار پخش كنند.
از سوى ديگر درباره برخى اقالم كااليى نيز ديده مى شود 
كه با ورود برندهاى معتبر دنيا به كشور، راه براى توليدات 
داخل در صورتى كه كيفيت الزم را نداشته باشند، بسته 
ــت كه اگر كاالى با كيفيت  مى شود اما نكته مهم اين اس
ــاى منطقى وارد  ــمى و با تعرفه ه خارجى به صورت رس
ــود، باعث تخريب اقتصاد كشور نمى شود، بلكه  كشور ش
ــوالت با كيفيت  ــدگان داخلى را به ارائه محص توليدكنن
ــيار خوبى براى  ــت اطمينان بس باالتر ترغيب و در نهاي

مصرف كننده ايجاد مى كند.
ــى زمينه ها  ــدگان داخلى در برخ هرچند كه توليدكنن
توانسته اند به طور نسبى برندهايى را ايجاد كنند و حتى 
ــمار برندهاى خود را در دنيا مطرح  به صورت انگشت ش
ــه براى ايران در  ــازند، اما هنوز راه زيادى در اين زمين س

پيش است.
ــد  ــد براى افزايش رش ــى كه مى توان ــر از نكات يكى ديگ
ــت دولت  ــن روزها به هدف نخس ــادى ايران كه اي اقتص
تبديل شده است، كمك كند؛ اين است كه توليدكنندگان 
ــخت و زمان بر است، به  ــازى كه راهى س به جاى برندس

ــترك با برندهاى بزرگ دنيا و  دنبال سرمايه گذارى مش
راه اندازى خط توليد اين برندها در ايران باشند.

ــطح كالن مى توان در دو نكته بسيار  اين موضوع را در س
ــت اينكه با اين كار جلوى  ــت، نخس حائز اهميت دانس
ــطه واردات محصول نهايى  ــه واس ــور ب خروج ارز از كش
ــوى ديگر با ايجاد خط توليد در  ــود و از س گرفته مى ش
ــور افزايش يافته  ايران، كيفيت كاالهاى توليدى در كش
و عالوه بر ايجاد رشد اقتصادى براى كشور، توليدكننده 
ــخگو و اطمينان  را در قبال محصوالت توليدى خود پاس

مردم را بيشتر مى كند.
ــتغال براى بخشى از  ــائل، ايجاد اش اما در كنار اين مس
جامعه جوياى كار كشور نيز مى تواند از جمله موارد حائز 
اهميت سرمايه گذارى مشترك با برندهاى معتبر خارجى 
باشد و همه اين اقدامات، مشابه اقداماتى است كه كشور 
چين در طى ساليان اخير انجام داد و با ايجاد خط توليد 
ــور خود و ايجاد  ــيارى از برندهاى معتبر دنيا به كش بس
صنعتى عظيم به اقتصادى معجزه آفرين دنيا تشبيه شد.

ــا توليدكنندگان  ــترك ب ــرمايه گذارى مش ــاى س مزاي
ــورهاى خارجى كه با تالش بسيار  بزرگ كش

توانسته اند برند خود را در 
ــطح جهان مشهور  س

ــازند  و خوش نام س
ــور  ــن ام در همي
خالصه نمى شود، 
ــه مى توان به  بلك
ــتفاده از  جاى اس

سرمايه هاى داخلى 
از سرمايه خارجى ها 

ــراى اين امر  نيز ب
ــك گرفت؛  كم

ــن  اي ــال  ح
يه  ما ــر س
ــد  ن ا مى تو
ــورت  به ص
ــد  مالى باش

يا اينكه به 
ــورت  ص

ــتفاده از نام برندى كه براى رسيدن به اين  معنوى و اس
نقطه هزينه هاى زيادى براى آن شده است.

در سال هاى گذشته، كشور ايران به دليل اعمال تحريم ها 
ــورها با مشكالتى براى انجام اين  از سوى بسيارى از كش
امور همراه بوده است؛ هرچند كه در اين مدت نيز برخى 
ــور ايران  ــورها در عين تحريم ها نيز كمك حال كش كش
بوده اند اما راه براى گسترش اين گونه فعاليت ها در كشور 

بسته بوده است.
بنابراين با باز شدن فضاى سياسى و لغو تحريم ها در آينده 
نزديك مى توان برنامه اى براى افزايش سرمايه گذارى هاى 
خارجى و استفاده از پتانسيل برندهاى بزرگ دنيا انجام 
داد، چراكه بايد بدانيم كه در اين شرايط فضا براى واردات 
ــت ايران به بازار كاالهاى  ــده و ممكن اس نيز تسهيل ش
وارداتى تبديل شود، بر همين اساس مى توان با استفاده از 
اين گونه سرمايه گذارى ها، به جاى واردات محصول نهايى 

به توليد همان كاالها در ايران پرداخت.
ــترك راه را بر  ــرمايه گذارى هاى مش ــال س ــن ح در عي
ــرمايه گذارى كامل خارجى ها در ايران نمى بندد و به  س

ــورهاى خارجى براى  گفته وزير صنعت كش
سرمايه گذارى 100 درصدى در 

ــكلى ندارند و  ايران نيز مش
همين امر سبب مى شود 
جذابيت بيشترى براى 
ــرمايه گذاران  ورود س
خارجى به كشور ايجاد 

شود.
در حال حاضر نيز برخى 

ــال در ايران  از برندهاى فع
بدون آنكه عموم مردم اطالعى 

ــق  ــند از طري ــته باش داش

سرمايه گذاران خارجى ايجاد شده و در برخى حوزه ها نيز 
توليدكنندگان ايرانى توانسته اند تكنولوژى توليد برخى 
كاالها را وارد كشور كنند اما بايد دانست كه سرمايه گذار 
خارجى زمانى پا به عرصه فعاليت در صنعت ايران خواهد 
ــير براى او هموار باشد و قوانين توليد در  گذاشت كه مس

ايران از هر سو سرمايه گذار را تحت فشار قرار ندهد.
اما در عين حال برندهاى خارجى نيز بايد از كيفيت توليد 
محصوالت خود در يك كشور مطمئن باشند تا نام آن برند 
ــور در اذهان عمومى خراب نكند  را بازار مربوطه آن كش
ــود كه توليدكننده داخلى  و اين امر زمانى حاصل مى ش
ــخت گيرانه و برخى هجمه ها كه  بتواند فارغ از قوانين س

نيازى به مطرح شدن آن ها نيست به امر توليد بپردازد.
ــده كه هجمه هايى از سوى  در مدت اخير بعضا ديده ش
ــدگان برندهاى  ــى مختلف به توليدكنن نهادهاى نظارت
داخلى و خارجى فعال در كشور وارد شده است كه اين امر 
مى تواند در آينده موجب دلسردى برخى سرمايه گذاران 

خارجى براى ورود به صنعت ايران شود.
البته در هر شرايطى بايد موضوع سالمت مردم و حقوق 
آن ها نسبت به توليدات مختلف در خط مقدم اولويت ها 
ــائل يا اختالف نظرها مى تواند  قرار گيرد، اما برخى مس
بدون قرار گرفتن در ميان بحث هاى رسانه اى از طريق 
تذكر به واحدهاى توليدى و مذاكره با آن ها حل شود 
ــانه اى نداشته  و نيازى به بوق و كرنا كردن هاى رس
باشد كه يك برند براى كوچك ترين تخلفى در مسير 

نابودى قرار گيرد.
ــت كه هر سرمايه گذار  اين موضوع قابل كتمان نيس
خارجى براى سرمايه گذارى در ايران عالوه بر مذاكره 
ــووالن امر و نهادهاى مرتبط قطعا درباره شرايط  با مس
سرمايه گذارى در اين كشور و امنيت سود و سرمايه خود 
ــين خارجى و برندهايى كه به  از سرمايه گذاران پيش
صورت رسمى وارد ايران شده اند، مشورت و تحقيق 
ــايد بهتر باشد در فضايى  خواهند كرد؛ بنابراين ش
ــه لغو كامل تحريم هاى ايران  كه در آينده نزديك ب
منجر خواهد شد با فراهم آورى شرايطى مناسب تر 
با امنيتى بيشتر، نسبت به ورود سرمايه گذار خارجى 

به كشور بيش از پيش توجه شود.
ــرايط  ــات از جمله ش ــيارى جه ــور ايران از بس كش
ــانى، قيمت انرژى، مواد اوليه  جغرافيايى، نيروى انس
ــيار خوبى دارد كه به حتم مورد توجه  و ... ظرفيت بس
سرمايه گذاران خارجى است و براى آن ها جذابيت دارد، 
ــيه ها فرصت هايى كه در  پس بهتر است با برخى حاش
اختيارمان هست را نسوزانيم و راه را بر سرمايه گذارانى 
ــران قرار  ــت دروازه هاى اي ــو تحريم ها پش كه با لغ

خواهند گرفت، با موارد كم اهميت نبنديم.

راه را بر سرمايه گذار خارجى نبنديم!

رييس سازمان حفظ نباتات گفت: هيچ مجوزى براى واردات گندم از كشورهاى 
ممنوعه و مشكوك به بيمارى «سياهك ناقص گندم» صادر نشده است و گمرك 
بايد در زمينه  واردات گندم از كشورهايى مانند هند، چين و تركيه كه در فهرست 

ممنوعيت واردات اين محصول بودند، پاسخگو باشد.
ــتانى ميبدى اظهار كرد: هر محصول كشاورزى كه قرار است به  محمدعلى باغس
ــتى ورود ش را از سازمان  ــود بايد ابتدا شرايط قرنطينه اى و بهداش كشور وارد ش
حفظ نباتات دريافت كند و پس از آن گواهى بهداشتى محموله مورد نظر وارداتى 
ــده به اين سازمان تحويل دهد اما براى  را براى سازمان مطابق با شرايط اعالم ش
واردات گندم از كشورهايى ممنوعه مشكوك به بيمارى «سياهك ناقص گندم» 
ــتى و قرنطينه اى اعالم نشده كه مجوزى  ــرايط بهداش يا «كارنال  بانت» هيچ ش

براى آن صادر شود.
ــورهاى ممنوعه اى  وى با تاكيد بر اين كه هيچ مجوزى براى واردات گندم از كش
مانند هند صادر نشده است، افزود: سازمان حفظ نباتات با واردات گندم آلوده از 
كشورهاى ممنوعه كه فهرست آن را پيش از اين منتشر كرده بود، شوخى ندارد 
و با حساسيت اين مساله را پيگيرى خواهد كرد تا متوجه شود چه كسى و با كدام 

مجوز اقدام به واردات گندم از كشور هاى ممنوعه كرده است.
رييس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: زراعت اصلى كشور وابسته به گندم است، 
ــش ميليون هكتار از اراضى كشاورزى كشور تحت كشت گندم  چرا كه بالغ بر ش
قرار دارد و بر اين اساس تهديد گندم داخلى نه تنها امنيت غذايى بلكه امنيت ملى 

كشور را به خطر مى اندازد.
ــلحه نظامى مى تواند براى  ــتانى ميبدى با بيان اين كه گندم مانند يك اس باغس
كشورهاى مختلف قدرت آفرين باشد، تصريح كرد: گمرك بايد نسبت به چگونگى 
واردات گندم از كشورهاى ممنوعه اى مانند هند پاسخگو باشد، چراكه سياهك 

ناقص گندم آفتى است كه مى تواند كشاورزى يك كشور را از بين ببرد.
ــوى معاونت قرنطينه و كنترل آفات سازمان حفظ نباتات اعالم  پيش از اين از س
شده بود با توجه به شيوع بيمارى هاى رايج گندم و گزارش وجود بيمارى  سياهك 
ــتان، هند، پاكستان،   ــورهاى آفريقايى، عربس ناقص و علف هرز استريگا در كش
افغانستان،  عراق، بنگالدش، چين، ژاپن، تايلند، مالزى، ميانمار، اندونزى، فيليپين، 

تركيه و مكزيك، واردات گندم از اين كشورها به ايران ممنوع است.
ــال يك ميليون و 503 هزار و  اين در حالى است كه طى شش ماهه نخست امس
ــور مختلف به  400 تن گندم به ارزش 432 ميليون و 400 هزار ريال از 18 كش
ايران وارد شده  است كه از نظر وزنى 62 درصد و از نظر ارزشى 68 درصد نسبت به 
نيمه نخست سال گذشته كاهش داشته است و جالب تر اينكه كشورهايى مانند 
ــدم به ايران قرار دارند كه البته  هند، تركيه و چين هم در ميان واردكنندگان گن
هند در اين ميان كمترين سهم و تركيه بيشترين سهم واردات گندم ممنوعه را 
به ايران داشته است كه البته به غير از هند، تركيه و چين هم به عنوان كشورهاى 
آلوده به اين بيمارى و ممنوعه در فهرست واردكنندگان گندم قرار دارند كه بايد 

علت آن را از دستگاه هاى نظارتى جويا شد.

 بيژن زنگنه در جمع خبرنگاران درباره بابك زنجانى اظهار داشت: زنجانى از اين 10 
هزار ميليارد تومان كه بدهكار است كمى در جيبش را شل كرده و دارد خرج مى كند 
كه دارند حرف هايى به نفع او مى زنند و ظاهراً او دارد طلبكار و ما بدهكار مى شويم.

وزير نفت افزود: پول ملت را خورده اند و اينقدر پر رويند.زنگنه با بيان اين كه رسانه ها 
ــند و كارى نكنند كه تخلفات بابك زنجانى پوشش داده  ــم مردم بترس بايد از خش
شود، گفت: پول مردم را نمى توان با هوچيگرى و سروصدا خورد.وى در پاسخ به اين 
پرسش كه بابك زنجانى در نامه اخير خطاب به نمايندگان مجلس از مذاكره نكردن 
با وزير نفت انتقاد كرده است، گفت: با نامه كارى ندارم؛ بايد 10 هزار ميليارد تومان 

از پول مردم را كه خورده اند پس دهند.
وزير نفت در پاسخ به پرسشى درباره تعيين تكليف بدهى زنجانى در جلسه مديران 
نفت با وكالى زنجانى گفت: تعيين تكليفى ندارد؛ او پول ما را خورده است؛ مساله 

هيچ پيشرفتى نداشته و او فقط حرف مى زند.
وى افزود: ما يك زمان مى گفتيم 8 هزار ميليارد تومان و االن مى گوييم 10 هزار 

ميليارد تومان پول ملت ايران را بايد بدهد و راهى هم ندارد.
ــى گفت: از رئيس جمهورى  وى درباره زمان افتتاح فازهاى 15 و 16 پارس جنوب

دعوت كرده ايم تا در نيمه دوم آبانماه در افتتاح اين پروژه شركت كند. 
ــورى اجازه  ــچ كش ــان از هي ــد نفتم ــراى  تولي ــا ب ــرد: م ــت تصريح ك ــر نف وزي
ــت را جذب ــز اين نف ــازار ني ــى كنيم، ب ــازار م ــان را وارد ب ــم و نفتم نمى گيري

 مى كند.

ــود و بتوانيم نفتمان را در  ــتين روزى كه تحريم هاى ايران لغو ش وى گفت: نخس
ــورمان 500 هزار بشكه در روز افزايش  بازارهاى جهانى بفروشيم، توليد نفت كش
مى يابد و در حال حاضر مشترى هاى سنتى ايران تمايل دارند تا نفتشان را از كشور 

ما تامين كنند.
ــت طبيعى  ــت بازگش ــر و  عقالني ــا تدبي ــز ب ــك ني ــاى اوپ ــزود: اعض ــه اف زنگن
ــن كه با  ــد؛ ضمن اي ــرار مى دهن ــورد توجه ق ــم ها م ــد از لغو تحري ــران را بع اي
ــتقبال ــت ايران اس ــز از بازگش ــته ام آنها ني ــاى اوپك داش ــا اعض صحبتى كه ب

 مى كنند. 
وزير نفت همچنين درباره مذاكره با شركت هاى خارجى براى توسعه صنعت نفت 
گفت: اولويت نخست ما براى مشاركت با شركت هاى خارجى ميدان هاى مشترك، 
پتروشيمى و NGL است، اما اين كه شركت ها به كدام بخش از صنعت نفت عالقه 
دارند به آنها بستگى دارد؛ ضمن اين كه بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه قراردادهاى 
باالدستى پيچيدگى هاى خاصى دارد و مذاكره درباره آنها چندماه طول مى كشد، 
اما خريد نفت سريع است و به محض لغو تحريم ها ايران مى تواند توليد نفت خود را 
500 هزار بشكه افزايش دهد. وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا شركت هاى آمريكايى 
براى حضور در صنعت نفت ايران اظهار عالقه كرده اند، گفت: درهاى صنعت نفت به 
روى شركت هاى آمريكايى نيز باز است و اگر آنها تمايل به همكارى با ايران داشته 
ــت، منتها آنها هنوز از سوى دولت شان چراغ سبزى براى  باشند هيچ مشكلى نيس

حضور در ايران دريافت نكرده اند. 

رييس سازمان حفظ نباتات اعالم كرد؛

واردات بى مجوز گندم از كشورهاى ممنوعه
وزير نفت:

بابك زنجانى در رسانه ها پول خرج مى كند

يك مقام مسوول دروزارت راه و شهرسازى خبرداد؛

تصميم گيرى جديد در مورد وام مسكن
وام، مشكل صنعت خودرو را حل نمى كندوعده جديد براى صادرات گاز به عراق

ــه  ــان اينك ــا بي ــازى ب ــاختمان وزارت راه و شهرس ــكن و س ــاون مس مع
ــته خروج از ركود تا پايان هفته مشخص مى شود  ــكن در بس وضعيت مس
ــته خروج از ركود،  ــازى در تدوين بس ــنهاد وزارت راه و شهرس گفت: پيش

پرداخت وام حداكثرى است.
ــكن در گروى بسته  ــت هاى بخش مس  حامد مظاهريان اظهار كرد: سياس
ــت در اين  ــت. بنابراين چون قرار اس ــود قرار گرفته اس جديد خروج از رك
ــكن هم در آن لحاظ شود، بايد تا پايان  بسته جامع نگرى شود و بخش مس
ــته خروج از ركود مشخص  ــكن در بس هفته منتظر بمانيم كه وضعيت مس

شود.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى گفت: در اين بسته وام هاى 
ــده و عملياتى شدن افزايش وام جعاله از  مختلف بخش مسكن نيز ديده ش
10 ميليون تومان به 20 ميليون تومان با توجه به زمان رونمايى از وضعيت 
ــت و بايد در اين بسته  ــته خروج از ركود، هنوز مشخص نيس مسكن در بس

گنجانده شود.
ــازى به كارگروه تدوين بسته  وى در خصوص پيشنهاد وزارت راه و شهرس
خروج از ركود اقتصادى اظهار كرد: پيشنهاد ما حداكثر مبلغ الزم براى خروج 

مسكن از ركود با استفاده از تسهيالت خريد است. 
ــده و تا پايان اين هفته مشخص خواهد  قيمت نهايى اين وام هنوز تأييد نش

شد.

ــراق كه طى  ــران به ع ــادرات گاز اي ص
ــال گذشته به دليل بروز  بيش از يك س
نا امنى ها در عراق چندين بار به تعويق 
افتاده، طبق جديدترين وعده مقامات 
وزارت نفت طى كمتر از يك ماه آينده 

آغاز خواهد شد.
تابستان سال گذشته بود كه وزير نفت 
از به تعويق افتادن صادرات گاز ايران به 
ــى ها در اين  عراق به دليل بروز نا آرام

منطقه خبر داد.
ــد كه ايران امكان  در آن زمان اعالم ش
صادرات گاز به عراق از اوايل سال 1394 
ــروع عمليات  را دارد اما به طور قطع ش
صادرات گاز به عراق وابسته به برقرارى 

شرايط عادى در آن كشور خواهد بود.
اما بهمن ماه بود كه در پى بروز تحوالت 

ــركت ملى گاز اعالم كرد كه صادرات گاز به عراق از  در اين كشور، مديرعامل ش
اوايل سال جارى آغاز خواهد شد.

در اين راستا اواخر سال گذشته نيز يك هيات ايرانى به عراق سفر كرد تا درباره 
ــداد و برطرف كردن  ــادرات گاز به بغ ــردن جزييات قرارداد ص نحوه اجرايى ك
ــات صادرات گاز ايران به  ــتى داعش براى تاسيس ــكالتى كه گروه تروريس مش
ــتان دياله در بغداد ايجاد كرده، مذاكراتى را با مقامات عراقى انجام دهد، در  اس
آن زمان دو طرف به تفاهماتى دست يافتند و عليرضا كاملى، مديرعامل شركت 
ــه بغداد خبر داد و گفت  ملى صادرات گاز، از آمادگى ايران براى صادرات گاز ب

كه تا پايان ارديبهشت ماه گاز ايران به 
عراق مى رود.

اما گاز ايران در ارديبهشت ماه به عراق 
نرسيد و وعده داده شده براى خرداد 

ماه سال جارى نيز عملى نشد.
ــود كه  ــاه ب ــتا مردادم ــن راس در اي
ــركت ملى گاز از آماده سازى خط  ش
ــراق خبر داد و  لوله صادرات گاز به ع
اعالم كرد كه آزمايش خط لوله 100 
ــه عراق (از  كيلومترى صادرات گاز ب
ــرز ايران و  ــهر در م چارمله تا نفت ش
ــن خط لوله تا  عراق) پايان يافته و اي
پايان مردادماه براى ارسال گاز آماده 
ــاس در تازه ترين  مى شود.بر اين اس
ــاز صادرات گاز  دور وعده ها براى آغ
ــور كه منصور معظمى،  به عراق آن ط
معاون برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى وزارت نفت به نشريه ايران 
پتروليوم گفته، تا پايان ماه اكتبر صادرات گاز به عراق آغاز خواهد شد. بنا شده 
ــده و تا 35  صادرات گاز به بغداد با حجم روزانه چهار ميليون مترمكعب آغاز ش

ميليون مترمكعب در روز افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش خط لوله 97 كيلومترى صادرات گاز به عراق، از چارمله در 
ــهر (مرز ايران و عراق) به پايان مى رسد و در مرحله  استان ايالم آغاز و در نفتش
نخست، امكان صادرات چهار تا هفت ميليون مترمكعب گاز به عراق فراهم مى 

شود.

عضو هيات علمى دانشگاه عالمه طباطبايى معتقد است كه مشكالت صنعت خودرو 
ناشى از كيفيت پايين و قيمت تمام شده باالى اين محصوالت است كه اين مشكالت 

نيز با پرداخت وام خريد خودرو حل نخواهد شد.
محمدقلى يوسفى اظهار كرد: در نگاه فعلى دولت، مشكالت و موانع توليد ديده نشده 

و تنها به دنبال تحريك تقاضا هستند.
وى با يبان اينكه بسته رونق اقتصادى دولت درصورت اتالف منابع عمومى، موجب 
عميق تر شدن ركود تورمى در اقتصاد خواهد شد، در بخش ديگرى از سخنانش ادامه 
داد:  مشكالت فعلى اقتصاد ناشى از مشكالت موجود در بنگاه هاى توليدى و موانع و 
مشكالت فضاى كسب و كار است با اين حال درك درستى از اين مشكالت وجود ندارد 

و به جاى پرداختن به علت ها، به تحريك تقاضا به عنوان معلول پرداخته مى شود.
ــت پايين اين  ــى از كيفي ــكالت صنعت خودرو ناش ــه عنوان مثال مش وى افزود: ب
ــت بنابراين در اين حوزه به جاى  ــده توليد اس محصوالت و باال بودن قيمت تمام ش
ــده  پرداخت وام خريد خودرو بايد در جهت افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام ش

توليد حركت شود.
ــكالت صنعت خودرو ربطى به سمت تقاضا ندارد، تصريح  يوسفى با بيان اينكه مش
كرد: بنابراين اگر خودروسازى به عنوان سمت عرضه خود را اصالح كند، سمت تقاضا 
نيز به تبعيت از آن عمل خواهد كرد در غير اين صورت پرداخت وام خريد خودرو تنها 

به معناى اتالف منابع خواهد بود.
ــته خروج از ركود و رونق اقتصادى كشور، از  ــدن بس ــتاى اجرايى ش دولت در راس
پرداخت وام 25 ميليون تومانى خريد خودرو با بهره 16 درصدى و بازپرداخت هفت 

ساله خبر داده است.

ــوى كره خاكى را فقط براى نامش خريدارى كند و در  س

برندسازى كه نياز به تخصص هاى خاص و تجارب زيادى 
ــواره يكى از نقاط ضعف  در اين حوزه دارد، در ايران هم
صنايع تلقى شده و همين امر هم سبب مى شود در مورد 
برخى اقالم، كاالهاى كم كيفيت كشورهاى ديگر بتوانند 
به راحتى سهم بازار را از داخلى ها بگيرند و كاالهاى خود 

از سوى ديگر درباره برخى اقالم كااليى نيز ديده مى شود 
كه با ورود برندهاى معتبر دنيا به كشور، راه براى توليدات 
داخل در صورتى كه كيفيت الزم را نداشته باشند، بسته 
ــت كه اگر كاالى با كيفيت  مى شود اما نكته مهم اين اس
ــاى منطقى وارد  ــمى و با تعرفه ه خارجى به صورت رس
ــود، باعث تخريب اقتصاد كشور نمى شود، بلكه  كشور ش
ــوالت با كيفيت  ــدگان داخلى را به ارائه محص توليدكنن
ــيار خوبى براى  ــت اطمينان بس باالتر ترغيب و در نهاي

ــى زمينه ها  ــدگان داخلى در برخ هرچند كه توليدكنن
توانسته اند به طور نسبى برندهايى را ايجاد كنند و حتى 
ــمار برندهاى خود را در دنيا مطرح  به صورت انگشت ش
ــه براى ايران در  ــازند، اما هنوز راه زيادى در اين زمين س

ــد  ــد براى افزايش رش ــى كه مى توان ــر از نكات يكى ديگ
ــت دولت  ــن روزها به هدف نخس ــادى ايران كه اي اقتص
تبديل شده است، كمك كند؛ اين است كه توليدكنندگان 
ــخت و زمان بر است، به  ــازى كه راهى س به جاى برندس

ــورهاى خارجى كه با تالش بسيار  بزرگ كش
توانسته اند برند خود را در 

ــطح جهان مشهور  س
ــازند  و خوش نام س
ــور  ــن ام در همي
خالصه نمى شود، 
ــه مى توان به  بلك
ــتفاده از  جاى اس

سرمايه هاى داخلى 
از سرمايه خارجى ها 

ــراى اين امر  نيز ب
ــك گرفت؛  كم

ــن  اي ــال  ح
يه  ما ــر س
ــد  ن ا مى تو
ــورت  به ص
ــد  مالى باش

يا اينكه به 
ــورت  ص

ــورهاى خارجى براى  گفته وزير صنعت كش
سرمايه گذارى 100 درصدى در 

ــكلى ندارند و  ايران نيز مش
همين امر سبب مى شود 
جذابيت بيشترى براى 
ــرمايه گذاران  ورود س
خارجى به كشور ايجاد 

شود.
در حال حاضر نيز برخى 

ــال در ايران  از برندهاى فع
بدون آنكه عموم مردم اطالعى 

ــق  ــند از طري ــته باش داش

آن ها نسبت به توليدات مختلف در خط مقدم اولويت ها 
ــائل يا اختالف نظرها مى تواند  قرار گيرد، اما برخى مس
بدون قرار گرفتن در ميان بحث هاى رسانه اى از طريق 
تذكر به واحدهاى توليدى و مذاكره با آن ها حل شود 
ــانه اى نداشته  و نيازى به بوق و كرنا كردن هاى رس
باشد كه يك برند براى كوچك ترين تخلفى در مسير 

نابودى قرار گيرد.
ــت كه هر سرمايه گذار  اين موضوع قابل كتمان نيس
خارجى براى سرمايه گذارى در ايران عالوه بر مذاكره 
ــووالن امر و نهادهاى مرتبط قطعا درباره شرايط  با مس
سرمايه گذارى در اين كشور و امنيت سود و سرمايه خود 
ــين خارجى و برندهايى كه به  از سرمايه گذاران پيش
صورت رسمى وارد ايران شده اند، مشورت و تحقيق 
ــايد بهتر باشد در فضايى  خواهند كرد؛ بنابراين ش
ــه لغو كامل تحريم هاى ايران  كه در آينده نزديك ب
منجر خواهد شد با فراهم آورى شرايطى مناسب تر 
با امنيتى بيشتر، نسبت به ورود سرمايه گذار خارجى 

به كشور بيش از پيش توجه شود.
ــرايط  ــات از جمله ش ــيارى جه ــور ايران از بس كش
ــانى، قيمت انرژى، مواد اوليه  جغرافيايى، نيروى انس
ــيار خوبى دارد كه به حتم مورد توجه  و ... ظرفيت بس
سرمايه گذاران خارجى است و براى آن ها جذابيت دارد، 
ــيه ها فرصت هايى كه در  پس بهتر است با برخى حاش
اختيارمان هست را نسوزانيم و راه را بر سرمايه گذارانى 
ــران قرار  ــت دروازه هاى اي ــو تحريم ها پش كه با لغ

خواهند گرفت، با موارد كم اهميت نبنديم.

رييس سازمان حفظ نباتات اعالم كرد؛



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1709  سه شنبه 28 مهر 1394  6 محرم 1437 4
خبردر حال انقراض

ــت اصفهان  ــط زيس ــانى محي ــالع رس ــگاه اط ــزارش پاي ــه گ ب
ــهردارى ،  ــازه هاى بازيافتى با مشاركت ش ــنواره س «پاما»،جش
ــتان  ــت  شهرس ــرورش ، انجمن همياران محيط زيس آموزش وپ
ــتان  ــهريور  اين شهرس ــتان دخترانه 17 ش ــار در دبيرس خوانس

برگزارشد.
ــردن  ــا ك ــر ره ــت وتاثي ــات بازياف ــنواره موضوع ــن جش در اي
ــى قرار گرفت و  زباله هاى بازيافتى در طبيعت مورد بحث وبررس
ــط يكى از  ــر مواد بازيافتى در طبيعت توس مطالب مفيدى از تاثي
ــت شهرستان  خوانسار  اعضاى فعال انجمن همياران محيط زيس

ارائه شد.

ــت  ــى اداره كل حفاظ ــرد و بازرس ــت عملك ــس اداره مديري ريي
ــه  ــداد 55  قبض ــت: تع ــان گف ــتان اصفه ــت اس ــط زيس محي
ــارى از  ــال ج ــه اول س ــش ماه ــاق در ش ــاز و قاچ ــالح مج س
ــف و ضبط  ــان كش ــتان اصفه ــد در اس ــكار و صي ــان ش متخلف

شد.
ــى رييس اداره مديريت عملكرد و بازرسى  مهندس پژمان كاووس
ــف شده از متخلفان  ــت: از سالح هاى كش اين اداره كل اظهارداش
ــاق  ــر قاچ ــالح ديگ ــه س ــاز و 15 قبض ــالح مج ــه س 40 قبض

بوده است.
ــته  تعداد 30 قبضه سالح از  وى گفت: درشش ماه اول سال گذش
متخلفان شكار وصيد كشف شد كه22 قبضه سالح مجاز و 8 قبضه 

سالح قاچاق بود.
ــت  ــى اداره كل حفاظ ــرد و بازرس ــت عملك ــس اداره مديري ريي
ــتان اصفهان اظهار داشت:  در سال جارى ميزان  محيط زيست اس
ــته 97 درصد افزايش يافت  ــبت به سال گذش كشفيات سالح نس

و 8/1 برابر رشد مثبت در عملكرد سال 94داشته است.
ــتگيرى متخلفان  ــاره به عملكرد  در دس ــى با اش مهندس كاووس
شكار وصيد و مقايسه آن با سال 93 تصريح كرد: 54 متخلف شكار 
ــته دراصفهان دستگير شدند  وصيد درشش ماهه اول سال گذش
كه  در سال 94 اين تعداد درهمين مدت زمان به 124 نفر افزايش 

پيدا كرد.
وى افزود: تعداد متخلفانى كه دستگير شدند در سال 94 نسبت به 
سال گذشته صد درصد افزايش پيدا كرد و 3/2 برابررشد مثبت در 

عملكرد سال 94 نسبت به سال 93 يافت.

برگزارى  جشنواره سازه هاى بازيافتى 
در شهرستان خوانسار

كشف و ضبط 55 قبضه سالح 
مجاز و غير مجاز از متخلفان شكار

عكس روز 

زيربناى علمى نخستين توافق جهانى درباره تاثير فعاليت هاى 
انسانى بر وضع اقليم، حدود دو سال پيش و در خالل گزارشى از 

جانب مجمع بين المللى تغييرات آب و هوايى حاصل شد.
ــك ارگان بين  ــرات آب و هوايى، ي ــى تغيي ــن الملل مجمع بي
ــى از گرمايش جهانى را در  دولتى علمى است كه خطرات ناش
ــد؛ از آنجا كه به گفته  ــر جهان مورد ارزيابى قرار مى ده سراس
ــزايى در ايجاد  صاحب نظران، فعاليت هاى انسانى نقش به س
اين نوع مخاطرات اعم از اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى 
ــى بر كاهش  ــاى متعدد مبن ــه راهكاره ــن اراي دارند، بنابراي

فعاليت هاى انسانى مخرب كماكان در صدر توجه هاست.
 اقليم شناسان و متخصصان گوناگون همواره در تالش هستند 
ــن المللى تغييرات  ــى در اختيار مجمع بي گزارش هاى جامع
ــه  ــل ك ــازمان مل ــه س ــته ب ــاد وابس ــى، نه آب و هواي
ــى) تاسيس شد،  ــال 1988 ميالدى (1367 هجرى شمس س
ــد آن بود كه  ــال 2013 موي قرار دهند. گزارش اين نهاد در س
ــت اتهام افزايش گرمايش جهانى از سال 1951 ميالدى  انگش
ــوى  ــو تا 95 درصد به س ــى) به اين س ــرى شمس (1330 هج
ــان  ــت. برخى كارشناس ــاره رفته اس ــانى اش فعاليت هاى انس
ــت كه هنوز توجه  ــفانه شواهد حاكى از آن اس مى گويند متاس
ــران جهانى جلب  ــن بح ــمت اي ــور كه بايد به س مردم آن ط
نشده است. نظرخواهى هاى عمومى متعدد بيانگر اين واقعيت 
ــت كه تغييرات اقليمى هنوز اولويت و دغدغه بسيارى  تلخ اس
ــان مجمع  ــده متخصص ــاله نيز باعث ش ــت. همين مس نيس
ــى خود را  ــرات آب و هوايى، به نوعى خط مش بين المللى تغيي
در اطالع رسانى تغيير دهند. در يكى از تازه ترين گزارش هاى 
ــان اعالم كرده اند هنوز دوره  منتشر شده، عده اى از كارشناس
ــان با بحران  ــرى درباره اين كه آيا جه آمارى براى تصميم گي

گرمايش مواجه است يا خير، كامل نشده است. 
ــى از عزم  ــى تواند ناش ــن تغيير رويه م ــده اى، اي بنا به باور ع
ــر از آن  ــتر و مهم ت ــد مدت زمان بيش ــان براى خري كارشناس
انگيزه سازى در مردم براى حمايت از طرح هاى پيشگيرانه باشد.

آخرين گزارش وضعيت اقليمى
ــالل برگزارى  ــرات آب و هوايى در خ مجمع بين المللى تغيي
ــز تازه ترين  ــه موضوع آن ني ــن كنفرانس خبرى خود ك آخري
ــش نامتعارف زمين در  گزارش اين نهاد بود، بار ديگر بر گرماي
ــيار  ــزود: توجه به اين بازه زمانى بس ــر تاكيد كرد و اف دهه اخي
ــازمان هواشناسى جهان  مهم است. ميشل جرارد، دبيركل س
ــال 2000 تا 2010 به درازا انجاميد  ــت وى از س كه دوره رياس
ــت. جرارد به خبرنگاران گفت:  ــت حضور داش هم در اين نشس
ــته  در اغلب گزارش هاى مربوط به درجه حرارت در دهه گذش
ــدرا پاچائورى،  ــى خورد. راِج ــم م ركوردهاى جديدى به چش
ــين مجمع بين المللى تغييرات آب و هوايى  ــت پيش سرپرس
ــوم به  ــره كارگروه موس ــس هيات مدي ــتوكر ريي و توماس اس
ــرورت جلب توجه  ــماره يك نيز ضمن تكرار اين پيام بر ض ش
ــوى آمارها تاكيد كردند. اين طور به نظر مى رسد  عمومى به س
ــى جديد يعنى ضرورت آگاه  ــان بر يك خط مش كه كارشناس
ــيده اند. ظاهر امر حاكى از آن است  سازى عمومى به توافق رس

ــرى تغييرات اقليمى كماكان  كه از طريق تاكيد بر مفاهيم نظ
ــوى  ــريع ترى را از س ــل و تغيير رويه س ــوان عكس العم مى ت
ــات متعدد در  ــت، تا از طريق برگزارى جلس عموم انتظار داش
سطح كارشناسى؛ اما براساس نتيجه تحقيقى جنجال برانگيز 
كه به تازگى در نشريه «تغييرات اقليمى طبيعى» منتشر شد، 
ــمندان بر طوالنى شدن  ارجاع مكرر و تاكيد بيش از حد دانش
ــته بذر سردرگمى را  ــكلى ناخواس گرمايش جهانى عمال به ش
ميان عموم مردم پراكنده است، در حالى كه به جاى اين كار بايد 
جامعه را با راهكارهاى عملى براى كاهش بار سنگين گرمايش 

جهانى آشنا كرد.
پيش به سوى تصويرى متفاوت از گرمايش جهانى

ــى در برخى  ــاره تغييرات اقليم ــه اكنون درب صحبت هايى ك
ــت، به نوعى با گذشته تفاوت دارد.  مجامع علمى در جريان اس
ــتر به اين سو رفته كه زمانى مى توان  باورها در حال حاضر بيش
از گرمايش جهانى با قاطعيت صحبت كرد كه اين روند حداقل 
ــد؛ در حالى كه براساس آمارها تنها  30 سال تداوم داشته باش
ــته بوده كه اعداد و ارقام  در دهه اخير يا حداكثر 15 سال گذش
تغيير كرده است. گزارش اخيرى كه در نشريه تغييرات اقليمى 
ــده نيز دقيقا بر همين واقعيت تاكيد دارد.  ــر ش طبيعى منتش
ــاس درصدد هستند  ــان بر اين اس مى توان گفت اقليم شناس
ــوال ببرند و شايد  ادعاهاى ابهام برانگيز را در اين عرصه زير س
ــندگان اين مقاله،  ــد. از نظر نويس ــى ديگر زمان بخرن به عبارت
ــر وقوع پديده  ــى و صددرصد مبنى ب ــه گيرى علم هنوز نتيج

ــندگان مشخصا از  ــت. نويس گرمايش جهانى امكان پذير نيس
ــد. درنگ كاذب  ــن مقاله نام برده ان ــگ كاذب» در اي واژه «درن
ــه گرمايش جهانى  ــاره به اين باور عده اى از مخالفان نظري اش
ــه با  ــش جهانى در مقايس ــرعت گرماي ــه معتقدند س دارد ك
ــى)  ــال 1998 (1377 هجرى شمس ــه 90 ميالدى و از س ده
ــط  ــه اين باور توس ــه، در حالى ك ــش يافت ــرف كاه به اين ط
جمع كثيرى از اقليم شناسان كماكان مردود شمرده مى شود، 
اما در هر صورت اين كارشناسان معتقدند مدت زمان قريب 15 
ــت تا بتوان از اين پديده با عنوان  ــال به هيچ وجه كافى نيس س

گرمايش جهانى ياد كرد.
نظرات موافق و مخالف

ــه دارد؛  ــت ادام ــال هاس ــش جهانى س ــر گرماي ــر س بحث ب
ــق و مخالف كم نبوده،  ــال هاى طوالنى، نظرات مواف در اين س
ــرد كه هنوز  ــوان چنين جمع بندى ك ــورت مى ت اما در هر ص
ــنگينى  ــده گرمايش س ــان پدي ــمت مدافع ــرازو به س كفه ت
ــان  ــت تاكيد دارد هنوز اقليم شناس مى كند. وبگاه اكولوژيس
ــى تلقى  ــى حتم ــش را موضوع ــده گرماي ــمارى پدي ــى ش ب
ــى از  ــان باور دارند اثرات تركيبى ناش مى كنند. اين كارشناس
ــيلى باعث افزايش  ــوزاندن سوخت هاى فس جنگل زدايى و س
ميزان دى اكسيدكربن در اتمسفر به ميزان دو برابر و درنتيجه 
ــانتى  ــى به ميزان 2 تا 3 درجه س افزايش درجه حرارت جهان
ــت اين افزايش  ــد. گفتنى اس گراد در آينده نزديك خواهد ش
ــال تغيير دهد.  ــد چهره آن را كام درجه حرارت زمين مى توان

ــبز نيز، در  ــت، صلح س ــازمان غيردولتى مدافع محيط زيس س
ــرف كننده  ــد: نيروگاه هاى مص ــمى خود مى نويس وبگاه رس
ــال  ــيلى و موتورهاى احتراق داخلى هر س ــوخت هاى فس س
ميليون ها تن كربن، دى اكسيد گوگرد و اكسيدهاى نيتروژن 
ــيدى  ــه آلودگى هوا، باران هاى اس ــوا وارد مى كنند؛ ك را به ه
ــور كه مى دانيد  ــدن زمين را به دنبال دارد. همان ط و گرم ش
ــت كه به طور طبيعى در هوا  دى اكسيدكربن گاز بى رنگى اس
ــاد مواد آلى توليد مى  ــوختن يا فس ــطه س وجود دارد و به واس
شود، اما افزايش سطح دى اكسيدكربن در جو به خصوص دى 
اكسيدكربن حاصل از سوزاندن سوخت هاى فسيلى در پديده 
گرمايش و تاثير ناشى از گازهاى گلخانه اى نقش به سزايى دارد 
و باعث مى شود شرايط از وضعيت طبيعى خارج شود. سازمان 
ملى اقيانوسى و جوى آمريكا در وبگاه رسمى خود شواهد مبنى 
بر گرمايش جهانى را غيرقابل انكار توصيف كرده و مى نويسد: 
افزايش سطح آب درياها به ميزان تقريبى 17 سانتى متر، آن هم 
ــت. در ضمن  ــاهدى بر اين مدعى اس در طول يك قرن اخير ش
ــرعت اين افزايش در دهه اخير نزديك به دوبرابر شده است.  س
ــال گرمى است كه كره زمين  عالوه بر اين امسال بيستمين س
ــر مى گذارد. در كنار همه  از سال 1981 به اين طرف پشت س
ــدن نامتعارف  ــه مواردى همچون گرم ش اين موارد مى توان ب
آب اقيانوس ها، كاهش ملموس حجم صفحات بزرگ يخچالى 
چه در قطب جنوب و چه در گرينلند، كاهش قابل مالحظه سطح 
يخ در قطب شمال، بروز حوادث نامتعارف جوى ازجمله توفان 
ــيديته در اقيانوس ها از  ريزگردها، 30 درصد افزايش ميزان اس
زمان انقالب صنعتى تاكنون و گرم تر شدن فصول سرد در اقصى 

نقاط جهان اشاره كرد.
ــناس  ــگاه كلمبيا و يك اقليم ش ــتاديار دانش كيم نولتون، اس
ــاره گرمايش  ــته چندى پيش در موضعگيرى خود درب برجس
جهانى به واقعيتى تلخ در اين زمينه اشاره كرد و گفت: تابستان 
ــيدن آن را انتظار  ــردم فرا رس ــه فصلى بوده كه اغلب م هميش
ــال هاى اخير مردم معموال در فصل  ــيده اند، اما در س مى كش
ــى از گرمازدگى را هم تجربه مى كنند  گرما نوعى استرس ناش
ــرات اقليمى و  ــر تاثيرات تغيي ــاهدى ملموس مبنى ب و اين ش
ــت. به گفته اين محقق، تاثيرات گرمايش جهانى  گرمايش اس
ــان ها، بلكه حتى در اعمال هزينه هاى  ــالمت انس نه تنها بر س
ــا زود حتى  ــت كه دير ي ــتر اكولوژيكى به حدى جدى اس بيش

مخالفان را نيز راضى خواهد كرد.
يك گزارش مهم

 (NOAA ــكا ( ــوى آمري ــى و ج اقيانوس ــى  اداره مل
ــن آورده:  ــود چني ــاى خ ــزارش ه ــازه ترين گ ــى از ت در يك
ــيدكربن جو  ــت كه ميزان دى اكس ــال اس تقريبا 650 هزار س
ــا اين مرز  ــون نبوده ، ام ــمت در ميلي ــن باالتر از 300 قس زمي
ــت؛ به طورى كه در سال  ــده اس ــته ش ــت شكس ــال هاس س
ــم  ــش حج ــار افزاي ــتين ب ــراى نخس ــن ب ــو زمي 2014 ج
ــمت  ــم هوا به ميزان 400 قس ــيدكربن در واحد حج دى اكس
در ميليون را تجربه كرد و اين به معنايى فاجعه اى در نوع خود 

است.

Society,Cultural  Newspaper No.1709 |  October 20.2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

دستاوردهاى مهندسى ژنتيك (تراريخته) در كشورمان، گرچه 
هنوز در آغاز راه است، اما با موج بازدارندگى سازماندهى شده اى 

از سوى مخالفان روبه رو شده است.
ــده  ــيب هاى واردش ــده از آس آنها با تركيب نتايجى انتخاب ش
بر موجوداتى كه متاثر از اين فناورى نوين بوده اند، پاى خود را 
در يك كفش كرده اند كه بايد به هر ترفندى از ورود و توسعه اين 
ــان كه اساسا براى حراست از  فناورى، نه فقط براى سالمت انس
محيط  زيست، ممانعت كرد. اخيرا هم طرف داران اين ديدگاه در 
پشت سنگرى از ضرورت توسعه توليدات ارگانيك به تالش خود 

براى تحريم محصوالت تراريخته ادامه مى دهند.
ــه هم كه  ــدات تراريخت ــاورى و تولي ــعه فن ــرف داران توس ط
درحال حاضر عمدتا متخصصان اين حوزه را تشكيل مى دهند، 
از استدالل هاى متفاوت و حتى متضادى براى رد آراى مخالفان 

خود بهره مى گيرند.
ــانى و به  موازات آن كاهش  آنان معتقدند افزايش جمعيت انس
ــرايط  ــيك و متعارف ش منابع توليد، بيش از راه حل هاى كالس
ــد توليد،  ــع جدي ــت وجوى مناب ــراى جس ــرى را ب گريزناپذي
ــاورزى مى گذارد.  ــد محصوالت كش ــش روى متوليان تولي پي
ــت كارى ژنتيكى  ــاورى و دس ــتيابى به فن ــن تنگنا، دس در اي
ــوار  براى انتقال ژن هايى كه به  طور اختصاصى بتوانند راه دش
ــاى خيره كننده،  ــرده و عملكرده ــد را ميان بر ك افزايش تولي

ايجاد كنند،درحال حاضر تنها راه ممكن خواهد بود.
ــتاوردهايى فراتر از توليد همچون  اين طرف داران حتى به دس

كاهش مصرف سموم اشاره كرده اند و اتفاقا اين توليدات را براى 
پايدارى اكوسيستم ها مفيد مى دانند.

ــت توليدات ارگانيك و ترس  آنان حتى معتقدند نبايد از وجاه
مصرف كنندگان از پيامدهاى سموم شيميايى براى مخالفت با 
فناورى مهندسى ژنتيك بهره جست و با آن به جدال برخاست.

ــعه محصوالت تراريخته تاكيد مى كنند مواردى  حاميان توس
ــوالت تراريخته  ــج تراژيك محص ــوان نتاي ــه مخالفان به عن ك

ــم نمى تواند حق  ــت بودنش ه ــان مى كنند، در صورت درس بي
برخوردارى هاى مثبت از اين فناورى را از جامعه ما سلب كند.

درست مانند اين است كه اگر چاقويى در دست نابكارى به ضرب 
ــتفاده از اين ابزار ضرورى  ــا اس و قتل انجاميد، بخواهيم اساس
ــرا در گذر زمان،  ــتى چ ــه كنار بگذاريم. به راس را براى هميش
ــى  ــى و هماهنگ ــانى از هم گراي ــدگاه نش ــن دو دي ــن اي بي

ديده نمى شود؟

ــرف داران يك  ــوى ط ــكاس حمايتى از س ــورت انع چرا در ص
ــا  ــه ب ــى آميخت ــا مخالفت هاي ــر ب ــوى ديگ ــه، آن س انديش
ــه  ــى ب ــد و حت ــى مى پردازن ــه روياروي ــب ب ــان و تعص هيج
ــاش ــانى پرخ ــالت اطالع رس ــراى رس ــاى آزاد ب تريبون ه

 مى كنند؟ 
ــراى  ــه اى ب ــاختارى و پاي ــل س ــد دو دلي ــر مى رس ــه  نظ ب
ــه يابى  ــى كه به ريش ــود دارد، و مادام ــق وج ــل عمي اين گس

ــان و مخالفان،  ــى نپردازيم، موافق اين عوامل به  صورت اجراي
ــى خود را  ــتدالل هاى علم ــل عميق اس ــوى اين گس در دو س
ــانه ــوى هم نش ــه س ــى ب ــات احساس ــى از توجيه در پوشش

 مى گيرند.
ــر دو ديدگاه  ــاى ه ــتقيم عرصه ه ــه مس ــل، تغذي اولين دلي
ــت. چنين اشتراكى در منابع  از منابع مالى مشترك دولتى اس
دريافتى، هرگونه رفاقتى را به رقابت منجر مى كند و عامل دوم، 
غيبت ناموجه وزارت بهداشت و درمان براى ابراز نظرات مستند 
ــه و نبود نظارت   ــاره فراورده هاى تراريخت به عنوان مرجع، درب

قانونمند بر چگونگى توليدات ارگانيك است.
ــا   به نظر مى آيد تا اين وزارت در اين التهاب غيبت دارد، چه بس
ــالمت  ــى به نام و حمايت از س ــه اختالف نظرهاى علم اين گون
ــليقه به عمقى فزونى يابد  ــت، به رنگ س انسان و محيط  زيس
ــت و  ــان، محيط  زيس ــالمت انس ــده اصلى آن اتفاقا س كه بازن
ــنهاد موكدى كه  امنيت غذايى است؛ در چنين شرايطى پيش
ــت كه كميته اى فعال و  ــود اين اس به دولت محترم ارائه مى ش
ــت جمهورى  ــلط زير نظر معاونت اجرايى يا فناورى رياس مس

تشكيل شود. 
ــت و درمان،  ــى وزارت بهداش ــا اعضاى اصل اين كميته بايد ب
ــازمان حفظ محيط زيست تشكيل  وزارت جهاد كشاورزى و س
ــود و جايگاه، ظرفيت و موارد مصرف محصوالت تراريخته را  ش
ــت و دستيابى  ــان، پايدارى محيط زيس ــالمت انس با هدف س

به امنيت غذايى ساماندهى كند.

تشكيل كميته فرا  وزارتى، براى بررسى محصوالت دستكارى شده ژنتيكى

آيـا زمين 
در حـال گرم شدن است؟

دريچه
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انتقاد

خبر خبر 

مدير عامل شركت واحد اتوبوسرانى اصفهان گفت: اجراى طرح ويژه 
ــتر امنيت  اتوبوس ويژه بانوان با توجه به مواردي مانند تامين بيش

اخالقى و اجتماعى بانوان در اصفهان اجرا مي شود.
ــژه بانوان در خط  ــار كرد: طرح اتوبوس وي محمدعلى احمدى اظه
تند رو باقوشخانه- يزد آباد (سامانه يك تندرو ناوگان اتوبوسرانى) 
ــى اجرا مى شود و تا دو ماه ادامه  در اواخر اين ماه به صورت آزمايش

خواهد داشت.
وى اظهار كرد: يك دستگاه اتوبوس به عنوان نمونه براى اين طرح در 
نظر گرفته شده است كه در صورت استقبال مردمى، استفاده صحيح 
ــركت واحد اتوبوسرانى  ــهروندان و در آمدزايى مناسب براى ش ش
ــترده در سطح استان اجرا  استان اصفهان اين طرح به صورت گس

خواهد شد.
مدير عامل شركت واحد اتوبوسرانى اصفهان با بيان اينكه در صورت 
ــامانه يك تندور اتوبوسرانى به سرويس هاى  استقبال 10 درصد س
ــت اخالقى و  ــزود: تامين امني ــد، اف ــوان تجهيز خواهد ش ويژه بان
اجتماعى،  هم چنين تعداد بيشتر مسافران زن ناوگان اتوبوس راني 

نسبت به مردان از داليل اجراي اين طرح است.
احمدى در خصوص استفاده مسافران زن از اتوبوس هاى ويژه بانوان 
اشاره كرد: اجبارى در استفاده بانوان از اين خدمت نيست بلكه تنها 
تعدادى اتوبوس با عنوان اتوبوس ويژه بانوان به سيستم شركت واحد 

اتوبوسرانى اضافه خواهد شد.
وى تصريح كرد: امنيت اخالقى و اجتماعى اتوبوس  هاي ويژه بانوان 
ــت اما بانوان در صورت نياز و بنا به انتخاب خود  ــيار مطلوب اس بس

مى توانند از اين طرح استفاده كنند.
هم چنين با اشاره به خدمت رسانى شركت واحد اتوبوسرانى در ايام 
ــركت واحد اتوبوس رانى  ــينى افزود: ش ماه محرم به عزاداران حس
ــه هيات هايى كه  ــان ب ــزاداران اصفه ــهيل رفت و آمد ع براى تس
ــا 75 درصد  ــده اند ب ــالمى ثبت ش ــر تبليغات اس ــان در دفت نامش
ــج بعد از  ــن اتوبوس ها از پن ــد و اي ــوس اجاره مى ده تخفيف اتوب
ــيني در اختيار هيات ها  ــب براي تردد عزاداران حس ظهر تا 12 ش

قرار مي گيرد.0

ــوال، از بروز تغيير و  ــازمان ثبت اح مديركل اطالعات، آمار و مهاجرت س
پديده هاى نوظهور در خانواده معاصر ايرانى خبر داد و گفت: روند تشكيل 

خانواده هاى تك نفره و زوجى نسبت به گذشته افزايش داشته است.
على اكبر محزون در مورد آمار 6 ماهه ازدواج كه نشان  دهنده افزايش 2.7 
ــت، گفت: از سال 90 تا  ــبت به مدت مشابه سال قبل بوده اس درصدى نس
93 با كاهش آمار ازدواج در كشور مواجه بوديم؛ بطوريكه در سال گذشته 
724 هزار و 324 ازدواج ثبت شد كه نسبت به سال قبل 6.5 درصد كاهش 

داشته است.
ــال گذشته ادامه داشت تا اينكه  وى افزود: روند كاهش ازدواج طى چند س
در 6 ماهه اول امسال بعد از مدتى ركود، براى اولين بار يك افزايش نسبى 
در آمار ازدواج با ثبت 368 هزار و 205 واقعه صورت گرفته كه از اين تعداد 
303 هزار و 675 ازدواج در مناطق شهرى و 64 هزار و 530 ازدواج نيز در 

روستاها ثبت شده است.
به گفته وى، رشد مثبت ازدواج در ماه هاى ابتدايى سال به داليل مختلفى 
ــد مثبت آمار ازدواج تا پايان سال وجود  صورت گرفته و تضمينى براى رش
ــازمان ثبت احوال تاكيد كرد:  ندارد.مديركل اطالعات، آمار و مهاجرت س
آمارهاى سازمان ثبت احوال و همچنين جديدترين سرشمارى مركز آمار 
ــان مى دهد كه تحولى در نوع خانواده و ساختار جمعيت ايجاد شده؛ به  نش
طورى كه مشخص شد 61 درصد خانواده ها به صورت هسته اى (زن، شوهر 
و فرزند)، 14.6 درصد زوجى (فقط زن و شوهر) و 3/84 درصد نيز بصورت 

خانواده گسترده (چند نسل با هم) زندگى مى كنند.
ــال هاى اخير خانواده هاى زوجى، افزايش و  محزون با اشاره به اينكه در س
خانواده هاى گسترده، كاهش داشته است، گفت: در چند دهه گذشته آمار 

خانواده هاى گسترده از 10 درصد به كمتر از چهار درصد رسيده است.
وى با تاكيد بر اينكه چند پديده نوظهور در خانواده ها در حال شكل گيرى 
است، اظهار داشت: خانواده تك نفره در حال افزايش است؛ به طورى كه آمار 
اين خانواده ها از 5/2درصد در سال 85 به 7/1 درصد در آخرين سرشمارى 

رسيده است.
مديركل اطالعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال به خانواده تك والد 
نيز اشاره كرد و گفت: در اين خانواده ها يكى از والدين به دليل فوت، طالق 
و يا ترك خانواده حضور ندارند و آمار اين خانواده ها به نزديك هفت درصد 

رسيده است كه در مقايسه با آمار دهه هاى قبل افزايش داشته است.
محزون در مورد خانواده هاى زن سرپرست نيز افزود: در اين نوع از خانواده ها 
ــرك خانه مرد، زن به تنهايى  نيز به دليل فوت، طالق، از كارافتادگى و يا ت
ــت؛ به طورى كه در حال حاضر حدود 12 درصد  مجبور به اداره زندگى اس
ــاره به اينكه تعداد خانوار داراى  خانواده ها زن سرپرست هستند.وى با اش
زنان سرپرست به 2.5 ميليون نفر رسيده است، گفت: سن 31 درصد زنان 
ــال و حدود 70 درصد نيز باالى 50 سال هستند.  اين خانواده ها زير 50 س
مديركل اطالعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اينكه تغيير 
ــى از ازدواج و طالق است، گفت: آمارهاى  و تحوالت در حوزه خانواده ناش
ــى خانواده ها بروز پيدا كند كه به  ــده كه نوع شناس طالق و ازدواج باعث ش

تبع آن خانواده هاى تك والد، تك نفره و زن سرپرست افزايش يافته است.
ــى ابعاد و زواياى مختلف ازدواج و تغيير و تحوالت  به گفته محزون، بررس
ــود تا بهتر بتوانيم تصميم گيرى كرده و راهكارهاى  خانواده ها باعث مى ش
ــد خانواده ها و همچنين  ــكالت انواع جدي موثرى براى حمايت و رفع مش

خانواده هاى معاصر در حال تحول پيدا كنيم.

مددكار ارشد واحد كودكان كار و خيابان اداره كل بهزيستى استان 
اصفهان در رابطه با روند ادارى پذيرش كودكان كار و خيابان گفت: 
ــتي، بالفاصله  ــودكان به مراكز تحت نظر بهزيس پس از ورود اين ك
ــتور قضايى مى گيرند چرا كه از بدو ورود به  مددكاران مربوطه دس

مركز مسئوليت اين كودكان با اداره بهزيستى است.
ــاهچراغى اظهار كرد: پس از پذيرش كودكان مداخالت  فاطمه ش
ــي و تحصيلي آن ها  ــرايط خانوادگ ــود تا ش مددكاري انجام مي ش
ــي آغاز خواهد شد.  ــود و بعد از آن مداخالت روانشناس مشخص ش
ــتند به مراكز  ــه بيماري هاي ذهني هس البته كودكاني كه مبتال ب

توان بخشي ارجاع داده خواهند شد.
وي با اشاره به مشكالت تحصيلي اين كودكان گفت: برخالف اعالم 
آموزش و پرورش در خصوص ثبت نام بالمانع كودكان خيابانى تبعه، 
ــكالتى در خصوص ثبت نام  ــودكان هنوز با مش خانواده هاى اين ك
ــكل تحصيل نيست بلكه  فرزندانشان مواجه هستند البته تنها مش
خانواده ها براى قرار گرفتن تحت پوشش بيمه سالمت نيز با موانع 

متعددى دست و پنجه نرم مى كنند.
مددكار ارشد واحد كودكان كار و خيابان اداره كل بهزيستى استان 
ــت ايرانى  ــى كودكان بدسرپرس ــان اينكه حتى گاه اصفهان با بي
ــفانه ثبت احوال همكارى الزم براي ثبت  شناسنامه ندارند و متاس
ــخصات اين كودكان را نمي كند، افزود: در استان هاى ديگر به  مش
بهزيستى اعتماد دارند و زماني كه يك مددكار بهزيستى از ادارات 

مختلف درخواستى مى كند به او اعتماد و با وى همكارى مى كنند.
ــت و وقتى يك  ــاهچراغي ادامه داد: اما در اصفهان اين گونه نيس ش
ــت مي كند براى  ــوال درخواس ــى مثال از ثبت اح مددكار اجتماع
ــنامه صادر كند با اين درخواست  يك كودك با شرايط خاص شناس
موافقت نمي شود و يا وقتي از آموزش و پرورش خواستيم اجازه دهد 
تا تكميل فرايند طوالنى و پيچيده اخذ شناسنامه براى يك كودك 

اجازه حضور در كالس را به او بدهند، پاسخشان منفي است.
ــكل حاد  ــت و مش ــاله اس وى افزود: اينجا كودكي داريم كه 14 س
ــه اي نرفته درحالي كه شديدا  كليوي دارد، اما هنوز به هيچ مدرس
ــنامه  به درس خواندن عالقه دارد اما ثبت احوال براي صدور شناس
ــن حكم باز هم  ــتن اي حكم قضايي مي خواهد و حتي گاهي با داش
ــود و در نهايت اين كودكان در بروكراسى  ــنامه صادر نمي ش شناس
ــتى  ــوند.مددكار كودكان خيابانى اداره كل بهزيس ادارى گم مى ش
ــتان اصفهان مردم در خصوص چگونگي برخورد با اين كودكان  اس
درخواست كرد: ترحم نكنيد، متاسفانه بعضى فكر مى كنند دلسوزى 
مى كنند اما در واقع اين ترحم است. ترحم توقع كودكان كار را باال 
مى برد و رفته رفته از آن ها يه متكدى مى سازد، يا آنها را تبديل به 
يك كارتون خواب يا بزه كار مى كند؛ وقتى شهردارى مشغول جمع 
ــت مردم اعتراض مى كنند در حالي كه  آورى كودكان خيابانى اس

نمى دانند بهزيستى صالح اين كودكان را مي خواهد.

اجراي طرح اتوبوس هاى ويژه بانوان 
در اصفهان

بررسى تحوالت در خانواده هاى معاصر؛

پديده هاى نوظهور در خانواده ايرانى

كودكان كار و خيابان
 در بروكراسى ادارى گم  مي شوند

ــت، اما چه عواملى باعث مى شود اين  زندگى شهرى با افسردگى و اضطراب همراه اس
سبك زندگى استرس زا باشد؟

زندگى در شهر به طور كلى استرس زا تر از زندگى در يك منطقه روستايى است اما آيا 
راهى وجود دارد كه بتوانيم شهرهاى جهان را قابل سكونت تر كنيم؟

«آندرئاس مى ير- ليندنبرگ»، متخصص اعصاب و تيم تخصصى وى از موسسه مركزى 
ــه يابى عوامل استرس زا در  سالمت روان در آلمان تالش كردند در مطالعه اى به ريش

محيط هاى شهرى بپردازند.
در سال 2011 ميالدى نتايج به دست آمده از مطالعه اين تيم تخصصى نشان داد كه 
ــهرها و روستاها زندگى  ــه با افرادى كه در مناطق حومه ش ساكنان شهرها در مقايس
مى كنند در ناحيه اى از مغز به نام «آميگدال»، بيش فعال هستند. اين ناحيه از مغز با 

افسردگى و اضطراب ارتباط دارد.
به گفته «مى ير- ليندنبرگ» در مطالعه جديد نيز از همان روش هاى مطالعاتى قبلى 
ــهرها از مسموميت و آلودگى  استفاده شد تا تك تك عوامل خطرزا و استرس زا در ش

صوتى گرفته تا آلودگى هوا و عوامل اجتماعى مورد بررسى قرار گيرد.
«مى ير- ليندنبرگ» خاطر نشان كرد: در اين مطالعه در حالى روى شهرهاى اروپايى 
ــهرهاى در حال توسعه در برزيل  تمركز شده كه اين شهرها در مقايسه با برخى ابرش

يا چين كه در ميانه روند شهرسازى قرار دارند، نمونه هايى با جذابيت كمتر هستند.
براى مثال شهر شانگهاى در چين را در نظر مى گيريم. اگر عامل كار كردن بيش از حد 
شهروندان اين شهر را كنار بگذاريم، مردم شانگهاى با تراكم جمعيت، انبوه ساختمان ها 
ــت و پنجه نرم كنند. مناطق  و رفت و آمد خودروها روبرو هستند كه بايد با آن ها دس

شهرى شانگهاى محل سكونت بيش از 23 ميليون نفر است.
ــتم  ــت. در اوايل قرن بيس ــالمت موضوع جديدى نيس رابطه بين تراكم جمعيت و س
ــالمت عمومى آنچه را كه تعيين كننده ميزان تراكم  برنامه ريزان و مسئوالن حوزه س
ــكونى در هر 4050  ــازى بوده، حدود 12 واحد مس ــب ساختمان س مطمئن و مناس

مترمربع، مشخص كردند.
«ربكا مايلز»، كارشناسان برنامه ريزى از دانشگاه دولتى فلوريدا اين رقم را در سندى 
از اواخر دهه 1900 استخراج كرد. اين ارقام مى تواند مورد بحث قرار گيرد اما «مايلز» 
پذيرفته كه بايد بين ايجاد جامعه اى اجتماعى و پرنشاط و نزديكِى زياد همسايه ها كه 

گاهى مى تواند ناخوشايند باشد، تعادل برقرار شود.
ــايل  ــد فزاينده وس ــى نكردند، رش ــزان از آن چشم پوش ــه برنامه ري هرچند آنچه ك
ــه موتورى ثبت  ــيله نقلي ــال 1900 تنها 8000 وس ــت. در س نقليه موتورى بوده  اس
ــش از 49 ميليون  ــال 1950 اين رقم به بي ــت كه در س ــده در آمريكا وجود داش ش
ــم جمعيتى  ــون تراك ــت همچ ــم ترافيكى ممكن اس ــروزه تراك ــيد. ام خودرو رس
ــترس ــر ارتباط ترافيك با اس ــاهدى مبنى ب ــد. اما آيا ش ــترس زا باش عامل اصلى اس

 وجود دارد؟
ــردگى در «ميامى» به عنوان  «مايلز» در مطالعه اى كه با موضوع شكل شهرى و افس
يكى از پُراسترس ترين شهرهاى آمريكا انجام داد، دريافت: مردمى كه در بخش هايى 
ــهر با حجم باالتر رفت و آمد خودروها زندگى مى كنند، بيشتر با عالئم افسردگى  از ش
روبرو هستند. همچنين تاكيد شد فضاى سبز، استرس و افسردگى را تسكين مى دهد.

«مايلز» همچنين اظهار كرد:  فايده اين گونه مطالعات، جلب نظرها به سوى اهميت اين 
ــخيص اينكه تراكم و حجم ترافيكى بر سالمت روان و حتى سالمت  عوامل است و تش
جسم هم تاثيراتى دارد. در مطالعه انجام شده در شهر «ميامى» حجم ترافيكى به عنوان 
عامل انحصارى در سر و صداى ناشى از رفت و آمد خودروها در نظر گرفته شد كه منبع 

شناخته شده استرس در فضاى شهرى به حساب مى آيد.
همچنين مطالعه اخير در «ماستريخت» هلند نشان مى دهد افراد ساكن در نزديكى 
ــد در وضعيت وخيم  ــر و صداى خودروها و قطارها قرار دارن ــهرها كه در معرض س ش
ــالمت مدل استرس و تنش  ــر مى برند. اساس ارتباط بين صدا و س سالمت روان به س
عمومى است كه نشان مى دهد صوت، سيستم عصبى و همچنين هورمون هاى استرس 

را فعال ساخته و فشارخون را افزايش مى دهد. همچنين موجب مى شود كيفيت خواب 
نامناسب شده كه خود عامل خطرزا براى افسردگى و اضطراب است.

«دنيل پاپ»، متخصص صوت از شركت مهندسى «آتكينز» در انگليس گفت: قاهره 
يكى از پر سر و صداترين شهرها در جهان تلقى مى شود. 

ــده و راهروهايى از صدا  ــهر با ساختمان هاى بلند احاطه ش خيابان هاى باريك اين ش
ــكل تالش براى همتراز و تنظيم كردن صوت و سطح استرس  بوجود آورده است. مش
اين است كه آنچه يك نفر را عصبى مى سازد ضرورتا ديگرى را ناراحت نمى كند. به طور 
مثال برخى از ساكنان مناطق حومه شهرى با سر و صداى حيوانات اذيت مى شوند در 
ــوند عبور هر خودرو در طول شب  حاليكه عده اى ديگر با آمدن به شهر متوجه مى ش

براى آنان آزاردهنده است.
ــايل نقليه ناشى مى شود با خطر بروز  به غير از عامل صوت، ذرات معلق كه از دود وس
اضطراب مرتبط است. بمبئى از ديگر شهرهاى مورد مطالعه است كه در آن به ازاى هر 
نفر كمتر از پنج مترمربع جا وجود دارد. «كارلين كار» كه روى موضوعات فقر شهرى 
كار مى كند بمبئى را شهر تناقض ها و تضادها در نظر مى گيرد كه استرس در سطحى 

عميق تر از منتظر ماندن در ترافيك وجود دارد.
ــازد براى حفظ بقاى روزانه شاهد درگيرى و دعوا باشند.  بمبئى افراد را مجبور مى س
همچنين آزاردهنده است كه شاهد باشيم مادرى براى تامين غذاى فرزندش گدايى 
مى كند يا دوره گردها براى مقدار ناچيزى پول در زباله ها پرسه مى زنند. اين استرس ها 
ــى  ــراى تامين نيازهاى اساس ــهر و كمبود منابع اصلى ب ــترده در ش از نابرابرى گس

شهروندان آن بوجود مى آيد.
ــد در جهان رو به  ــاره مى كن ــلى» همچنين اش به گزارش روزنامه گاردين، «پينوئس
ــالمت روان وجود ندارد، فقدان  ــابهى براى اختصاص به س ــعه اى كه منابع مش توس
اطالعات به اين مفهوم است كه تاثير درست ترافيك، جمعيت باال و وضعيت نامناسب 

ساختمان سازى به آسانى قابل شناسايى نيستند.

ــازمان غذا و دارو درباره ناگفته هاى آلودگى  رييس س
آب دماوند گفت: آلودگى با منشأ «فاضالب انسانى»، 
ــناد  ــى دماوند بود كه اس ــه آب معدن علت لغو پروان

آزمايش ها را نيز منتشر مى كنيم.
در پى تشكيل كنفرانس خبرى توسط مسووالن آب 
دماوند كه در آن مدعى سالمت محصوالت خود شدند، 
رسول ديناروند رييس سازمان غذا و دارو ، ناگفته هاى 

مهمى از اين پرونده را افشا كرد.
ــازمان غذا و دارو با  ــت و رييس س معاون وزير بهداش
ــركت  تاكيد دوباره بر آلوده بودن آب هاى توليدى ش
دماوند در آزمايش هاى انجام گرفته از سوى اين اداره 
اظهار كرد: در آزمايش هايى كه در شهريور ماه بر روى 
آب هاى توليدى اين شركت انجام شد مشخص شد كه 
آب هاى اين شركت به ميكروب «سودوموناس»آلوده 

است.
ــات وجود  ــه داد: وقتى نتيجه آزمايش ــد ادام دينارون
چنين ميكروبى را در آب هاى توليدى نشان دهد اين 
ــته و بايد به سرعت  ــرايط توليد مشكل داش يعنى ش
ــود و لذا به همين منظور دستور توقيف اين  اصالح ش

ــد تا هرچه سريع تر مسؤالن  محصول داده و اعالم ش
اين شركت نسبت به رفع آلودگى هاى ميكروبى اقدام 

كنند.
ــتور توقف توليد اين  وى ادامه داد: على رغم ارائه دس
ــتور فوق را به خوبى اجرا نكرد و اقدام به  شركت دس
توزيع محصوالت خود در بازار كرد كه در نهايت دستور 

پلمپ خط توليد صادر شد.
آلودگى  به فاضالب انسانى از سوى آزمايشگاه 

تاييد شد
ــد از مدتى  ــذا و دارو ادامه داد: بع ــازمان غ رييس س
ــركت به ما اعالم كردند كه مشكالت  مسووالن اين ش
ــده و آماده توليد هستيم كه دوباره بازرسان  مرتفع ش
ــه گيرى از آب  ــور در كارخانه اقدام به نمون ما با حض
كردند كه متاسفانه اين بار وجود ميكروب ايكوالى در 
چاه منشاء توليد آب اين كارخانه از سوى آزمايشگاه 

تشخيص داده شد.
ــروب ايكوالى در آب  ــه داد: وجود ميك ديناروند ادام
نشان دهنده آلوده بودن آب به فاضالب انسانى است و 
لذا بعد از مشخص شدن اين نتايج سريعا پروانه توليد 

ــده و اين شركت ملزم به  آب معدنى دماوند تعليق ش
طى فرايندهاى ميكروب زدايى شد.

رييس سازمان غذا و دارو ادامه داد: هم اكنون نيز بعد 
ــازى خط توليد و اصالحات ديگر فقط اجازه  از پاكس
توليد آب آشاميدنى و نه آب معدنى به اين شركت داده 
شد. ديناروند در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آب 
معدنى چه فرقى با آب آشاميدنى دارد، گفت: در توليد 
آب معدنى به دليل داشتن سرچشمه سالم تصفيه اى 

انجام نمى شود ولى در آب آشاميدنى بايد حتماً تصفيه 
آب و سالم سازى انجام شود.

ــى مكاتباتى كه  ــان كرد: تمام وى در پايان خاطر نش
ــركت آب دماوند انجام گرفته است و  ــئوالن ش با مس
همچنين نتايج آزمايش هاى انجام شده در اين آب ها 
ــگاه مرجع وزارت بهداشت  به طور مستند در آزمايش
ــگاران قرار  ــت و به زودى در اختيار خبرن موجود اس

خواهد گرفت.

ــرورش  ــتيبانى آموزش وپ ــت و پش ــعه مديري ــاون توس مع
شهرستان هاى استان تهران گفت:  78 درصد معلمان مشمول 
طرح رتبه بندى شده اند و 9 هزار و 400 نفر مشمول اين طرح 
نيستند كه عمدتا نيروهاى مازاد بودند و بيشترين نيروى مازاد 

را در شهررى داشتيم.
ــدى معلمان در  ــن بهارلو درخصوص وضعيت رتبه بن محس
شهرستان هاى استان تهران اظهار داشت:  تعداد كل نيروهاى 
ــتان تهران 44 هزار و 383  ــتان هاى اس حقوق بگير شهرس
ــت كه از اين تعداد 34 هزار و 938 نفر مشمول طرح  نفر اس

رتبه بندى هستند.
ــمول طرح رتبه بندى  وى افزود: حدود 9 هزار و 400 نفر مش
نشده اند كه اين افراد دارى سابقه كار كمتر از 6 سال يا مدرك 
ــدود 4 هزار نفر كه  ــتند. ح تحصيلى پايين تر از كاردانى هس
معادل 10 درصد هستند سابقه كارى كمتر از 6 سال دارند و 
10 درصد ديگر نيز داراى مدرك تحصيلى پايين تر از كاردانى 

هستند.
ــوزش و پرورش  ــتيبانى آم ــت و پش ــعه مديري معاون توس
شهرستان هاى استان تهران گفت: معلمانى كه مشمول طرح 

رتبه بندى هستند 78 درصد كل جمعيت معلمان را تشكيل 
مى دهند كه احكام 86 درصد از آنها صادر شده است.

ــدى 14 درصد  ــه بن ــكام رتب ــه اينكه اح ــاره ب بهارلو با اش
ــرد:  معلمانى  ــت، بيان ك ــده اس ــوز صادر نش از معلمان هن
ــاى  ــزو نيروه ــا ج ــته ي ــف داش ــاعت موظ ــر س ــه كس ك
ــادر  ــان ص ــدى برايش ــه بن ــكام رتب ــتند،  اح ــازاد هس م

نشده است.
وى افزود:  بخشى از معلمانى كه مازاد بودند از دوره متوسطه 
دوم به متوسطه اول و ابتدايى منتقل شده اند البته آموزش هايى 

را نيز براى حضور در دوره ابتدايى دريافت كرده اند.
ــتان هاى  ــتيبانى شهرس ــت و پش ــعه مديري ــاون توس مع
ــازاد در  ــش نيروهاى م ــرد:  در بخ ــوان ك ــتان تهران عن اس
ــتان تهران بيشترين مشكل را در شهررى   شهرستان هاى اس
ــال  ــاماندهى بهتر از س ــال وضعيت س ــتيم البته امس داش

گذشته بود.
بهارلو با اشاره به اينكه كمبود نيرو در بخش مردان را با پرداخت 
حق التدريس جبران مى كنيم، گفت:  سال گذشته 110 هزار 

ساعت حق التدريس داشتيم كه بيشتر در حوزه آقايان بود.

ــازمان مديريت بحران  ــازى و بازتوانى س معاون بازس
ــتاد كل نيروهاى مسلح پيشنهاد داد تا در  كشور به س
دوران آموزشى به سربازان آموزش هاى مربوط به امداد 

و نجات نيز ارايه شود.
ــاره گفت: در  ــد لطيفى، در اين ب مهندس محمدفري
حوادث و بحران هاى مختلف نيروهاى مسلح كه بخش 
قابل توجهى از آنرا سربازان شامل مى شوند جزو اولين 
ــتند كه به محل مى رسند اما متاسفانه  نيروهايى هس
برخى از اين نيروها به ويژه سربازان آموزش هاى الزم 
در حوزه امداد و نجات را نديده اند و از اين رو نمى توان 
از پتانسيل و ظرفيت بااليى كه در اين افراد وجود دارد 

استفاده كرد.
ــاى امداد و نجات براى  لطيفى با بيان اينكه آموزش ه
ــتاد كل  ــح كرد: ما از س ــربازان وجود ندارد تصري س
نيروهاى مسلح مى خواهيم كه موارد مربوط به آموزش 
ــى يا در  ــات و امدادگرى در دوران آموزش امداد و نج
ــود و اين پيشنهاد  ــربازان ارائه ش حين خدمت به س
ــتيم  ــرده و آماده هس ــتاد كل منتقل ك ــه س را نيز ب
ــوص وارد همكارى  ــن خص ــى تفاهم نامه اى در اي ط

شويم.

ــازمان مديريت بحران  ــازى و بازتوانى س معاون بازس
كشور درباره اينكه آيا سازمان مديريت بحران آمادگى 
براى آموزش به سربازان را دارد نيز اظهار كرد: مديريت 
ــتگاه هاى مختلف  ــران كارگروه هايى دارد كه دس بح

هركدام مسووليت آن را بر عهده گرفته اند. 
ــز بر عهده جمعيت هالل  آموزش كارگروه همگانى ني
احمر است و پيشنهاد ما نيز اين است كه هالل احمر با 
توجه به بودجه و امكاناتى كه دارد آموزش به سربازان 

را نيز بر عهده بگيرد.
ــرمايه عظيمى  ــراد مى توانند س وى ادامه داد: اين اف
ــن اينكه  ــند، ضم ــع بحران ها و حوادث باش در مواق
ــس از پايان  ــه ديده اند پ ــه آموزش هايى ك با توجه ب
سربازى و در دوران ديگر نيز مى توانند در صورت بروز 
ــهروندان  ــانى به ش حادثه يا بحران اقدام به امدادرس

كنند.
ــربازان  لطيفى درباره اعتبار مورد نياز براى آموزش س
ــه در مذاكره  ــت ك ــا جزو مواردى اس نيز گفت: اينه
ــرد و همانطور كه  ــل ك ــوان حل و فص دو طرف مى ت
ــن زمينه  ــى در اي ــر امكانات خوب ــالل احم گفتم ه

دارد.

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آموزش وپرورش شهرستان هاى استان تهران:

عدم رتبه بندى معلمان مازاد و داراى كسر ساعت 

رييس سازمان غذا و دارو درباره آب دماوند ناگفته هاى جديدى عنوان كرد؛

آلودگى با منشا «فاضالب انسانى»، علت لغو پروانه آب معدنى دماوند

پيشنهاد مديريت بحران براى سربازى

چـرا زندگـى در شـهر 
استرس زاست؟
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ــاعر  ــكور، ش ــروده جورج ش ــين(ع)» س ــام حس ــه ام «حماس
ــن آثار در حوزه  ــت كه به نوعى يكى از تأثيرگذارتري مسيحى س

ادبيات واليى، در ميان غير مسلمانان است.
ــاعر و نويسنده مسيحى  ــنيم، «جورج شكور» ش به گزارش تس
ــيخان جبل عامل، متولد شد و در دانشگاه  لبنانى در روستاى ش
ــرب و تاريخ تمدن  ــل در ادبيات ع ــن ژوزف بيروت به تحصي س
ــعرش را با  ــتين مجموعه ش ــال 1971 نخس پرداخت. وى در س
ــاعر بزرگ لبنانى  ــتايش آميز از « اخطل صغير» ش مقدمه اى س
ــار چند مجموعه شعر،  ــر كرد. پس از آن نيز، در كنار انتش منتش
ــعراى بزرگ عرب همچون ــار ديوان برخى ش به تصحيح و انتش
ــكور از نخستين  ــوقى» و «سعيد عقيل» پرداخت. ش  «احمد ش
ــعار خود به موضوع مقاومت و مبارزه با  ــت كه در اش كسانى اس
ــت و از بنيانگذاران ادبيات و  اشغالگران صهيونيست پرداخته اس

شعر مقاومت در لبنان، به حساب مى آيد.
گذشته از فعاليت هاى ادبى معمول، شكور را بايد از دسته شاعرانى 
ــرلوحه خود در زندگى قرار داده و  به شمار آورد كه آزادگى را س
بدون نگاه تعصب آميز، به دين، زبان به ثناى اهل بيت(ع) پرداخته 
است. هرچند اين رويه در كشورى مانند لبنان كه اديان ابراهيمى 
در كنار يكديگر زندگى مى كنند، دور از ذهن نيست؛ اما خود مايه 
فخر است كه انسانى در جهان كنونى كه تعصبات كوردالنه، نگاه 

حققيت بين را تاريك و كور كرده است، به انسانيت مى نگرد.
شكور، در كشورى بزرگ شده كه در خانه بسيارى از مسيحيانش 
ــتگى  ــته و دل بس ــام على(ع) بر ديوارها نقش بس تصويرى از ام
ــيارى به اهل بيت(ع) وجود دارد. جارى بودن همين فرهنگ  بس
ــندگان اين ديار تأثير گذاشته  در نهاد بسيارى از شاعران و نويس
ــدگار و عمدتاً عميق فراهم كرده  و زمينه را براى خلق آثارى مان
ــواالت پرتكرار حول شخصيت اين نويسندگان و  است. يكى از س
شاعران اين است كه آيا آنها شيعه شده اند يا نه؟ حتى اگر پاسخ 
اين سوال منفى باشد، مهم اين است كه انسانيت و آزادگى در نگاه 
اين دسته از ادبا، فراتر از مرزهاى كيش و مذهب تعريف مى شود.

ــكور تاكنون آثار متعددى منتشر شده اما يكى از كتاب هاى  از ش
خواندنى او كه سال گذشته با ترجمه حجت االسالم و المسلمين 
محمدرضا زائرى، به فارسى منتشر شد، «حماسه امام حسين(ع)» 
نام دارد كه در كنار معرفى شاعر، دربردارنده قصيده اى از شكور در 
رثاى سرور و ساالر شهيدان است. زائرى در معرفى شكور و قريحه 
تواناى او در شعر و ادب، چنين مى گويد: شايد بتوان گفت در شعر 
ــالمه» كه با شاهكار  تاريخى و حماسى بعد از مرحوم «بولس س
ــتهار يافت، تاكنون كسى مانند  ــه غدير» اش جاويدش «حماس
ــته ايم. در ادبيات عرب، «ملحمه» به معناى  ــكور نداش جورج ش
يك كتاب و مجموعه شعرى طوالنى ست كه يك موضوع حماسى 
ــح و پيروزى هاى  ــد و به جنگ و پيكار و فت تاريخى را روايت كن
قهرمانانه دالورى بزرگ بپردازد. اما در ادبيات عرب سرودن چنين 

مجموعه هايى قدمت طوالنى ندارد و گرچه «عبدالمسيح انطاكى» 
ملحمه اى براى حضرت امير(ع) سروده بود، ليكن شهرت ملحمه 
عربى، با بولس سالمه بوده و در واقع ،بايد گفت با «ملحمه الغدير» 

اين راه براى جورج شكور گشوده شده است».
دراين كتاب پس از  معرفى جورج شكور و اهميت ملحمه او، ابيات 
ــى پيش روى مخاطب گشوده  ــى و انگليس عربى با ترجمه فارس

مى شود. شكور در بخش هايى از اين سروده مى گويد:
ــردان، كه نهج و  ــود؟ آن مرد م ــين وارث على نب  مگر حس
ــيرش «ذوالفقار» بى همتاى  ــت و شمش شيوه اش سر عظيم اس
ــر او خيانت  ــه غي ــد، آنجا ك ــه مى گردي ــكافدارى كه مردان ش

مى ورزيدند.
ــين پيامبر در روز غدير، آنگاه كه از غيب ندايش   آن جانش
دادند: «برگوى، تويى كه برمى گزينى... پس بانگ زد كه: هر كه را 
من سرور بوده ام، زين پس على سرور است و هزاران تن حاضران 

يكايك با او بيعت كردند.
 حماسه حسين را واالتر از آن مى دانم كه بر آن اشك بريزم 
و بايد براى شهادتى چنين نو، كه حق راتازه مى دارد شادمان بود 

و بزرگش داشت.
ــاد بيدارى اش  ــده بود و با فري ــه اش عالمى گردآم  در جام
روياهاى خفته مردمانش را بيدار كرد و بيم آهنگ او در چارسوى 
جهان همهمه افكند: يزيد، اين الف زن غاصب حكومت،تهديدش 
ــوان در فرمان خدا  ــگان مى ت ــتى آيا با ستم پيش مى كند و راس

بيعت كرد؟
ــرافرازند و گاه در   اى حماسه «حسين» روزگاران به تو س
تاريخ نقش ها تكرار مى شوند. مرا كاسه سمى به خاطر گذراندى 
ــير باورها نبود.  ــقراط بايد از آزادگى مى نوشيد چرا كه اس كه س
شكور درباره چرايى نگارش اين كتاب مى گويد: زمانى آقاى محمد 
يوسف بيضون، نماينده پارلمان لبنان و رييس جمعيت عامليه، 
من را دعوت كرد تا در عاشورا درباره شخصيت امام حسين(ع) و 
اين واقعه سخنرانى كنم. من ابتدا اين كار را نپذيرفتم و انجام آن 
را سه سال به تعويق انداختم تا از اين طريق فرصت مناسبى براى 
ــود و درباره امام امامان، حضرت امام حسين(عليه  من فراهم ش
ــال از اين ماجرا گذشت كه يكى از  ــخن بگويم. سه س السالم) س
ــد زمان آنچه كه پيش تر تعيين كرده  ــتان به من متذكر ش دوس
ــخنرانى بپردازى. اين  بودى، گذشته است و امسال را بايد به س
دوستم تعدادى كتاب مرجع با محوريت زندگى امام حسين(عليه 
ــبى اى درباره  ــناخت نس ــالم) به من داد تا با مطالعه آنها، ش الس

شخصيت اين امام بزرگوار حاصل كنم.
ــت دارم  ــالم) را دوس ــتم گفتم من امام على(عليه الس   به دوس
ــين ــرده ام، اما درباره امام حس ــاد مطالعه ك ــان زي و درباره ايش

ــه مطالعه آثار  ــروع ب ــالم) مطلب زيادى نمى دانم. ش (عليه الس
ــان  ــير زندگى ايش ــردم. در اين هنگام كه درباره تحوالت و س ك

مطالعه مى كردم، گريستم. هرچه مى خواندم، به شخصيت ايشان 
شيفته  تر مى شدم. درحاليكه كتاب ها در كنارم روى تخت بودند، 
ــام همواره با من بودند و من  به خواب مى رفتم. كتاب ها در اين اي
لحظه اى از آنها دور نمى شدم. شدت عالقه ام به خواندن و دانستن 
ــالم) به گونه اى بودكه همسرم از من  ــين(عليه الس زندگى حس
سوال مى كرد اين كتاب ها چه هستند؟ من در پاسخ به او مى گفتم 
اين آثار درباره امام حسين(عليه السالم) است، من سخت شيفته 
ايشان شده ام و به خواست خداوند، بزرگ ترين حماسه را درباره 
ــه امام حسين ــت. اين گونه بود كه من «حماس وى خواهم نوش

(عليه السالم)» را نوشتم.
ــرف و مباهات خود  ــهادت در راه امام حسين(ع) را مايه ش او ش
ــال و حادثه كربال را  مى داند و ادامه مى دهد: بعضى از مردم، كرب
فاجعه مى دانند، البته در زمان خودش يك فاجعه بوده است، اما 
مى توان از نگاه ديگر آن را روز سرور براى شهادت و عروج ملكوتى 
امام حسين(عليه السالم) و ياران باوفايش به جوار حق دانست؛ از 
اين رو در روز شهادت امام حسين(عليه السالم) اشك هاى خود را 
ريختم، اما شهادت بزرگان، روز ماتم نسيت، روز سرور است از آن 

جهت كه آنان عروج كرده و به ملكوت الهى رسيده اند. همانطور 
كه شريف رضى فرموده، اين روز نمادى براى چنين هدف و پيام 

مهمى است.
من هنگامى كه «حماسه امام حسين(عليه السالم)» را مى نوشتم، 
ــردم؛  چرا كه من  ــتم و افتخار مى ك ــحال بودم، مى گريس خوش

تحفه اى جديد تقديم به ايشان كردم. 
ــم،  ــته باش ــه نداش ــه آن عالق ــه ب ــى ك ــاره موضوع ــن درب م
ــل، عرضه  ــعيد عق ــه اى كه كتابم را به س ــم. در جلس نمى نويس
ــرار دارد،  ــى ما خداوند ق ــر همگ ــردم، به او گفتم كه باالى س ك
ــاهد مى گيرم كه اگر  ــت، من او را ش ــر اعمال و گفتار ماس او ناظ
ــالم) مى بودم و  ــام حسين(عليه الس ــار ام ــن در كن در آن روز م
ــرف و مباهات  ــه ش ــم ماي ــيدم، براي ــهادت مى رس ــه ش با او ب

مى بود.
ــى زائرى و برگردان  ــين(ع)» با ترجمه فارس «حماسه امام حس
انگليسى از بولس عبداهللا، شروع با همكارى حوزه هنرى  و سازمان 
ــار عالقه مندان به  ــده و در اختي ــر ش اوقاف و امور خيريه، منتش

ادبيات آيينى قرار گرفته است.

عضو هيات علمى پژوهشگاه قرآن و حديث گفت: مقتل خوانى فوايد فراوانى دارد 
از جمله اينكه بسيارى از انحرافات كنار زده مى شود.

ــالم على اميرخانى ،  درباره معرفى كتاب هاى مقتل اظهار داشت:  حجت االس
كتاب هاى تاريخى متأخر بخش هاى مختلفى داشته كه بخشى از آن مقتل نام 
داشت و در اين بخش سير شهادت يا وفات افراد را به صورت تاريخى مى نگاشتند؛ 

مثل مقتل على ابن ابى طالب (ع)، مقتل زيد ابن حارث، ، مقاتل الطالبيين.
اميرخانى افزود: چون يكى از حوادث مهم و تأثيرگذار عالم اسالم شهادت امام 
حسين (ع) بود، بسيارى از كتاب ها به مقتل الحسين پرداختند. زيرا به وقايعى 

پرداخته بودند كه ارتباط مستقيم با شهادت ايشان داشت.
وى اظهار داشت: مورخان در اين كتاب ها به ماجراهاى حركت امام حسين (ع) 
ــمت كربال و بعد ماجراهاى بعد از عاشورا پرداختند. بنابراين كل  از مدينه به س
اين ماجراها ، كه در كتب تاريخى قدما بود ،  به نام مقتل الحسين (ع) مشهور شد 
تا جايى كه عنوان مقتل الحسين هم در بين شيعيان و هم در بين غير شيعيان 
عنوان مستقلى شد. مثل مقتل الحسين خوارزمى و مقتل الحسين ابى مخنف و 

مقتل الحسين طبرى.
ــين معرفى كرد و گفت:  ــته اى ديگر از كتب مقتل را انصارالحس اميرخانى دس
كتاب هاى انصارالحسين از دل كتاب هاى رجالى در آمد و به صورت مجزا چاپ 
شد تا اينكه تبديل به سبكى در نگارش كتاب شد؛ اين كتاب ها حاوى زندگى نامه 
ــت. كتاب ابصار العين فى انصار الحسين  شهداى كربال از والدت تا شهادت اس

محمد سماوى از جمله اين كتاب هاست كه ترجمه آن در بازار موجود است.
ــت مقتل خوانى  ــاره اهمي ــرآن و حديث درب ــگاه ق عضو هيات علمى پژوهش
ــورا  ــت: يكى از روش هايى كه مى توان جلوى تحريفات جريان عاش اظهار داش
ــين (ع)  ــاى مربوط به امام حس ــى و قضاي ــردم را با متون تاريخ ــت و م را گرف
ــت كه مقام معظم رهبرى تأكيد فراوانى روى اين ــنا كرد مقتل خوانى اس آش

 موضوع دارند.
ــورا مورد تأكيد قرار مى گيرد و  اميرخانى افزود: مقتل خوانى بيشتر در روز عاش
گاهى ممكن است دو تا چهار ساعت طول بكشد، ولى همان طور كه اشاره شد، 
فوائد فراوانى در پى دارد، از جمله اينكه سطح اطالعات مربوط به جريان عاشورا 

را در مداحان و مستمعين افزايش مى دهد.

وى گفت: يكى از اهداف مقتل خوانى ماندگارى متن مقتل در ذهن مستمع است 
طورى كه خودش اهل تشخيص باشد و آنچه مى شنود را بسنجد كه چقدر صحت 
دارد. ادامه اين روند باعث مى شود خود به خود بسيارى از انحرافات كنار زده شود.

هدف از مقتل خوانى آشنايى با فرهنگ حسينى است
اميرخانى اظهار داشت: مداحان اگر بتوانند سواد تاريخى شان را افزايش دهند و 
بخش هايى از مقاتل موجود را حفظ كنند، همان روضه است، لزومى ندارد زياد 
زبان حال بگويند، چرا كه هر چقدر زبان حال زياد باشد، احتمال تحريف در تاريخ 
بيشتر مى شود. هدف اين نيست مخاطب صرفاً گريه كند، كما اينكه گريه خود 
شأنى دارد، بلكه هدف  اين است كه مخاطب با فرهنگ امام حسين (ع) ارتباط 

برقرار كند.
ــگاه قرآن و حديث با اشاره به فوائد ديگر مقتل خوانى  عضو هيات علمى پژوهش
ــعراى آيينى با اطالعات  ــت: فرهنگ مقتل خوانى باعث مى شود ش تأكيد داش
دقيق ترى شعرشان را بنويسند و از آنجا كه اشعار به عنوان ميراث فرهنگى يك 
كشور باقى مى مانند، آيندگان وقتى به اين اشعار نگاه مى كنند، همچنان كه از 

معنويت شعر بهره مى برند، اطالعات صحيح هم دريافت مى كنند.
روضه سازى آفت عزادارى

ــگاه درباره تهديدات عدم رجوع به منابع موثق از جمله  اين استاد حوزه و دانش
ــخصى خوابى مى ديد يا  ــيعه تصريح كرد: مدتى مرسوم شده بود ش مقاتل ش
احساس مى كرد اگر موضوعى به روضه اضافه كند مستمع بيشتر گريه مى كند، 
ــازى مى كرد. به اين ترتيب حجم زيادى از اطالعات ناصحيح  شروع به روضه س
نسبت به ماجراى عاشورا در بين مردم ترويج مى يافت و باالخره تبديل به متن 

موثق مى شد.
ــلمين على اميرخانى درباره ريشه انحراف در كتاب هاى  حجت االسالم و المس
ــترش مراسمات و  ــت: از دوران صفويه به بعد هم زمان با گس مقتل اظهار داش
ــبيه خوانى يا در قالب مصيبت خوانى، عده اى با  آيين هاى عزادارى در قالب ش
ترفندهاى مختلف شروع به تحريف كردند تا اينكه جريان برخى مقاتل سست 

و نامعتبر رشد يافت. 
ــر شد كه در آن تحريفاتى  برخى از كتاب ها بدون منبع و همراه با تصوير منتش

صورت گرفته بود.

مقتل خوانى؛ روضه را از انحراف دور مى كند
خوددارى ايران از مشاركت در شصت و هفتمين نمايشگاه كتاب فرانكفورت، 
ــران خارجى به  ــدى، باعث واكنش انتقادى ناش ــلمان رش به دليل حضور س

سياست هاى مديران اين نمايشگاه شد.
ــگاه  ــى ايتاليا، از غيبت ايران در نمايش ــر و منتقد ادب «فابريزيو منيتى» ناش
فرانكفورت ابراز تاسف كرد و گفت: نمايشگاه براى بهره بردارى هاى تبليغاتى، 

از نويسنده اى بحث انگيز مانند رشدى، دعوت كرده است.
وى تاكيد كرد: واقعا نمى دانم چرا كسى بايد آدمى به شدت بحث برانگيز مانند 
سلمان رشدى را، آن هم در شرايطى دعوت كند كه مى داند ايران و برخى ديگر 
ــايد مديران نمايشگاه فكر ــالمى با حضور او مشكل دارند. ش از كشورهاى اس
كرده اند كه تبليغات منفى مى تواند براى آنان سودمند باشد. هرچند ممكن 
است اين گونه نشود؛ زيرا غيبت ايران به ناشران خارجى كه اميدوار به همكارى 

با ايرانيان بودند، آسيب خواهد زد.
«سابين كراوس» دانشجوى آلمانى هم، از غيبت ايران در نمايشگاه فرانكفورت، 
ابراز ناخرسندى كرد و گفت: من در كارهاى تجارى نيستم، اما يك بازديدكننده 

معمولى ام كه به ادبيات خاورميانه و به ويژه به ادبيات فارسى، عالقه دارم.
ــتم و از اوضاع جهان هم سر در نمى  اين شهروند  افزود: من آدم سياسى نيس
ــت كه واقعا دوست داشتم سالن ايران را ببينم  آورم. هرآنچه مى دانم، اين اس
ــزى نمى بينم جز يك  ــادى هم خرج كردم و حاال چي و براى اين كار، پول زي

سالن بزرگ و خالى.
همچنين ناشرى كه خواست نامش فاش نشود، تاكيد كرد كه جاى خالى ايران 

به شدت احساس مى شود و او از اين موضوع، متاسف است.
اين ناشر كه مى گويد با فضاى چاپ و نشر در ايران نيز آشنا است، مى افزايد: 
ــماره چهار كه قرار بود ايران حضور داشته باشد ــالن ش ــما به س زمانى كه ش
ــى كلمه خالى  ــما به معناى واقع ــاى خالى ايران را مى بينيد. ش مى رويد، ج
ــورى مانند ايران با فرهنگى اسالمى و ايرانى،  بودن را احساس مى كنيد.كش

بايد اينجا باشد.
وى از حضور سلمان رشدى در اين نمايشگاه بين المللى نيز، انتقاد كرد و دعوت 

از او را «اقدامى آشكارا تحريك آميز» ناميد.
ــگاه كتاب فرانكفورت، حضور پر  از سوى ديگر، «يورگن بوس» رييس نمايش

سر و صداى رشدى در آيين گشايش نمايشگاه را اقدامى تحريك آميز ناميد.

ــتفاده از ابزار تبادالت  ــت رابطه تهران- برلين با اس وزير خارجه آلمان، بر تقوي
فرهنگى و برگزارى كارگاه هاى آموزشى، تاكيد كرد.

مركز مبادالت دانشگاهى آلمان موسوم به DAAD (دااد) با همكارى دانشگاه 
تهران، سه كارگاه آموزشى را با عناوين آموزش عالى براى توسعه پايدار و ثبات، 
ــاى كتابخانه  ــالن ه ــعه اقتصادى پايدار، در س فرهنگ و صنايع خالق، و توس
ــگاه تهران برگزار كردند. اين كارگاه ها با حضور شمارى از اساتيد مركزى دانش
دانشگاه هاى آلمان از جمله اكهارت دهلرس استاد دانشگاه بن، فردريك فلس از 
موسسه باستان شناسى آلمان، كارشناسان حوزه فرهنگى نظير دييتر كالسيك 
رييس جشنواره فيلم برلين، هنرمندان و كار آفرينان ايرانى از جمله هادى تهرانى 
معمار برجسته و اميد يراقى نايب رييس اتاق بازرگانى ايران و آلمان برگزار شد. 
ــكده هنرهاى زيبا در نشست  ــگاه تهران و استاد دانش معاونت بين الملل دانش
افتتاحيه اين كارگاه ها گفت: دانشگاه تهران به عنوان مهم ترين دانشگاه ايران 
بايد نقش خود را در زمينه توسعه پايدار ايفا كند؛  هرچند همكاران ما در ديگر 

دانشگاه ها هم عالقه خود را براى كمك به اين موضوع اعالم كرده اند.
ــگاهى داشته  ــتمداران تحصيالت دانش محمدباقر قهرمانى افزود: وقتى سياس
باشند يا مدرس دانشگاه باشند، مسير براى تبادالت فرهنگى هموار مى شود و 
ــتاين ماير وزير خارجه آلمان در دانشگاه تهران از اين امر  حضور فرانك والتر اش

خبر مى دهد.
رييس مركز تبادالت دانشگاهى و علمى آلمان در بن نيز كه در اين نشست حضور 
داشت گفت: مركز اطالع رسانى ما در ايران سال قبل افتتاح شده كه اين مساله 

مى تواند مبناى خوبى براى ارتباط همكاران علمى ايرانى و آلمانى باشد.
مارگريت وينتر مانتل با اشاره به سوابق ديرينه همكارى ايران و آلمان ادامه داد: 
تفاهم نامه اى كه بين وزارت علوم و مركز دااد در سپتامبر 2012 امضا شد، نتيجه 
اين سابقه ديرينه است. به گفته وينتر مانتل، مركز اطالع رسانى بعد از اين تفاهم 
ــد و از آن پس دااد با  ــال 2013 در دانشگاه شهيد بهشتى تاسيس ش نامه در س

دانشگاه هاى تهران و اصفهان برنامه هاى تحقيقاتى زيادى را اجرا كرده است.
وينتر مانتل ادامه داد: بيش از هفت هزار محقق بعد از سال 2000 از بورسيه هاى 
دااد استفاده كرده اند، در سال جارى 700 نفر با كمك اين بورسيه ها به تحصيالت 
خود ادامه داده اند و اين مركز نشست دانش آموخته هاى خود را در سه روز آتى 

در دانشگاه شهيد بهشتى برگزار مى كند.

واكنش ناشران خارجى به جاى خالى ايران در نمايشگاه فرانكفورت

تهران و برلين در مسيرتعميق تبادالت فرهنگى ديرين

روايت شاعر مسيحى از عالقه اش براى شهادت در راه حماسه امام حسين(ع)
خبر

معاون سيما، در گفت وگويى اختصاصى با ايسنا، به پرسش هايى 
درباره حل مشكالت مالى سازمان صداوسيما، علت خالى بودن 
ــريال جديد ويژه محرم، كاهش سريال هاى  آنتن تلويزيون از س
الف ويژه و همچنين سياست ها و رويكردهاى جديد تلويزيون، 

توضيحاتى را ارائه داد.
على اصغر پورمحمدى، در پاسخ به اينكه چرا آنتن تلويزيون در 
دهه اول محرم امسال از سريال هاى مناسبتى خالى است و اينكه 
ــت هاى جديد صداوسيما مربوط مى شود  آيا اين اتفاق به سياس
يا به كمبود بودجه؟ تصريح كرد: ما هر سال به طور مداوم براى 
دهه اول محرم سريال نداشتيم. به نظرم، بعد از ساخت و پخش 
سريال هاى فاخرى مثل «مختارنامه» و «شب دهم»، ديگر نبايد 
سريال هاى ضعيف بسازيم، بلكه بايد براى ايام محرم به كارهاى 
خيلى فاخر برسيم كه با فرهنگ عاشورا، همخوانى  داشته باشد.

ــى كه در حال حاضر داريم،  او در عين حال تصريح كرد: با وضع
نمى توانيم كارهاى فاخر داشته باشيم؛ ساخت كارهاى فاخر، هم 
زمان مى خواهد هم پول، كه ما هر دو را در محرم امسال نداشتيم.

معاون سيما، سپس درباره ى علت كم شدن پروژه هاى الف ويژه 
ــازمان صداوسيما،  تلويزيون نيز توضيح داد: مشكل اساسى س
ــاخت  ــر هيچ بودجه اى براى س ــت. ما در حال حاض بودجه اس
سريال هاى الف ويژه نداريم و به دنبال مشاركت بوديم و هستيم 
ــه عنوان مثال،  ــاركت بگيريم؛ ب تا از بخش هاى خصوصى، مش
ــى (ع)» از جمله پروژه هاى الف ويژه اى  سريال «حضرت موس
است كه آماده كليد خوردن است اما فعال نمى توانيم كارى انجام 
ــى» از ديگر پروژه هاى الف ويژه  ــريال «سلمان فارس بدهيم. س
سازمان است كه آماده توليد است اما ما به دنبال يك حامى مالى 

برايش هستيم، به دليل اينكه بودجه نداريم.
ــپس تصريح كرد: پروژه هاى الف ويژه نيازمند  پورمحمدى، س
بودجه هاى بااليى هستند و حتى برخى از اين سريال ها به اندازه 
ــيما، بودجه مى خواهند كه ما االن چنين  كل بودجه معاونت س
ــود و دولت  پولى را نداريم. اميدواريم رابطه دولت با ما خوب ش
ــريال هاى الف ويژه كمك كند. معاون سيما،  ما را در ساخت س
ــان كرد: زمان دقيقى براى حل مشكل مالى  همچنين خاطرنش
سازمان صداوسيما نمى توانم تعيين كنم؛ چراكه اصال مشخص

 نيست.
ــش ديگر خبرنگار ايسنا،مبنى بر  ــخ به پرس او همچنين در پاس
ــرزمين كهن» چه خواهد شد؟ اعالم  ــريال «س اينكه تكليف س
ــت تا  ــال انجام كارهايش اس ــه اكنون در ح ــرد: اين مجموع ك
ان شااهللا به زودى فاز سوم آن كليد بخورد. اگر ما بتوانيم با همين 
ــام بدهيم حتما  ــه اى كه داريم اصالحاتش را انج مختصر بودج
ــرزمين كهن» قطعا امسال پخش  آن را پخش مى كنيم، اما «س

نخواهد شد.

مشكل اصلى صداوسيما 
چيست؟



ابالغ راى
7/371 كالسه پرونده: 94-107 ، شماره دادنامه: 94/5/11-293 مرجع 
رسيدگى: شعبه 41 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبى هنرى 
فرد به نشــانى اصفهان خ باهنر كوى شــكوفه پ 10 بــه وكالت محمد 
امين بصيرى به نشانى خيابان شــيخ صدوق شمالى حد فاصل مفيد و 
نيكبخت كوچه شماره 30 (آســياب) پ111. خوانده: سامان محمدى به 
نشانى مجهول المكان. خواسته: مطابه وجه سفته، باعنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم 
رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد: راى قاضى شورا: در خصوص دعوى مجتبى هنرى فرد 
با وكالت محمدامين نصيرى به طرفيت ســامان محمدى به خواســته 
مطالبه مبلغ 43/500/000 ريال وجه ســفته هاى به شماره خزانه دارى 
كل 066882 (ســرى ب) 082712 (ســرى/ت) 593160 (سرى/ش) و 
443552 (سرى/ژ) 610769 (سرى/ط) 443551 (سرى/ز) به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب، شــورا دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت تشخيص داده، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقــالب در امور مدنى حكم بــر محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
43/500/000 ريال بابت اصل خواســته و 150/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و حق الوكاله وكيل بر مبناى تعرفه قانونى و همچنين خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 94/2/16 لغايت تاريخ وصول 
كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى 
اســالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد، در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شــورا و ظرف بيست روز 
پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى 
عمومى حقوقــى اصفهان مى باشــد. م/الف:17639 قاضى شــعبه 41 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/372 كالسه پرونده: 94-106 شــماره دادنامه:320-94/5/11 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 41 شــوراى حل اختالف خواهان: على هنرى فرد به 
نشانى اصفهان خيابان باهنر كوى شــكوفه پالك 10 وكيل: محمد امين 
بصيرى ش پ 24053 به نشــانى اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالى 
حدفاصل نيكبخت مفيد كوى شــماره 30 پالك 111. خوانده: رســول 
نعمتى اليادرانى مجهول المكان خواســته مطالبه يك فقره چك شماره 
606310-92/11/28 عهده بانك اقتصاد نوين شــعبه بلــوار وحيد. با 
عنايت به محتويات پرونده و اخد نظريه مشــورتى اعضاء شــورا ختم 
رسيدگى را اعالم و  به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى على هنرى فرد با وكالت 
محمد امين بصيرى به طرفيت آقاى رسول نعمتى اليادرانى به خواسته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال معادل دو ميليــون تومان وجه چك به 
شــماره 606310-92/11/28  به عهده بانك اقتصاد نوين شعبه بلوار 
وحيد به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول  مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى  در  جلسه 

رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه 
ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به  پرداخت مبلغ 20/000/000 
ريال معادل(دو ميليون تومان) بابت اصل خواسته و 200/000 (دويست 
هزار ريال) بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و 
خسارت  تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (92/11/28) تا 
تاريخ اجراى حكم در حق  خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر 
خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 17640دفتر 

شعبه 41 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

7/373 كالسه پرونده: 708/93 شماره دادنامه: 902-93/9/23 مرجع 
رسيدگى: شعبه هفده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرسول 
آقا عليان دستجردى به نشانى اصفهان دستجرد برخوار خ بعثت خوانده: 
محمدمراد سليمانى مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه  مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسيدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نمايد راى قاضى شورا در خصوص دادخواست آقاى عبدالرسول 
آقاعليان دســتجردى به طرفيت محمدمراد ســليمانى بخواسته مطالبه 
مبلغ 24/000/000 ريال وجه چك به شماره 793386-87/5/10 عهده 
بانك صادرات به انضمام خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خوانده 
در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه 
رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند ومحكمه 
پســندى مقابل اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه 
ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198، 515 و 519 و 522 قانونى آيين 
داردســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت بيســت و چهار 
ميليون ريال 24/000/000 ريال بابت اصل خواســته و يكصد و هفتاد 
هزار ريال (170/000) ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
87/5/10 تا تاريخ اجراى حكم در حــق خواهان صادرو اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز 
قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 

الف 18510 قاضى شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

7/374 كالسه پرونده: 709/93 شــماره دادنامه:880-93/9/23 مرجع 
رسيدگى: شعبه هفده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرسول 
آقا عليان دســتجردى به نشــانى اصفهان دســتجرد  برخوار خ بعثت 
خوانده: حســين عفورى دســتجردى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
با عنايت به محتويــات پرونده و اخذ نظريه  مشــورتى اعضاى محترم 
شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشرح 
آتى مبادرت بــه صدور راى مى نمايد راى قاضى شــورا در خصوص 
دادخواست آقاى عبدالرسول آقا عليان دســتجردى به طرفيت حسين 

عفورى بخواســته مطالبه مبلغ 5/500/000 ريال وجه چك به شــماره 
658217-1390/3/30 و 2- 797182-90/6/10 عهــده بانك صادرات 
به انضمام خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خوانده در مطالبه وجه آن دارد 
و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته و 
هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند ومحكمه پسندى مقابل اعتراض نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننمــوده لذا دعوى خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198، 515 و 519 و 522 قانونى آيين داردسى مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت پنج ميليون ريال 5/500/000 ريال ريال بابت اصل 
خواسته و يكصد و نود هزار ريال 190/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك موصوف  658217-90/3/30، 2/500/000 و 797182 – 
90/6/10 3/000/000 ريال تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادرو 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف 18509 قاضى شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/375 شــماره دادنامــه: 9409970353600200 شــماره پرونــده: 
9309980359500951 شماره بايگانى شــعبه: 931189 شاكى: آقاى 
جبار پيرغيب جونقانى فرزند رحمت اله به نشــانى شهرستان اصفهان 
شهر ربط خ امام جنب بهداشــت متهم: آقاى بنيامين احمدى فرزند زين 
العابدين به نشانى شهرستان اصفهان خ قائميه ك 33 منزل سوم اتهام: 
كالهبردارى (برداشت از حساب) گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايــد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى بنيامين احمدى خشــوئى 
فرزند زين العابدين داير به تحصيل و برداشت غير قانونى مبلغ پنجاه و 
هفت ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال از طريق سامانه رايانه اى با 
اطالع از رمز دوم حســاب بانكى و موضوع شكايت آقاى جبار پيرغيب 
جونقانى فرزند رحمت اله با توجه به محتويات پرونده شــكايت شاكى 
(مالباخته) پيرينت اخذ شده از حســاب جارى شاكى عدم حضور متهم 
در دادسرا و در جلسه دادگاه عليرغم ابالغ قانونى وقت جلسه دادگاه به 
متهم و متوارى بودن متهم و اينكه تالش مامورين در جهت دســتگيرى 
متهم منتهى به نتيجه نشــده اســت بزهكارى متهم فوق الذكر محرز و 
مسلم بوده و به استناد ماده 741 الحاقى قانون مجازات اسالمى مصوب 
1375/3/2 (الحاقى مورخ 1388/3/5) عــالوه بر رد مبلغ مذكوردر حق 
شاكى به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق 
دولت محكوم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين دادگاه و ســپس ظرف بيست روز قابل تجديد 
نظرخواهى در دادگاههاى تجديد نظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف 

17658 دادرس رئيس شعبه 110 دادگاه عمومى جزائى اصفهان 
ابالغ راى

7/376 شــماره دادنامــه: 9409970353800583 شــماره پرونــده: 
9409980365500004 شماره بايگانى شــعبه: 940191 شاكى: آقاى 
فريدون جعفرپيشه فرزند حسين به نشــانى شهرستان اصفهان خ آل 
محمد ك نهم وحدت ك 22 بهمن پالك 2 طبقه 5 متهم: آقاى رضا ولى پور 
مرغملكى فرزند محمد على فعال مجهول المــكان به آدرس: اصفهان، خ 

غرضى، خ خردمند، ك بهاران پ595 روبروى مجتمع عباس اتهام: انتقال 
مال غير گردشكار: دادگاه با بررســى محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه در 
خصوص اتهام آقاى رضا ولى پور مرغملكى فرزند محمد على دائر بر 
فروش مال غير با اين توضيح كه شاكى طى شكايت خود اعالم نموده به 
موجب مبايعه نامه مورخ 91/11/24 مشتكى عنه اقدام به فروش تمامى 
شش دانگ يك واحد آپارتمان مسكونى واقع در اصفهان خيابان غرضى 
خيابان خردمند كوى بهاران يك پالك 595 بهاين جانب نموده و پس از 
آن اقدام به فروختن آپارتمان به شخص ديگرى به نام مظاهر جمشيدى 
كرده اســت عليهذا نظر به شــكايت مطروحه وكيفرخواست صادره و 
مبايعه نامه ارائه شده از سوى شــاكى كه طى آن مبلغ 200/000/000 
ريال از سوى شــاكى بابت ثمن معامله پرداخت شده و اسناد و مدارك 
ارائه شده كه حكايت از عدم مالكيت فروشنده نسبت به آپارتمان فروخته 
شده دارد و اينكه آپارتمان به نام خانم رويا فرح بخش بوده كه به خانم 
سهيال دائى تقى شمس آبادى فروخته شده و مشتكى عنه مرتكب فروش 
مال غير شده دادگاه اتهام انتســابى را محرز و مسلم دانسته و مستنداً 
به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير و ماده 1 قانون تشديد 
مجازات مرتكبين ارتشــاء و اختالس وكالهبردارى حكم بر محكوميت 
متهم به تحمل يك ســال حبس تعزيرى و پرداخت مبلغ 200/000/000 
ريال به عنوان جزاى نقدى در حق صدوق دولت و رد مبلغ 200/000/000 
راى در حق شاكى صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه مى باشد. م الف 17660 

رئيس شعبه 112 دادگاه كيفرى 2 اصفهان 
ابالغ راى

7/378 شــماره دادنامــه: 9409970351100337 شــماره پرونــده: 
9009980351100664 شــماره بايگانى شعبه: 900666 خوانده: آقاى 
نادر چهارلنگ باجولــى فرزند قربانعلــى با وكالت آقاى اميرحســين 
دهقان نژاد فرزند تقى به نشــانى خ وحيد نبش خ حسين آباد ساختمان 
عسكرى طبقه سوم واحد 4. خواهان: آقاى خسرو نقدى فرزند نادعلى 
به نشــانى رباط اول خ باهنر مقابل ساختمان اســپادانا مشاور امالك 
شهروند آقاى خســرو نقدى كد پروانه كسب 1101297 خواسته: الزام 
به ايفاى تعهــد (غير مالــى) راى دادگاه در خصــوص واخواهى آقاى 
خســرو نقدى فرزند نادعلى بــه طرفيت آقاى نــادر چهارلنگ باجولى 
فرزند قربانعلى با وكالت آقاى اميرحسين دهقان نژاد نسبت به دادنامه 
شماره 8709970351100072 مورخ 87/2/9 موضوع پرونده كالسه 
8609980351101035 كه متضمن محكوميت مشاراليه به پرداخت مبلغ 
هشتاد و دو ميليون و هشتصد هزار ريال بابت خسارات عدم ايفاء تعهد 
تا تاريخ 87/1/31 و خسارات دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
بوده دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينكه واخواه داليل يا 
دليلى كه موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم سازد ارائه ننموده 
و ادعاى واخواه مبنى بر خروج انجام تعهد از حيطه اختيارات وى به دليل 
اينكه ملك به نام ديگرى مى باشــدبا توجه به اينكه نامبرده مكلف بوده 
مقدمات انتقال را فراهم آورد و نامبرده در عدم انجام تعهد مقصر بوده 
لذا به استناد ماده 305 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مصوب سال 1379 و مواد بعدى آن ضمن رد واخواهى 
نامبرده دادنامه مذكور را تاييد و استوار مى نمايد. راى صادره حضورى 
بوده و ظرف بيست روز از تاريخ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد 
نظر مركز استان مى باشد. م الف 17668 رئيس شعبه 11 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان

اخبار كوتاه اخبار كوتاه

ــال اعتبار از ابتداى  ــتاندار چهارمحال و بختيارى از تخصيص 640 ميليارد ري اس
ــتانى، ملى و ماده 10 و 12 به راه و شهرسازى  امسال تاكنون از محل اعتبارات اس

استان خبرداد.
ــكن چهارمحال و بختيارى اظهار داشت:  ــتكى در شوراى مس قاسم سليمانى دش
ــتان اقدامات بى نظير و تالش  ــازى در اس در دولت يازدهم در زمينه راه و شهرس
هاى فراوان براى رفع مشكل مردم انجام شده است. وى بيكارى و مشكالت مقابل 
ــكالت مردم چهارمحال و بختيارى  ــكن و ازدواج را مهم ترين مش روى تامين مس
ــكالت  ــووالن موظفند براى رفع اين مش ــت و گفت: مس به خصوص جوانان دانس

تالش كنند.
سليمانى با بيان اينكه مسووالن در مصوبات، آئين نامه ها و قوانين راه حل اجرايى 
ــك ها نيز خالف  ــرد: مديران بان ــكالت مردم پيدا كنند، تاكيد ك براى انجام مش
ــتاندار چهارمحال وبختيارى تصريح كرد:  ــتان عمل نكنند. اس ــعه اس روال توس
ــكالت مردم حركت كنند. ــتم بانكى متحد و در مسير رفع مش مسووالن در سيس
ــكن مهر را با وجود نقاط قوت و ضعف  سليمانى ادامه داد: دولت يازدهم طرح مس
ــتان  ــكالت آن مجدانه تالش كنند. در اس ــراى رفع مش پذيرفت و مديران بايد ب
چهارمحال و بختيارى 24 هزار واحد مسكن مهر در شهرهاى باالى 25 هزار و زير 

25 هزار نفر جمعيت احداث شده است.
از تعداد واحدهاى مسكن مهر ساخته شده در استان، 13 هزار و 584 واحد مسكن 
ــاخت اداره كل راه و شهرسازى  مهر در شهرهاى باالى 25 هزار نفر در تعهدات س

استان و مابقى در تعهد تعاونى هاى مسكن ساز است.
هم اكنون بيش از 50 درصد از واحدهاى مسكن مهر در استان چهارمحال وبختيارى 

به متقاضيان واگذار شده است.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد با بيان اينكه در 
بسيارى از مسائل و عرصه هاى ورزشى، خأل محتوايى مشاهده مى شود گفت: خأل 
ــيب هاى جدى مواجه كرده و به دغدغه مسووالن  محتوايى، در ورزش ما را با آس

تبديل شده است 
حجت االسالم والمسلمين محمدعلى نكونام در ديدار با جمعى از پيشكسوتان و 
قهرمانان ورزش جانباز و معلول استان به مناسبت هفته پارالمپيك افزود: محتوا 
در عرصه ورزش نبايد مورد غفلت قرار گيرد؛ چراكه غافل شدن از اين امر ضايعه و 

خسارت هاى بسيارى بر فضاى ورزشى جامعه تحميل مى كند.
ــورى در ورزش ــالق و خدامح ــد، اخ ــف تعه ــه از ضع ــا گالي ــن ب وى همچني
ــدركاران  ــت ان ــورد توجه دس ــا م ــن خأله ــه اي ــا زمانى ك ــت: ت ــار داش  اظه

و متوليان ورزش قرار نگيرد، ورزش ما كماكان با آسيب  مواجه است.
ــتان تعهد در ورزش را يكى از معيارهاى اصلى محتوايى  نماينده ولى فقيه در اس
كردن ورزش دانست وبيان داشت: اگر ورزش به معناى واقعى كلمه با تعهد همراه 
ــبهه اى براى بَدنه جامعه در زمينه داليل شكست  ــك و ش ــود، ديگر جاى ش ش

بازيكنان با وجود صرف هزينه هاى گزاف باقى نمى ماند .
ــووالن از ورزش جانبازان  ــتيبانى مس ــت و پش ــر حماي ــالم نكونام ب حجت االس
ــه انجام  ــبت ب ــوالن بايد نس ــازان و معل ــت: جانب ــرد و گف ــوالن تاكيد ك و معل
ورزش هاى متناسب با توانمندى هاى جسمى خود كوشا باشند و مسووالن و متوليان 
ورزش نيز بايد نسبت به فراهم سازى زيرساخت ها و امكانات ورزشى براى اين قشر 

سرمايه گذارى و برنامه ريزى  كنند.
ــت:  مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى نيز در اين ديدار اظهار داش
ــى جانبازان و معلولين در 9  هم اكنون 125 ورزشكار در قالب هيأت هاى ورزش
ــتان فعاليت دارند . عبدالرحمان قاسمى ديدار با مسووالن استان،  شهرستان اس
ديدار با خانواده شهدا، برگزارى مسابقات متعدد ورزشى و فرهنگى، حضور در گلزار 
شهدا و تجديد پيمان با شهدا و بازديد از آسايشگاه جانبازان و معلوالن را از مهم 
ترين برنامه هاى هيات هاى ورزشى جانبازان و معلوالن استان در اين هفته عنوان 
كرد. وى گفت : هم اكنون ورزشكاران معلول و جانباز استان در رشته هاى مختلف 
ــنا، تيراندازى با تفنگ و كمان، وزنه  نظير بسكتبال با ويلچر، واليبال نشسته، ش
بردارى باستانى، تنيس روى ميز، قايقرانى، اسكى، دوچرخه سوارى، كوهنوردى 

و بوچيا فعاليت دارند .

اختصاص امسال 640 ميلياردريال 
به راه و شهرسازى چهارمحال وبختيارى

امام جمعه شهركرد؛
عرصه هاى ورزشى با خال محتوايى 

مواجه است
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باغداران قطب توليد انگور استان چهارمحال و بختيارى با پرداخت زكات انگور 
خود توانسته اند مشكالت بسيارى از نيازمندان اين استان را حل كنند.

ــت كه بيشتر مردم آن در بخش  چهارمحال و بختيارى يكى از استان هايى اس
كشاورزى فعاليت مى كنند. بسيارى از مردم در بخش باغدارى، بسيارى در توليد 
محصوالت زراعى و بخش ديگرى نيز در بخش دامدارى و توليد محصوالت دامى 

فعاليت مى كنند.
به واسط شرايط توپوگرافى و آب و هوايى خاص استان چهارمحال و بختيارى، 
توليد بسيارى از محصوالت باغى در اين استان نظير بادام، گردو، هلو، انگور و... 
موردتوجه قرارگرفته و اين محصوالت از كيفيت بسيار بااليى برخوردار است و 

بازارپسندى بااليى دارد.
 توليد انگور يكى از مهم ترين محصوالت باغى استان چهارمحال و بختيارى به 
شمار مى رود كه در اكثر نقاط استان چهارمحال و بختيارى ديده مى شود و اين 
در حالى است كه وجود باغات انگور در شهرستان كيار اين استان از نقاط ديگر 

بيشتر است و اين منطقه به عنوان قطب توليد انگور استان مطرح است.
مردم اين شهرستان بيشتر به شغل باغدارى و توليد محصول انگور فعاليت دارند 

و انگور اين منطقه يكى از بهترين نوع انگورهاى كشور به شمار مى رود.
ــيارى از مردم منطقه تعدادى از تاك هاى باغات انگور خود را براى كمك به  بس
نيازمندان و پرداخت زكات انگور خود اختصاص داده اند كه اين امر موجب شده 

كه مشكالت بسيارى از نيازمندان شهرستان و استان حل شود.
ــيارى از دختران  ــده كه جهيزيه بس اين عمل خير باغداران منطقه موجب ش
ــر عمد آزاد و پروژه هاى  نيازمند تأمين و تعدادى از زندانى هاى دارى جرم غي

عمرانى نيز در سطح استان اجرا شود.
يكى از باغداران شهرستان كيار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسيارى 
از باغداران منطقه شهرستان كيار در طرح زكات انگور شركت كرده اند و تعدادى 

از درختان انگور خود را به كمك به نيازمندان اختصاص داده اند.
حسينى افزود: من حدود دو هزار درخت مو(انگور) دارم كه حدود 150 درخت 

انگور را براى پرداخت زكات انگور اختصاص داده ام.
ــتان كيار به شغل باغدارى و  وى عنوان كرد: بيشتر اهالى منطقه گهرو شهرس
توليد انگور اشتغال دارند كه پرداخت زكات توسط مردم اين منطقه موجب شده 

است كه مشكالت بسيارى از نيازمندان شهرستان حل شود.

ــت: مردم  يكى ديگر از باغداران منطقه نيز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داش
منطقه با توجه به داشتن تعداد درخت انگور، محصول انگور تعدادى از تاك ها 

خود براى پرداخت زكات خود اختصاص داده اند.
ــدن زكات همه باغداران منطقه در كنار يكديگر، ميزان  وى ادامه داد: جمع ش
ــود كه اين محصوالت در اختيار مسووالن امور خيريه  قابل توجهى انگور مى ش

شهرستان گذاشته مى شود تا درراه كمك به نيازمندان هزينه شود.
جمع آورى 25 تن انگور در شهرستان كيار براى زكات

مدير كميته امداد امام خمينى(ره) شهرستان كيار استان چهارمحال و بختيارى 
در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان كيار يكى از قطب توليد انگور 

استان چهارمحال و بختيارى است.
فرهاد زحمتكش افزود: با اجراى طرح زكات انگور در اين شهرستان مشكالت 

بسيارى از نيازمندان منطقه و استان حل شده است.
ــان انگور خود براى  ــى از درخت ــردم اين منطقه با اختصاص بخش وى افزود: م
پرداخت زكات انگور باغات خود موجب شده اند كه جهيزيه بسيارى از نوعروسان 
نيازمند تأمين شود و همچنين تعدادى از زندانى هاى داراى جرم هاى غير عمد 

آزاد شوند.
زحمتكش تأكيد كرد: بسيارى از پروژه هاى عمرانى عام المنفعه مانند مسجد نيز 
در سطح شهرستان از زكات انگور تأمين اعتبارشده است و در حال ساخت است.

وى عنوان كرد: امسال پيش بينى شده است 700 ميليون درآمد زكات در اين 
شهرستان داشته باشيم.

مدير كميته امداد امام خمينى(ره) شهرستان كيار استان چهارمحال و بختيارى 
ــته حدود 25 تن انگور براى زكات در اين شهرستان  تاكيد كرد: در سال گذش
ــت كه درآمد فروش اين انگورها براى كمك به نيازمندان  جمع آورى شده اس

هزينه شده است.
در شهرستان كيار هم اكنون اعتبار ساخت مسجد، ساخت خانه مسكونى براى 
ــان نيازمند و... از محل زكات انگور تامين  مددجويان، تامين جهيزيه نوعروس

شده است.
ــكل همه نيازمندان  ــدن فريضه زكات در سطح جامعه مى تواند مش محقق ش
ــور  ــعه و آبادانى كش ــز در توس ــش مهمى ني ــل كند و نق ــطح جامعه را ح س

ايفا كند.

ياقوت هايى
 كه به كمك نيازمندان آمد؛

از آزادى زندانى 
تا تهيه جهيزيه

كليات ساخت نيروگاه هاى برق آبى 
تصويب شد

ــتاندارى چهارمحال وبختيارى گفت: كليات طرح سرمايه  مديركل دفتر فنى اس
ــتان  ــروگاه هاى برق آبى كوچك در اس ــاخت ني گذارى بخش خصوصى براى س

تصويب شد.
احسان امانى بابادى،  در كارگروه امور زيربنايى چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: 
اين استان ظرفيت توليد 10 مگاوات برق در سال از طريق احداث هر نيروگاه برق 
آبى بروى خطوط انتقال آب آشاميدنى و كشاورزى را دارد. وى ادامه داد: با سرمايه 
ــرمايه گذاران پس از دو سال به سوددهى مى رسند و برق  گذارى در اين بخش، س

توليدى نيز تا 10 سال خريد تضمينى مى شود.
امانى بابادى افزود: هم اكنون امكان احداث نيروگاه برق آبى كوچك در سه مسير 
خط انتقال آب كوهرنگ - شهركرد، گردنه خلك و شبكه انتقال آب اردل در استان 
وجود دارد. وى تصريح كرد: بيشترين مزيت استفاده از نيروگاه ها آبى، نداشتن نياز 
به استفاده از سوخت و در نتيجه حذف هزينه هاى مربوط به تأمين سوخت است. به 
سرمايه گذارى در احداث نيروگاه هاى برق آبى، باعث رونق اقتصادى در بخش هاى 

مختلف چهارمحال و بختيارى مى شود.
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ــد  ــگاهى، از مأموريت جديد جهاد در رش رييس جهاد دانش
ــور خبر داد و گفت:مى توانيم در  شتاب علمى و فناورى كش
قالب تأسيس پنج برند، خودمان را براى تأمين نياز كامل بازار 
ملى و ورود به بازارهاى منطقه  آماده كنيم. حميدرضا طيبى 
ــگاهى معتقد است كه هر كار پژوهشى  كه  گفت: جهاد دانش
انجام مى دهد بايد به فناورى و در نهايت يك محصول كه در 

حوزه هاى مختلف در جامعه كاربرد دارد، تبديل شود.
ــه برنامه هاى جهاد  ــالب فرهنگى، ب ــوراى عالى انق عضو ش
ــاره كرد و افزود: همه  ــگاهى در حوزه علم و فناورى اش دانش
ــر كشور بر اساس  ــگاهى بايد در سراس واحدهاى جهاد دانش
نيازهاى ملى و مزيت هاى بومى استان ها، داراى فعاليت هاى 

شاخص باشند.
ــا در قالب تهيه برنامه پنجم  وى ادامه داد: اين برنامه ريزى ه
توسعه جهاد دانشگاهى انجام شده و اين فعاليت ها تنها محدود 

به چند واحد خوب جهاد دانشگاهى نمى شود.
طيبى، در ادامه به فعاليت هاى انجام شده جهاد دانشگاهى در 
واحد اردبيل و سمنان اشاره كرد و افزود: جهاد دانشگاهى واحد 

اردبيل، با وزارت جهاد كشاورزى و وزارت صنايع و معادن در 
زمينه اصالح نژاد فندق و مقاوم بودن آن در مقابل سرمازدگى 
و همچنين روش هاى كاشت اين محصول و صنايع جانبى آن 
مذاكراتى داشته، همچنين در خصوص اصالح نژاد گوسفند 
ــگاهى واحد سمنان با رويكرد توسعه  سنگسرى، جهاد دانش
ــور، هماهنگى  اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتى در كش
هاى الزم را انجام داده است. وى با بيان اينكه جهاد دانشگاهى 
بدنبال تأمين منابع الزم براى اجراى اين برنامه ها است، گفت: 
بودجه مورد نياز اين برنامه ها نزديك به 700 ميليارد تومان 
ــى از آن، از بودجه عمومى جهاد  ــده بخش است كه مقرر ش
ــگاهى ادامه داد:  ــود.رييس جهاد دانش دانشگاهى تأمين ش
ــقف بودجه جهاد دانشگاهى، با معاونت  به دليل كم بودن س
راهبردى و ساير سازمان هايى كه منابع در اختيارشان است، 

در حال رايزنى جهت تأمين منابع الزم هستيم.
طيبى، در ادامه به سند «نقش جهاد دانشگاهى» اشاره كرد 
و افزود: خوشبختانه سند «نقش جهاد دانشگاهى» در اجراى 
نقشه جامع  علمى كشور،به مرحله ابالغ رسيده و ما درحال 

پيگيرى روند اجراى آن هستيم.
ــگاهى در اين سند، گفت: در  وى با اشاره به نقش جهاد دانش
ــگاهى» در اجراى نقشه جامع علمى  سند «نقش جهاد دانش
ــاورى در  ــاص از جمله انتقال فن ــور، چند مأموريت خ كش
ــوالد، مس، آلومينيوم  پروژه هاى تكرار پذير مانند صنعت ف
ــدارى مى كنيم به  ــه ده ها بار آن را خري و پروژه هاى نفتى ك
ــت. وى همچنين ادامه داد:  جهاد دانشگاهى محول شده اس
در واگذارى مأموريت هاى ملى به جهاد  دانشگاهى براى حل 
ــور در زمينه چاى، اصالح نژاد بوته و در زمينه  مشكالت كش
فناورى برگ سبز چاى خشك، شروع به فعاليت هاى جديدى 
كرديم. طيبى، ضمن پيشنهادى به دولت در خصوص مجموع 
ــده و فناورى هايى كه  ــال توليد ش ــى كه تا به ح فناورى هاي
ــك كند، مى توانيم  مى توان توليد كرد، گفت: اگر دولت كم
در قالب تأسيس پنج برند، خودمان را براى تأمين نياز كامل 
ــه اى و جهانى آماده كنيم  بازار ملى و ورود به بازارهاى منطق
ــى  به همراه                         ــم زيادى از كارهاى پژوهش كه بدنبال آن، حج

خواهد بود.

براى نخستين بار در جهان صورت گرفت؛

توليد لنزهاى مسطح نورى توسط محققان ايرانى

ابالغ راى
ــده:  ــماره پرون ــه: 9409970361700659 ش ــماره دادنام 7/380 ش
ــعبه: 940365 خواهان:  ــماره بايگانى ش 9409980361700330 ش
آقاى شهروز فرنيا فرزند منصور با وكالت آقاى فريد سلگى فرزند رسول به 
نشانى اصفهان، خ نيك بخت نبش كوچه خدابنده، پ 5 ط 2. خواندگان: 
آقاى غالمرضا زمانى 2- آقاى محمد جواد اردشيرى لرجانى فرزند فرود 
مجهول المكان خواسته: تامين خواسته گردشكار: خواهان به شرح فوق 
ــت صدور قرار تامين خواسته را به استناد  و به طرفيت خوانده، درخواس
مدارك موجود در پرونده نموده است، كه پس از قبول درخواست و ثبت 
ــكيل است و با بررسى  ــه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تش آن به كالس
ــد. قرار تامين  ــرح زير مبادرت به اصدار قرار مى نماي اوراق پرونده به ش
ــاى صدور قرار  ــت تقاض ــته نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواس خواس
ــت و اركان و شرايط درخواست فراهم مى باشد  تامين خواسته نموده اس
ــتناد ماده 108 ق.آ.د. مدنى، قرار تامين خواسته معادل  لذا دادگاه به اس
ــوال خواندگان (متضامنا) بابت وجه چك  مبلغ 70/000/000 ريال از ام
شماره 706031-93/12/24 بانك ملى تا پايان رسيدگى صادر و اعالم 
مى دارد. هزينه اجراى قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل 
ــد. م  اجرا و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه مى باش

الف 17681 رئيس شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

ــده:  ــماره پرون ــه: 9409970361700885 ش ــماره دادنام 7/381 ش
ــعبه: 940400 خواهان:  ــماره بايگانى ش 9409980361700363 ش
آقاى احمدرضا صديقين فرزند حسين به نشانى اصفهان، خ آپادانا اول، ك 
پارسيان پ 2/1، كدپستى 8165644391- كدملى 1288337019- 
همراه 09133105287 خوانده: آقاى اميد معينى فرزند پاكزاد مجهول 
المكان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه سفته 
3- مطالبه خسارت دادرسى  راى دادگاه: دعوى آقاى احمدرضا صديقين 
فرزند حسين به طرفيت آقاى اميد معينى فرزند پاكزاد به خواسته مطالبه 
ــى و تإخير تاديه كه به  100/000/000 ريال به انضمام خسارت دادرس
ــماره 304855-93/12/15 مطرح گرديده  استناد يك فقره سفته به ش
ــت تقديمى خواهان و مستندات ابرازى كه  دادگاه با عنايت به دادخواس
ــبت به خواهان مى نمايد و نظر به اين  داللت بر اشتغال ذمه خوانده نس
كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعى 
نسبت به دعوى خواهان به عمل نياورده بنابراين دعوى خواهان را بنظر 
ــتنداً به مواد 198 و 522 و 515 قانون آئين دادرسى  ثابت دانسته و مس
مدنى مواد 307 و 309 و 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده 
ــته و همچنين  به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواس
ــارت دادرسى مرحله بدوى طبق  مبلغ 3/950/000 ريال به عنوان خس
ــاخص اعالمى بانك مركزى ازتاريخ  تعرفه و خسارت تاخير تاديه وفق ش
ــت (94/4/30) لغايت هنگام پرداخت در حق خواهان  تقديم دادخواس
ــت روز پس از ابالغ  صادرو اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيس
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در 
دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف 17684 رئيس شعبه 

بيست و هشتم حقوقى اصفهان
ابالغ راى

ــده:  ــماره پرون ــه: 9409970350700615 ش ــماره دادنام 7/382 ش
ــعبه: 930376 خواهان:  ــماره بايگانى ش 9309980350700323 ش
آقاى حسن همايونى فرزند امان اله به نشانى خ زينبيه شمالى خ مهديه 
كوچه 22 پ 341 بوستان 3 خوانده: آقاى مرتضى صالحى فرزند غالمعلى 
مجهول المكان خواسته ها: 1- تامين خواسته 2- الزام به فك پالك خودرو 

گردشكار: با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح زير 
ــد. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى  ــدار راى مى نماي مبادرت به اص
حسن همايونى فرزند ايمان به طرفيت خوانده آقاى مرتضى صالحى فرزند 
ــته صدور حكم به الزام خوانده به ايفاى تعهدات مندرج  غالمعلى بخواس
در قرارداد و حضور در راهور جهت فك پالك اتومبيل به شماره انتظامى 
ــند مالكيت و مطلق خسارات و  867 ل 39 ايران 13 و الزام به انتقال س
هزينه هاى دادرسى نظر به شرح دادخواست تقديمى و منضمات از جمله 
ــت از فروش خودرو  ــادى مورخه 1387/12/12 كه حكاي مبايعه نامه ع
ــتعالم انجامى از مديريت  ــط خواهان به خوانده داشته و جوابيه اس توس
راهور شهرستان اصفهان كه حكايت از مالكيت رسمى خواهان داشته و 
ــه خوانده در رد ادعاى خواهان  عدم ارائه هر گونه دليل و مدركى از ناحي
دادگاه من حيث المجموع خواسته خواهان را محرز و ثابت تشخيص و به 
استناد مواد 198 و 519 از قانون آئين دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده 
ــران 13 و پرداخت مبلغ 750/000  به فك پالك خودروى 868 ل39 اي
ــى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و اما  ريال بابت هزينه دادرس
ــند با عنايت به اينكه مالك رسمى  در خصوص خواسته الزام به انتقال س
خودرو شخص خواهان مى باشد در صورت تمايل مى تواند نسبت به انتقال 
سند در دفتر اسناد رسمى به نام خريدار اقدام نمايد و خواهان به عنوان 
فروشنده تكليفى در اين خصوص ندارد به استناد بند 4 ماده 84 از قانون 
ــى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى  آئين دادرس
صادره ظرف 20 روز قابل واخواهى در دادگاه صادر كننده و ظرف بيست 
روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف 17690 دادرس شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان

اخطار اجرايى
ــه 94-189 به موجب راى شماره 94/4/31-657  7/383 شماره كالس
ــتان اصفهان كه  ــوراى حل اختالف شهرس حوزه سى و سوم حقوقى ش
قطعيت يافته است. محكوم عليه مظاهر محمدى شمس آبادى مجهول 
ــغ 18/112/184 ريال بابت اصل  ــت به پرداخت مبل المكان محكوم اس
خواسته و پرداخت مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت 
ــت 94/2/8 لغايت زمان  ــارت تاخير تاديه از مورخ تقديم دادخواس خس
ــانى  ــه اصغر صادقيان فرزند عباس به نش اجراى حكم در حق محكوم ل
اصفهان، خيابان كاوه خيابان گلستان، كوى تابان پالك2 و پرداخت نيم 
عشر اجرايى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
ــليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم  دارائى خود رابه قسمت اجرا تس
نمايد. م الف 19864 دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
ــماره 94/2/29-87  ــه 93-764 به موجب راى ش 7/384 شماره كالس
ــتان اصفهان كه قطعيت  ــوراى حل اختالف شهرس حوزه 39 حقوقى ش
ــانى اصفهان خ  ــيد محمدى به نش ــت. محكوم عليهما 1- فرش يافته اس
ــتاجران، پ 5 . 2- ناصر  ــانى، كوچه گودرز، كوچه ش مس محتشم كاش
سارلى مجهول المكان محكوم است به اثبات مالكيت نسبت به يكدستگاه 
ــور 484FAFAO17639 و ش  ــه ش موت ــتم mvm ب خودرو سيس
شاسى A1017732 ح و خوانده رديف اول فرشيد محمدى به پرداخت 
ــى در حق محكوم له  ــى هزارريال بابت هزينه دادرس ــيصد و س مبلغ س
مهسا نريمانى به نشانى اصفهان خ كاوره، بعد از سه راه ملك شهر، كوچه 
گلستان، سمت چپ درب 4 و نيم عشر حق االجرا . ماده 34 قانون اجراى 

ــد محكوم عليه مكلف  احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائى خود رابه قسمت اجرا تسليم 
ــعبه 39  كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف 19872 دفتر ش

مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

7/385 شماره كالسه 93-1674 به موجب راى شماره 93/12/5-2026 
حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
ــت. محكوم عليه داوود كريمى مجهول المكان محكوم است به  يافته اس
ــصد و پنجاه هزار و پانصد ريال  پرداخت مبلغ چهل و يك ميليون و شش
ــى  ــتاد هزار ريال هزينه دادرس ــته و مبلغ يكصد و هش بابت اصل خواس
ــق تعرفه و  ــه وكيل طب ــه و حق الوكال ــى طبق تعرف ــر آگه و هزينه نش
خسارت تاخير تاديه از 93/10/6 تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له 
محمدرضا امامى فرزند مراد  با وكالت حسين محمديان و مهرى نمازيان 
ــمالى خ شيخ مفيد ساختمان عقيق  به نشانى اصفهان خ شيخ صدوق ش
طبقه اول واحد 1 و نيم عشر حق اجراى در حق اجراى احكام شوراى حل 
اختالف . ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ــت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا  ابالغ شد محكوم عليه مكلف اس
ــه بدهد يا مالى معرفى كند كه  بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم ب
ــتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود  اجراى حكم و اس
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
ــليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم  دارائى خود رابه قسمت اجرا تس
ــماره دو شوراى حل  نمايد. م الف 19879 دفتر شعبه پنجم مجتمع ش

اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

7/386 شماره كالسه 93-1673 به موجب راى شماره 93/12/5-2027 
حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است. محكوم عليه اميرحسين كريمى مجهول المكان محكوم است 
ــته و مبلغ يكصد و  به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواس
ــى و هزينه نشر آگهى طبق  ــت بابت هزينه دادرس هشتاد هزار ريال اس
تعرفه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 93/10/6 تا 
زمان اجراى حكم در حق محكوم له محمدرضا امامى فرزند مراد با وكالت 
ــانى اصفهان خ شيخ صدوق  ــين محمديان و مهرى نمازيان به نش حس
ــاختمان عقيق طبقه اول و همچنين نيم عشر حق  شمالى شيخ مفيد س
ــوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين  اجراى احكام ش
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
ــمت اجرا تسليم كند و اگر مالى  مزبور صورت جامع دارائى خود رابه قس
ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف 19880 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره 

دو شوراى حل اختالف اصفهان
اجراييه

ــماره  ش  9410420350500341 ــه: يي اجرا ــماره  ش  7 /387
ــعبه: 880407  ــماره بايگانى ش ــده:8809980350500407 ش پرون
بموجب درخواست اجراي حكم غيابى مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
ــانى  ــم 1- فاتح خليفه به نش ــوم عليه 9109970350500260 محك
ــماعيل 2- پرويز نورى به  اصفهان اداره كل دخانيات خ كمال الدين اس

ــماعيل 3- حسن  ــانى اصفهان اداره كل دخانيات، خ كمال الدين اس نش
ــلجوقى بيدنى مجهول المكان 4- امير قادرى مجهول المكان محكوم  س
ــه عنوان اصل  ــغ 423/000/000 ريال ب ــت مبل ــد متضامنا به پرداخ ان
خواسته و مبلغ 241/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همينطور به حق 
ــارت تاخير تاديه طبق قرارداد  الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين خس
ــان بانك ملت  ــت در حق خواه ــه واخواس ــم و هزين لغايت اجراى حك
ــيخ صدوق شمالى، مديريت  ــانى خ ش به مديريت على ديواندارى به نش
ــت مبلغ  ــى نمايد ضمنا اجرا مكلف اس ــعب بانك ملت محكوم م امور ش
8/460/000 ريال هزينه دادرسى را قبل از اجرا از خواهان وصول و سپس 
ــت 21/150/000 ريال نيم  از خوانده ايصال و وصول مى نمايد و پرداخ
عشر بابت حق االجرا. به محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- 
پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى 
ــه اجرا حكم و  ــد.3- مالى معرفى كند ك ــوم به بده براى پرداخت محك
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
ــت ده روز صورت جميع دارايى خود را  مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهل
ــليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه  ــمت اجرا تس به قس
ــال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى  ظرف سه س
حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود 
ــود بدهيد بنحوى كه  را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خ
ــمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از  اجراى تمام يا قس
ــد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از  61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد ش
ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون 
آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:19904  

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه

ــماره  ش  9410420350500356 ــه: يي اجرا ــماره  ش  7 /388
ــعبه: 940008  ــماره بايگانى ش ــده:9409980350500008 ش پرون
بموجب درخواست اجراي حكم غيابى مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970350500637 محكوم عليه شهريار منصورى فرزند 
غالمعلى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 100/000/000 ريال 
ــى و خسارت  ــته و پرداخت 2/960/000 ريال هزينه دادرس اصل خواس
تاخير تاديه از مورخ 1393/12/24 لغايت اجراى حكم در حق محكوم له 
ــانى اصفهان خ آل محمد روبروى  حسن آقا صدرانى فرزند شكراله به نش
دبيرستان كيخسروى ك 32 پ 236 و پرداخت 5/000/000 ريال نيم 
عشر بابت حق االجرا. به محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- 
پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
ــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد  محكوم به از آن ميسر باش
ــع دارايى خود را به  ــرف مهلت ده روز صورت جمي اجرائيه نداند بايد ظ
قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف 
ــود كه قادر به اجراى حكم  سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش
ــرار در پرداخت اموال خود را  و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى ف
معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى 
تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز 
تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 
ــد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين  اجراى احكام مدنى ميباش
ــون نحوه اجراى  ــى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قان دادرس
محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:19905  

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

محققان دانشگاه تهران يك داروى موثر و ترميم كننده به 
نام نانوسلولزرا براى ترميم زخم ها ارائه كردند.

ــگاه تهران، گفت:  ــيمى از دانش اكبرى صفت، دكتراى ش
نانوسلولزكمتر از 20  نانو متر ابعاد ذرات سلولزى دارد كه 
ــك داروى موثر و  ــم ها مى تواند به عنوان ي در درمان زخ

ترميم كننده باشد.
وى افزود: اين نانو سلولز به عنوان بهبود دهنده هاى زخم، 

روى زخم ها گذاشته مى شود و پانسمان هاى ترميم زخم 
انجام مى شود.

اين محقق تصريح كرد: نانوسلولز،ترميم زخم را كوتاه مى 
كند و ماده اى است كه كامال سازگار با محيط زيست است 

و هيچ مشكلى براى بدن ايجاد نمى كند.
اكبرى صفت، با اشاره به استفاده از اين نانوسلولزدر نمونه 
ــان كرد: از اين نانوسلولزدر نمونه  آزمايشگاهى خاطرنش

هاى آزمايشگاهى استفاده شده و ترميم زخم ها را به يك 
سوم زمان عادى مى رساند و طى مدت زمان يك هفته با 
استفاده از اين ماده، زخم ها را به حالت عادى بازميگرداند.
ــمتى از  ــلولز وارد قس وى بيان كرد: در واقع، زمانى كه س
زخم مى شود، مى تواند مانند داربست عمل كند و جلوى 
ــلولز هيچ ضررى به بدن نمى  خونريزى را بگيرد، زيرا س

رساند.

ــاخته ام قرار نگيريد، داليلش هم كامال   «مقابل دستگاهى كه س
روشن است» اين اظهار نظر مخترعى است كه مدعى شده هيجان 

يكى از سريع ترين ورزش هاى جهان را چند برابر كرده است.
ــز كه در كالس جهانى بازى  يك بازيكن حرفه اى تنيس روى مي
مى كند،توانايى ضربه زدن به توپ را نهايتا با سرعت 112 كيلومتر 
بر ساعت  دارد. حاال تصور كنيد اين رقم به 482 كيلومتر بر ساعت 
برسد. البته قرار نيست اين سرعت توسط يك بازيكن حرفه اى به 
ثبت برسد ،بلكه باز هم نمايشى هيجان انگيز از دانش بشر شكل 
ــرعتى ترين  ــد هيجان يكى از مفرح ترين و س گرفته كه مى توان

ورزش هاى جهان را بيش از گذشته كند.
ــاره به  ــمار مى آيد كه با اش ــتلر مخترعى نوآور به ش ويليام گاس
تجربياتش در اين ورزش مى گويد: از نظر من برگرداندن توپى كه 
با 482 كيلومتر بر ساعت به سمت شما مى آيد بسيار دشوار است. 
در واقع صحبت از سرعتى درحدود چهار برابر سرعت عادى رد و 

بدل كردن توپ در بازى تنيس روى ميز است.
ــتلر، تصور چنين فرآيندى نيز كار دشوارى است و  به عقيده گاس
ــاختن اين ايده دستگاهى اختراع كرده كه  حاال او براى محقق س
ــده 482 كيلومتر بر  ــرعت خيره كنن توپ تنيس روى ميز را با س

ساعت پرتاب مى كند.
ــاده اما هيجان انگيز است: استفاده از  مبناى كار اين دستگاه، س
ــاده بايد گفت فشار رابطه معكوسى  قانون «بويل» كه به بيان س

با حجم دارد.
اين مخترع در ادامه يادداشت خود آورده است: براى ساخت اين 
ــت. تنها از يك لوله  ــيله، نيازى به صرف پول زيادى نبوده اس وس
ــتفاده كردم. اين شير به  ــير آب و البته قانون بويل اس PVC و ش

دستگاه كمپرسور هوا متصل است.
به عقيده گاستلر، توپ تنيسى كه از طريق اين دستگاه پرتاب مى 
شود آنچنان سرعتى دارد كه هر بازيكن حرفه اى و حتى شناخته 

شده ترين آنها را نيز به چالش مى كشاند.

ــت  ــت علمى و فناورى رياس ــردى معاون ــتگذارى و راهب معاون سياس
جمهورى، گفت: نظام وكالت شركت هاى دانش بنيان در حال راه اندازى 
است تا از اين طريق، شركت ها بتوانند به حقوق خود در اين حوزه تسلط 

پيدا كنند.
ــى فعاالن اقتصاد دانش بنيان و  ــتين هم انديش مهدى الياسى، در نخس
نوآورى، گفت: قرار است نظام وكالت شركت هاى دانش بنيان را راه اندازى 

كنيم.
ــركت هاى  ــون حمايت از ش ــركت ها با قان ــون اين ش وى ادامه داد: چ
ــاق حقوق خود نيازمند  ــنايى ندارند؛ از اين رو براى احق دانش بنيان آش

وكيل و متخصص حوزه دانش بنيان هستند.
ــت  ــت علمى و فناورى رياس ــردى معاون ــتگذارى و راهب معاون سياس
ــر، وكاليى كه در حوزه دانش بنيان  جمهورى،با بيان اينكه در حال حاض
ــت وكاليى در حوزه  ــند نداريم، گفت: از اين رو، تربي آموزش ديده باش
دانش بنيان ضرورى است تا شركت ها در مواقع ضرورى، جهت مشاوره 
و راهنمايى به اين وكال مراجعه كنند.به گفته الياسى، همه شركت هاى 
دانش بنيان، نيازمند وكيل هستند اما اين وكيل بايد به حوزه شركت هاى 
ــد؛ اين وكال، وكيل حوزه مالكيت  ــراف كامل داشته باش دانش بنيان، اش

معنوى مى شوند.
وى با بيان اينكه تسهيل بازار از برنامه هاى در دستور كار معاونت علمى و 
فناورى است، اظهار داشت: در ماده 43 قانون رفع موانع توليد، تاكيد شده 
كه برنامه هايى در جهت توليد و توسعه صادرات محصوالت دانش بنيان 
ارائه شود. معاون سياستگذارى و راهبردى معاونت علمى و فناورى رياست 
ــه ارائه برنامه  ــاس اين قانون، دولت موظف ب جمهورى، ادامه داد: بر اس
توسعه توليد است كه در اين زمينه موضوع پيوست فناورى را ارائه كرديم.
به گفته معاون سياستگذارى و راهبردى معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهورى، اين امر در پيوست فناورى ماده 43 قانون رفع موانع توليد ديده 
شده است.الياسى افزود: در صورت ورود شركت هاى خارجى به ايران، بايد 
در دولت مطرح كنيم تا آنها از بخشى از محصوالت ايرانى استفاده كنند؛ 
در غير اين صورت،ورود برند ايرانى به صورت مستقل در بازار جهانى كار 

پيچيده اى است.

وقتى فناورى سريع ترين ورزشكاران 
را به چالش مى كشد

يك مقام مسوول در معاونت علمى :

نظام وكالت شركت هاى دانش بنيان 
راه اندازى مى شود

نانوسلولز 
به عنوان يك 
داروى موثر 

و ترميم كننده 
زخم ها



Society,Cultural  Newspaper No.1709 | October 20،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Golipour.zayanderoud@gmail.com

9 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1709 |سه شنبه 28 مهر 1394 | 6 محرم 1437

ــهر آران و بيدگل تشييع و در  پيكر پدر شهيدان باقرى درسفيد ش
گلزار شهداى اين شهر به خاك سپرده شد.

ــهيدان جواد و ماشااله باقرى با حضور  پيكر حاج اكبر باقرى پدر ش
پرشور مردم سفيد شهر برگزار شد. وى شامگاه بيست و سوم مهرماه 

در سن 87 سالگى در اثر بيمارى قلبى به سوى حق شتافت.
شهيد جواد باقرى در سن 20 سالگى در مبارزه با دشمنان بعثى در 
منطقه سردشت كردستان و شهيد ماشا اله باقرى در سن 22 سالگى 

در عمليات كربالى پنج به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.

ــهر با بيان اينكه  ــالمى شهرستان خمينى ش رييس اداره تبليغات اس
هيات هاى بسيارى مجوزهاى الزم را اخذ نكرده اند، گفت: 276 هيات 

مذهبى خواهر و برادر به ثبت رسيده است.
ــن كوچكى در خمينى شهر اظهار  ــلمين محس حجت االسالم  والمس
ــت: آنچه در فعاليت هاى مذهبى مورد تأكيد جدى است توجه به  داش
ــت يعنى به  گونه اى مديريت شود  فعاليت ها و برنامه هاى محتوايى اس
ــيم و مردم  ــورا باش ــاهد تحقق اهداف و پيام هاى حادثه عاش كه ما ش
بتوانند از اين برنامه ها سبك درست زندگى را در حوزه اخالق، بصيرت، 
واليت پذيرى، امر به معروف و نهى از منكر، دشمن شناسى و مواجهه با 

فساد و منكر فرابگيرند.
ــت كه از هيئات شهرستان سركشى هايى به عمل  وى افزود: مدتى اس
ــهر  ــا در محالت مختلف خمينى ش ــور اختالفى هيات ه آمده و به ام

رسيدگى شده است.
ــهر با بيان اينكه  ــالمى شهرستان خمينى ش رييس اداره تبليغات اس
276 هيات به ثبت رسيده است، تصريح كرد: هيئات زيادى هستند كه 
ــم  جهت ثبت فعاليت و مجوز اقدامى انجام نداده اند كه از برپايى مراس
در معابر و مكان هاى خاص توسط اين هيئات جلوگيرى شده و برخورد 

خواهد شد.
ــت كاروان هاى  ــير حرك ــرد: براى تبليغات محيطى و مس وى بيان ك
ــهردارى و نيروى انتظامى هماهنگى هايى به عمل آمد  عزادارى با ش

كه تنها هيات داراى مجوز از خدمات سازمان بهره مند خواهند شد.
ــبهات در آداب عزادارى  كوچكى با اشاره به جلوگيرى از خرافات و ش
گفت: در طول ماه محرم 120 مبلغ دينى خواهر و برادر با حكم رسمى 
از دفتر تبليغات اسالمى شهرستان در ايام محرم و صفر به سخنرانى و 
ــم هاى روضه و عزادارى مى پردازند كه دوره هاى الزم را  وعظ در مراس
گذرانده اند. وى افزود: جلساتى توجيهى با مداحان و مسئوالن هيئات 
ــده كه نكات ايمنى و آنچه درباره رعايت شئون  ــتان برگزار ش شهرس
ــت و هم چنين اقامه  ــى مورد تأكيد اس فرهنگى در برنامه هاى مذهب
فريضه نماز اول وقت، تفكيك خواهران از برادران، بهره گيرى از اشعار 

و سبك هاى مورد تائيد تأكيد شد.

پيكر پدر شهيدان باقرى در سفيد 
شهر تشييع شد

رييس تبليغات خمينى شهر ؛

276 هيات مذهبى در شهرستان 
خمينى شهر به ثبت رسيد

از گوشه كنار استان

ــت: نمى توان با  ــان گف نماينده ولى فقيه و امام جمعه كاش
عصبانيت، خشونت و برخورد فيزيكى امر به معروف و نهى 
ــم در اين گونه  ــر را در جامعه احيا كرد و مصلحت ه از منك

برخوردها نيست.
ــوراهاى احياى  آيت اهللا عبدالنبى نمازى در گردهمايى ش
امر به معروف و نهى از منكر شهرستان كاشان اظهار داشت: 
ــر، مهر، محبت،  ــاس احياى امر به معروف و نهى از منك اس

لطف و فضل است.
وى احياى امر به معروف و نهى از منكر را از فرائض مهم الهى 
بيان كرد و گفت: يكى از نشانه هاى اهل ايمان و تقوا التزام 

عملى به احياى اين فريضه الهى است.
ــاب حكمت، رحمت  ــبحان از ب وى با بيان اينكه خداوند س
ــانها مواظب همديگر باشند،  و لطف بيان فرموده است انس
خاطرنشان كرد: واليت امرى عقلى، طبيعى و تكوينى است 

و برخى از اهل ايمان بر بعضى ديگر واليت دارند.
عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم همچنين گفت: 

احياى اين فريضه بايد از مدارس و دانشگاهها شروع شود.
ــالم بيان كرده  ــى و آنچه كه اس بگفته وى تمام احكام اله

مطابق با فطرت و عقل است.
وى همچنين يادآور شد: واليت از اول و به ذات از آن خداوند 

تبارك و تعالى بوده، چون خالق بر همه مخلوقات است.
ــزود: پس از واليت خدا كه  عضو مجلس خبرگان رهبرى اف
رازق و ولى نعمت ماست، پيامران و انبيا به عنوان جانشينان 

خداوند در زمين بر ما واليت دارند.
ــه معصومين (ع) و  ــز واليت ائم ــس از آنان ني بگفته وى پ
ــت،  ــترس نيس در زمان غيبت كه امام معصوم (ع) در دس
ــاگردان امام كه در  اختيارات او بنا بر مصلحت به علما و ش
ــيده اند،  ــل كرده و به اجتهاد رس حوزه هاى علميه تحصي

واگذار مى شود.
ــان نيز در اين گردهمايى گفت:  ــترى كاش رييس دادگس
ــان از منكر در  ــروف و ناهي ــران به مع قانون حمايت از آم
ــال به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيد.  فروردين امس
ــين آقايى افزود: اين قانون با 24 ماده قانونى از  محمدحس

انعطاف الزم برخوردار است.
ــت ماه محرم با عنوان گراميداشت احياى امر به  هفته نخس

معروف و نهى از منكر نامگذارى شده است.

مسوول اداره تبليغات اسالمى شهرستان خمينى شهر با 
اشاره به جلوگيرى از خرافات و شبهات در آداب عزادارى 
گفت: در طول ماه محرم 120 مبلغ دينى خواهر و برادر 
با حكم رسمى از دفتر تبليغات اسالمى شهرستان در ايام 
ــخنرانى و وعظ در مراسمات روضه و  محرم و صفر به س

عزادارى مى پردازند كه دوره هاى الزم را گذرانده اند.
مسوول اداره تبليغات اسالمى شهرستان خمينى شهر با 
بيان اينكه 276 هيات به ثبت رسيده است گفت: هيئات 
زيادى هستند كه جهت ثبت فعاليت و مجوز اقدامى انجام 
نداده اند كه از برپايى مراسم در معابر و مكان هاى خاص 

توسط اين هيئات جلوگيرى شده و برخورد خواهد شد.
وى تصريح كرد: جهت تبليغات محيطى و مسير حركت 
ــروى انتظامى  ــهردارى و ني ــاى عزادارى با ش كاروان ه
هماهنگى هايى به عمل آمد كه تنها هيئات داراى مجوز 

از خدمات سازمان بهرمند خواهند شد.
حجت االسالم والمسلمين كوچكى با اشاره به جلوگيرى 
از خرافات و شبهات در آداب عزادارى گفت: در طول ماه 
ــمى از  محرم 120 مبلغ دينى خواهر و برادر با حكم رس
ــتان در ايام محرم و صفر  ــالمى شهرس دفتر تبليغات اس

ــمات روضه و عزادارى مى  ــخنرانى و وعظ در مراس به س
پردازند كه دوره هاى الزم را گذرانده اند.

ــتان  ــات شهرس ــه از هيئ ــت ك ــى اس ــزود: مدت وى اف
ــى هايى به عمل آمده و به امور اختالفى هيات ها  سركش

در محالت مختلف خمينى شهر رسيدگى شده است.
ــاى مذهبى  ــه در فعاليت ه ــان اينكه آنچ كوچكى با بي
ــت توجه به فعاليت ها و برنامه هاى  مورد تأكيد جدى اس
محتوايى است، گفت: يعنى به  گونه  اى مديريت شود كه 
ما شاهد تحقق اهداف و پيام هاى حادثه عاشورا باشيم و 
ــبك درست زندگى را در  مردم بتوانند از اين برنامه ها س
حوزه اخالق، بصيرت، واليت پذيرى، امربه معروف و نهى 
ــاد و منكر و…  ــى و مواجهه با فس از منكر، دشمن شناس

فرا بگيرند.
ــاتى توجيهى با مداحان و مسوولين  وى ادامه داد: جلس
ــده كه نكات ايمنى و آنچه در  هيات شهرستان برگزار ش
ــئون فرهنگى در برنامه هاى مذهبى  خصوص رعايت ش
مورد تأكيد است و همچنين اقامه فريضه نماز اول وقت، 
تفكيك خواهران از برادران، بهره گيرى از اشعار و سبك 

هاى مورد تاييد تأكيد شد.

امام جمعه كاشان:

 امر به معروف و نهى از منكر با خشونت احيا نمى شود
در ايام محرم و صفر انجام مى شود؛

تبليغ معارف اسالمى به وسيله 120 مبلغ در خمينى شهر

فرمانده انتظامى شهرستان نطنز:

محدوديت هاى ترافيكى از هفتم محرم در بادرود اعمال مى شود
سرهنگ بنى آدمى گفت: با توجه به اينكه از شب 
هفتم محرم دسته هاى عزادارى از محل تكيه خود 
به طرف حسينيه هاى مركز شهر، اعظم و پاى نخل 
ــايل  ــده كه پارك وس حركت مى كنند مصوب ش
نقليه در مسيرهاى منتهى به حسينيه هاى مذكور 
ممنوع و در صورت پارك با جرثقيل به پاركينگ 

منتقل و مشمول جريمه خواهد شد.
ــتان نطنز صبح  ــروى انتظامى شهرس فرمانده ني
امروز در جلسه هماهنگى هيات هاى عزادارى شهر 
بادرود كه در محل بخشدارى اين شهر برگزار شد 
اظهار كرد: عزادارى در ماه محرم بايستى باهدف 
ــين (ع) و تبيين  ــتن قيام امام حس زنده نگه داش
ــد و اين عزادارى  ــورا براى جوانان باش واقعه عاش
ــتى عرضه رقابت بين هيات ها و دسته هاى  نبايس

عزادارى شود.
ــدار على بنى آدمى افزود: همواره  ــرهنگ پاس س
ــعور  ــور و ش ــه وقتى اين ش ــه مى كنيم ك توصي
ــينى تبلور پيدا مى كند كه وحدت و همدلى  حس

و رفاقت بين هيات ها موج بزند و همه باهدف زنده 
نگه داشتن ياد و هدف امام حسين (ع) مراسم هاى 

عزادارى را در سطح منطقه برگزار نمايند.
وى تصريح كرد: مراسمات عزادارى مردم بادرود 
همواره زبانزد خاص و عام بوده و به حمداهللا در اين 
چند سال با كمترين حادثه و حاشيه اين مراسمات 
ــده و امسال هم اميدواريم  به نحو احسن برگزارش

طبق سنوات قبل باشكوه برگزار شود.
ــه داد: انتظار مى رود  ــده انتظامى نطنز ادام فرمان
ــال همكارى با  ــوولين هيات هاى مذهبى كم مس
نيروهاى نظامى، انتظامى و پليس راهور را داشته 
باشند تا همكاران ما هم بتوانند هم ترافيك شهر 
ــراى برپايى اين  ــت الزم را ب ــرل وهم امني را كنت

مراسمات فراهم نمايند.
بنى آدمى اضافه كرد: يكى از مواردى كه بايستى 
همه همشهريان بادرودى رعايت كنند، نگذاشتن 
وسيله نقليه شخصى در مسير حركت دسته هاى 
ــت كه بعضاً مشاهده مى شود با پارك  عزادارى اس

وسيله نقليه در مسير حركت هيات باعث اختالل 
ــى وبهم ريختن هيات  در نظم هيات و ناهماهنگ

مى شود.
وى ادامه داد: با توجه به اينكه از شب هفتم محرم 
ــه خود به طرف  ــته هاى عزادارى از محل تكي دس
حسينيه هاى مركز شهر، اعظم و پاى نخل حركت 
ــده كه پارك وسايل نقليه در  مى كنند مصوب ش
مسيرهاى منتهى به حسينيه هاى مذكور ممنوع 
و در صورت پارك با جرثقيل به پاركينگ منتقل و 

مشمول جريمه خواهد شد.
بنى آدمى در مورد محدوديت ترافيكى روز عاشورا 
ــهولت حركت نخل خبر داد  خاطر نشان  براى س
ــورا از  ــت نخل در روز عاش ــه با حرك كرد: با توج
محل حسينيه پاى نخل، خيابان امام حسين (ع)، 
ميدان امام حسين (ع)، خيابان طالقانى و خيابان 
ــهدا، ممنوعيت پارك  ــوى گلزار ش امام (ره) به س
ــيرهاى ذكرشده نيز  خودرو در روز عاشور در مس

ممنوع است.

خبر

اخبار كوتاه  اخبار كوتاه 

حجت االسالم مجيدى تبار گفت: در شهرستان نطنز قريب به 120 
ــوزى وجود دارد كه  ــم از هيئات مردمى و دانش آم هيئت مذهبى اع
مبلغان اعزامى فعاليت هاى تبليغى كليه هيئات و ساير مراكز مردمى 

را تحت پوشش قرار ميدهند.
ــروز در جمع  ــتان نطنز ام ــالمى شهرس ــات اس ــس اداره تبليغ ريي
ــار كرد: 140  ــزام دهه اول ماه محرم اظه خبرنگاران در خصوص اع
مركز مذهبى و جمعيتى در ايام محرم با اعزام 80  مبلغ و مبلغه تحت 

پوشش فعاليت هاى تبليغى قرار گرفتند.
ــالم ابوالفضل مجيدى تبار با بيان اينكه مبلغان ياد شده حجت االس
ــتان حضور خواهند داشت ــتاهاى شهرس  12 روز در شهرها و روس

ــگ  ــعه فرهن ــراى توس ــازى ب ــت ممت ــرم فرص ــاه مح ــزود: م اف
ــالمى ــبك زندگى اس ــا معارف و س ــردن جوانان ب ــنا ك دينى و آش

 است.
وى از محرم به عنوان فرصتى براى آشنايى بيشتر با ائمه اطهار (عليهم 
السالم) ياد كرد و گفت: مكتب اهل بيمت عصمت و طهارت، زيباترين 
جلوه هاى دينى را براى ما به نمايش گذاشته است كه اوج آن در محرم 

و صفر ديده مى شود.
ــنت هاى حسنه، حق  ــالمى و س مجيدى تبار احياى ارزش هاى اس
ــهادت طلبى، امر به معروف و نهى  گرايى، استكبار ستيزى، ايثار و ش
ــوان كرد كه  ــرت را از ديگر نكاتى عن ــرى و بصي از منكر، واليت پذي
روحانيون و مبلغان با حضور در مكان هاى مذهبى و هيئات عزادارى 

ماه محرم بر توجه به آنها از سوى مردم تاكيد مى كنند.
وى خاطر نشان كرد: در شهرستان نطنز قريب به 120 هيئت مذهبى 
ــود دارد كه مبلغان اعزامى  اعم از هيئات مردمى و دانش آموزى وج
فعاليت هاى تبليغى كليه هيئات و ساير مراكز مردمى را تحت پوشش 

قرار ميدهند.
ــالمى نطنز يكى از اقدامات سازمان تبليغات  رييس اداره تبليغات اس
ــاماندهى مبلغان و مبلغات خواند و  اسالمى در آستانه ماه محرم را س
ــت توجيهى مبلغان با عنوان همايش  بيان داشت: در اين راستا نشس
ــز و همچنين به طور جداگانه در بخش  طاليه داران تبليغ نيز در نطن

امامزاده برگزار شده است.
وى اضافه كرد: مبلغان و روحانيون با حضور در هيات هاى مذهبى و 
عزادارى هاى حسينى، قيام عاشورا و هدف آن را روايت مى كنند كه 
ــين (ع) و اهداف آن امام  اين فرصت مناسبى براى شناخت امام حس

همام در بين جامعه است.
مجيدى تبار تصريح كرد: در اعزام دهه اول محرم كليه روستاها به طور 
ــتند كه برنامه اقامه نماز جماعت،  مستقل داراى روحانى اعزامى هس
پاسخگويى به سواالت شرعى، نظارت بر مجالس سوگوارى و سخنرانى 

هم انجام شود.
مجيدى تبار نشان كرد: با برنامه ريزى انجام شده با مدارس از ظرفيت 
ــزارى گفتمان هاى دينى در مدارس  روحانيون اعزامى در جهت برگ

استفاده خواهد شد.

ــته هاى عزادارى  ــن زاده گفت: در مسير سنتى حركت دس حسين ابوالحس
ــير به  ــت و اين مس ــه اى به دليل ازدحام جمعيت رخ نداده اس تاكنون حادث
همان شكل گذشته باقى  خواهد ماند. رييس شوراى هيأت هاى مذهبى آران 
و بيدگل در مورد شبهاتى كه راجع به تغيير مسير حركت دسته هاى عزادارى 
در ماه محرم مطرح مى شود گفت: بزرگ ترين نكته ى مثبت اين مسير، امكان 

حضور خواهران در عزادارى است.
ــن زاده در مورد طرح محيا(مسير حركت يكپارچه ى آيينى)  حسين ابوالحس
ــرار دارد، مانند  ــير ق اضافه كرد: در مراكز هيأت هاى مذهبى كه در اين مس
ــجد قاضى، خواهران مى توانند در مكان هاى مخصوص  آب پخش، بازار و مس
ــير حركت دسته ها به هيچ وجه  حضور پيدا كنند. وى با تاكيد بر اين كه مس
تغيير پيدا نخواهد كرد، بيان داشت: مسيرى كه به عنوان جايگزين براى اين 
مسير پيشنهاد مى شود، در امتداد خيابان هاى شهرستان است و عبور و مرور 
ــدود مى كند، ضمن اين كه در آن خواهران بايد چندين  را به طور كامل مس

ساعت روى پا بايستند.
ابوالحسن زاده در ادامه با اشاره به اين كه اين مسير بيش از 100 سال قدمت 
دارد، خاطرنشان كرد: هر ساله با كمك شوراى شهر و شهردارى، گذرگاه هايى 
كه عرض مناسبى براى عبور دسته ها ندارد، تعريض و مسير بيشتر به استاندارد 
نزديك مى شود. وى در مورد حفارى ميراث فرهنگى در قسمتى از سركوچه 
يخچال نيز تصريح كرد: با پيگيرى هايى كه صورت گرفت اين قسمت مسير 

نيز براى حركت دسته ها آماده شده است.
رييس شوراى هيأت هاى مذهبى شهرستان با بيان اين كه تاكنون حادثه اى 
در عبور دسته هاى عزادارى از اين مسير رخ نداده است ادامه داد: در سال هاى 
ــم بود، ازدحام  ــير كه عرض گذرگاه ها ك ــمت هاى مس مختلف در برخى قس
جمعيت باعث رنجش مردم مى شد ولى هرگز حادثه اى به اين دليل رخ نداده 
ــئوالن هيأت هاى مذهبى  است. وى در پايان ارائه ى درخواست از طرف مس
براى تغيير مسير را رد كرد و اظهار كرد: اين درخواست ها و شبهاتى كه در اين 
مورد مطرح مى شود، از جانب دوستانى است كه ارتباطى با مديريت دسته هاى 
ــته هاى عزادارى شهرستان به  ــايان ذكر است مسير دس عزادارى ندارند. ش
ترتيب از چهارسوق، دهنو، آب پخش، سركوچه يخچال، بازار، مسجد قاضى، 
ــاد مى گذرد و به آستان حضرت  خانه حاج عبداهللا خان(هيأت فاطميه) و وش

محمدهالل(ع) ختم مى شود.

رييس اداره تبليغات اسالمى نطنز خبر داد
اعزام روحانى به 140نقطه نطنز

رييس شوراى هيأت هاى مذهبى؛
عدم تغييرمسير سنتى حركت 

دسته هاى عزادارى آران و بيدگل 
نماينده گلپايگان در مجلس گفت:بهره بردارى از 
ــرار بود تا پايان  ــه خانه گلپايگان كه ق پروژه تصفي

تابستان سالجارى اجرايى شود، به تعويق افتاد.
ــين  ــيد محمدحس ــزارش خبرنگار مهر، س ــه گ ب
ــانه  ميرمحمدى در جمع خبرنگاران و اصحاب رس
شهرستان، با اشاره به تصويب موافقت نامه برجام 
ــالمى اظهار داشت: موضوع  در مجلس شوراى اس
برجام يكى از مسايل مهمى بود كه بعد از انقالب در 
پى تعامل و گفتمان با كشورهاى قدرتمند جهان به 
ــئله هسته اى و ديگر  منظور تصميم گيرى در مس

موارد مرتبط انجام شد.
نماينده گلپايگان در مجلس با بيان اينكه در صورت 
اجرايى شدن اين موافقت نامه برنامه آينده دولت در 
امور كشور هموارتر و مسايل اقتصادى با تمركز بهتر 
اداره خواهد شد، افزود: مجلس شوراى اسالمى در 
ــات نقد و موشكافى نسبت  تعامل با ساير قوا، جلس
ــام» برگزار كرده  ــات مهم به ويژه «برج به موضوع
ــبتاً آرام در  و موافقان و مخالفان نيز در فضايى نس
راستاى منافع نظام اسالمى موارد را رصد مى كنند.

ــه فضاى  ــبت به اينك ــار اميدوارى نس وى با اظه
ــد،  ــور در آينده نزديك اميدبخش خواهد ش كش
ــم، رفع  ــا تحري ــتاى اقدامات پس ــت: در راس گف
ــه مردم در  ــكالت اقتصادى و دغدغه هايى ك مش
ــت تحريم با آن  ــش هاى موجود به عل عبور از چال
ــراى تصميمات و  ــا اج ــد، ب ــت به گريبان ان دس
ــت. ــى اس ــت بررس ــى در دس ــاى مهم راهكاره

ــت از  ــه حماي ــالم اينك ــا اع ــدى ب ميرمحم
ــوان نظامى و دفاعى  گروه هاى مقاومت، افزايش ت
ــا تحريم مورد توجه  از موضوعاتى است كه در پس
ــرد: همانگونه كه  ــح ك ــتر خواهد بود، تصري بيش
ــووالن ابراز شده  ــوى دولتمردان و مس بارها از س
ــمنى با مردم  ــت، ملت و دولت ايران هيچ دش اس
امريكا نداشته و تنها با دولت امريكا كه در زير لواى 
ــكالت از  ــود اين مش ــت ها اداره مى ش صهيونيس
ــت كه اميدواريم با  ــته بوده و هس سال هاى گذش
ــت اين دولتمردان  نگرشى جامع در صورت برگش
ــتاى منافع نظام جمهورى اسالمى  بتوانيم در راس
و مردم كشور با همه كشورهاى دنيا تعامل داشته 

باشيم.
وى با يادآورى اين نكته كه در سال جارى انتخابات 

ــالمى و خبرگان رهبرى را  مهم مجلس شوراى اس
در پيش داريم، افزود: اميد است با مشاركت مردم و 
حضور پررنگ آنها مانند دوره هاى گذشته انتخاباتى 

پرشور در سراسر كشور داشته باشيم.
ــتان در مجلس با اشاره به اقدامات  نماينده شهرس
ــاى عمرانى و  ــروژه ه ــتاى پ انجام گرفته در راس
زيربنايى شهرستان اظهار كرد: به منظور تأمين نياز 
خودرويى بيمارستان امام حسين (ع) گلپايگان يك 
دستگاه آمبوالنس مجهز به قيمت 7 ميليارد ريال 
خريدارى شده و مقدمات خريد و انتقال دستگاه سى 

تى اسكن نيز در حال پيگيرى است.
ــتاى تجهيز  ــاره به ديگر اقدامات در راس وى با اش
ــكى شهرستان  ــتى پزش و تكميل امكانات بهداش
ــار جهت بخش  ــارد ريال اعتب ــب 7 ميلي به تصوي
ــارد ريال تجهيزات  هتلينگ و اختصاص 12 ميلي
براى بيمارستان حضرت آيت اهللا العظمى گلپايگانى 
ــوزه طرح هاى هادى  گوگد خبر داد و افزود: در ح
ــتاها مبلغ 36 ميليارد ريال و تكميل دوبانده  روس
گلپايگان - موته نيز مبلغ 17 ميليارد ريال مصوب 
شده كه مبلغ 6 ميليارد ريال آن در آينده نزديك به 

پيمانكار مربوطه پرداخت خواهد شد.
ــرب شهرستان  ميرمحمدى به تصفيه خانه آب ش

ــاره كرد و افزود: بهره بردارى از پروژه  گلپايگان اش
ــرار بود تا  ــرب گلپايگان كه ق ــه آب ش تصفيه خان
ــال جارى اجرايى شود به علت ما  پايان تابستان س
ــوى پيمانكار  ــاوت تجهيزات مورد نياز از س به التف
ــه در صورت  ــت ك ــق افتاده اس ــه تعوي مربوطه ب

تخصيص اعتبار اقدام خواهد شد.
ــتان در مجلس به پروژه خط ريلى  نماينده شهرس
اراك - اصفهان اشاره كرد و بيان داشت: در صورت 
ــال كار اجرايى اين خط  تخصيص 100 ميليارد ري
ريلى آغاز خواهد شد و شهرهاى خمين - گلپايگان 
و خوانسار نيز از نعمت قطار ريلى بهره مند خواهند 

شد.
ــه اقداماتى  ــاره به اينك ميرمحمدى در پايان با اش
ــا و تأمين  ــهردارى ه ــتاى هميارى به ش در راس
ــازى  ــازى و نوس قير يارانه اى مورد نياز آنها و بهس
ــارى بالغ بر  ــت درمانى گوگد با اعتب مركز بهداش
ــت، افزود:  ــال پيگيرى اس ــال در ح 5 ميليارد ري
ــور  ــت با توجه به ركود فعلى در كش در حوزه صنع
ــتاى اعطاى وام به  ــه دولت در راس و تصميماتى ك
شركت هاى توليدى گرفته است، اميدواريم نسبت 
به جلوگيرى از تعديل نيرو در شركت هاى صنعتى 

اقدام مؤثر صورت گيرد.

نماينده مردم گلپايگان در مجلس شوراى اسالمى؛

بهره بردارى از پروژه تصفيه خانه آب شرب گلپايگان 
به تعويق افتاد

وسيله نقليه در مسير حركت هيات باعث اختالل 
ــى وبهم ريختن هيات  در نظم هيات و ناهماهنگ

وى ادامه داد: با توجه به اينكه از شب هفتم محرم 
ــه خود به طرف  ــته هاى عزادارى از محل تكي دس
حسينيه هاى مركز شهر، اعظم و پاى نخل حركت 
ــده كه پارك وسايل نقليه در  مى كنند مصوب ش
مسيرهاى منتهى به حسينيه هاى مذكور ممنوع 
و در صورت پارك با جرثقيل به پاركينگ منتقل و 

بنى آدمى در مورد محدوديت ترافيكى روز عاشورا 
ــهولت حركت نخل خبر داد  خاطر نشان  براى س
ــورا از  ــت نخل در روز عاش ــه با حرك كرد: با توج
محل حسينيه پاى نخل، خيابان امام حسين (ع)، 
ميدان امام حسين (ع)، خيابان طالقانى و خيابان 
ــهدا، ممنوعيت پارك  ــوى گلزار ش امام (ره) به س
ــيرهاى ذكرشده نيز  خودرو در روز عاشور در مس
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سردردهاى ميگرنى جزء سردردهاى مزمن و طوالنى مدت هستند كه 
ــتند. به قول طب رايج سردردهاى درمان  افراد زيادى با آن درگير هس

ناپذير!
ــه هايى از صفرا، خون، بلغم و سودا  در طب سنتى سردردها داراى ريش
ــده  ــوند كه با عدم تعادل و بى نظمى طبع هاى گفته ش تعريف مى ش
اين مشكل به اندام راسى يعنى سر منتقل مى شود؛ سردرد صفرايى با 

سودايى يا غلبه خون با هم متفاوت هستند. 
ــخيص دهد و  ــروع درمان، ابتدا بايد درمانگر، مزاج بيمار را تش براى ش
ــود.توجه كنيد  ــب تجويز ش بعد براى تعديل مزاج بيمار، داروى مناس
ــد داد كه  ــرى رژيم هاى درمانى نيز خواه ــنتى يك س كه درمانگر س
ــى كند و  ــايانى م ــم درمان بيمارى كمك ش ــالح مزاج و ه هم به اص
عدم رعايت آن شايد منجر به شكست يا كند شدن دوره درمان مى شود. 
ــردردهاى ميگرنى با مراعات يك رژيم يا دستور ساده از بدن  گاهى س
ــت؛ ــان رخت مى بندد و حتى نياز به مصرف هيچ دارويى هم نيس انس

ــنتى  ــر س ــر ماه ــك درمانگ ــه ي ــان ب ــراى درم ــد ب ــس مى تواني پ
مراجعه كنيد .

اثر زنجبيل در پيشگيرى و كنترل ميگرن 
ــا صفرايى  ــردردهاى ميگرنى با منش ــه افرادى كه داراى س براى نمون
ــتفاده كنند. ــتند، مى توانند از تركيب زير براى مدت دو هفته اس هس

گياه زنجبيل از سال ها قبل و در طب سنتى داراى كاربردهاى درمانى 
ــط محققان دانماركى نشان داد  متعدد است.مطالعات انجام شده توس
كه گياه زنجبيل در كنترل و بهبود سردردهاى ميگرنى نقش به سزايى 
ــگيرى و  ــى بردند كه اثر زنجبيل در پيش ايفا مى كند. اين محققان پ

كنترل ميگرن، معادل داروهاى مسكن شيميايى است.
 گياه زنجبيل از سال ها قبل و در طب سنتى داراى كاربردهاى درمانى 
متعدد از جمله رفع تهوع بوده است. مطالعه اخير نشان داد كه زنجبيل 
به كنترل واكنش هاى التهابى و درد كمك كرده و سردردهاى ميگرنى 

را بهبود مى بخشد.
ــرن، در حدود  ــم ميگ ــروع عالي ــى كنند با ش ــان توصيه م متخصص
ــادل 500 تا 600  ــل (مع ــودر زنجبي ــق مرباخورى پ ــوم قاش يك س
ــى توان از  ــيد؛ همچنين م ــرم ريخته و بنوش ــرم) را در آب گ ميلى گ
ــرف اين گياه  ــتفاده كرد. مص ــازه در رژيم غذايى روزانه اس زنجبيل ت
ــزان قابل مالحظه اى  ــدت حمالت ميگرن را به مي تعداد دفعات و ش

كاهش مى دهد.

ــذا و دارو گفت:  ــازمان غ ــزى س ــارت و برنامه ري ــاون نظ مع
ــوى  ــده از س ــالم ش ــى اع ــاى داروي ــيارى از كمبوده بس
ــت داروخانه 13 آبان از نظر ما كمبود دارويى واقعى  سرپرس

نيستند.
 وى در ادامه گفت: بلكه داروهايى هستند كه نوع داخلى آن در 
ــك،  بازار وجود دارد و صرفا به دليل اصرار بيمار يا تجويز پزش

نوع خارجى آن تجويز مى شود.
ــه داروهايى  ــر اين ك ــا تاكيد ب ــر عبدالهى اصل، ب ــر اكب دكت
كه در داخل توليد مى شوند، اجازه واردات به نوع خارجى آن 

داده نمى شود.
ــى از  ــات دريافت ــق گزارش ــر طب ــال حاض ــت: در ح وى گف
ــدود 30 قلم  ــه ح ــن ماهان ــور ميانگي ــه ط ــه ها ب داروخان
ــيار  ــك از آنها داروهاى بس ــى داريم ،كه هيچ ي كمبود داروي
ــاران را تهديد  ــان بيم ــود آنها ج ــتند و كمب با اهميت نيس

نمى كند.
ــش كه براى رفع كمبودهاى  ــخ به اين پرس عبدالهى در پاس
ــت، گفت: سامانه  ــده اس ــيده ش دارويى چه تدابيرى انديش
ــكى  ــت، درمان و آموزش پزش ــى 1490 وزارت بهداش تلفن
ــات  ــا گزارش ــا داروخانه ه ــاس ب ــا تم ــال ب ــورت فع ــه ص ب
ــه ما  ــع آورى و ب ــى را جم ــاى داروي ــه كمبوده ــوط ب مرب

اعالم مى كند. 
ــازمان غذا و دارو  افزود: مردم  معاون نظارت و برنامه ريزى س
ــبت به اعالم كمبود  نيز مى توانند در تماس با اين سامانه نس

دارويى اقدام كنند.
ــات جمع آورى شده از داروخانه ها   وى در ادامه افزود: گزارش
به بخش كنترل بازار دارويى ارسال مى شود و به داروهايى كه 
ــور وجود ندارد، به صورت  نوع داخلى آن در بازار دارويى كش

فوريتى اجازه واردات داده مى شود.

ــازمان  ــذا و داروى س ــرل غ ــع كنت ــگاه هاى مرج ــركل آزمايش مدي
ــتان  ــور عربس غذا و دارو، موادى كه با عنوان رنگ زعفران به ويژه از كش
ــرطان زا خواند و نسبت به استفاده از رنگ و  به ايران مى آورند را كامال س

پودرهاى زعفرانى كه برند مشخصى ندارند، هشدار داد.
ــتان  ــا ورود حجاج از عربس ــور ب ــاره ورود رنگ زعفران به كش وى، درب
ــت، گفت:  ــى از تقلبات معمول اس ــات زعفرانى يك ــه تقلب با بيان اينك
رنگ هايى كه با عنوان رنگ زعفران از خارج كشور و به ويژه از عربستان 
ــام تارتارازين  ــه ن ــوند، رنگ هايى ب ــور مى ش ــاج وارد كش ــط حج توس
ــه عنوان رنگ  ــه اين ها را ب ــتند ك (نوعى رنگ خوراكى غيرمجاز) هس
ــراه خود ــاره زعفران به هم ــه عنوان عص ــاى زعفران يا ب زعفران به ج

 مى آورند.
ــى افراد اين مواد را  ــرطان زا بودن اين ماده، افزود: گاه وى با تاكيد بر س
ــتفاده مى كنند؛  ــا آن را در غذا اس ــور آورده ي ــوغات به كش به عنوان س
ــبت به زعفران معمولى بسيار پايين تر است و  چراكه قيمت اين ماده نس

رنگ و شكل زعفران را دارد. 
اين درحاليست كه نه تنها اين ماده هيچ  يك از خواص زعفران را ندارد، 
ــت. رنگ تارتارازين ماده اى كامال  بلكه سرطان زايى آن بسيار جدى اس

سرطان زا بوده و استفاده از اين ماده به هيچ وجه توصيه نمى شود.
رستگار، خطاب به حجاجى كه از عربستان به كشور مى آيند، گفت: اگر 
چنين چيزى را به عنوان سوغات مى آورند، بايد گفت كه اين ماده سوغات 

نيست، بلكه يك سم است و نبايد از آن استفاده كنيم.
پودر زعفرانى كه زعفران نيست

ــروش موادى  ــذا و دارو به ف ــگاه هاى مرجع كنترل غ ــركل آزمايش مدي
ــان  ــت فروش ــط دس با عنوان پودر زعفران با قيمت پايين كه بعضا توس
در مترو به فروش مى رسد، اشاره كرد و گفت: اين هم نوعى تقلب است؛ 
چرا كه تقلب در زعفران زياد است. براى مثال كالله ذرت را رنگ مى كنند، 
ــند. مردم  ــودر زعفران مى فروش ــه عنوان پ ــپس آن را پودر كرده و ب س
ــت. زعفران بايد كامال  ــن مواد به هيچ وجه زعفران نيس بايد بدانند كه اي
ــماره پروانه بهداشتى  ــازمان غذا و دارو و ش ــد و روى آن آرم س برند باش
ــد، بتوانيم آن را  ــكايتى هم از محصول ش ــد، تا اگر ش وجود داشته باش

پيگيرى كنيم.
ــا وجود دارد از  ــتگار همچنين گفت: بوى زعفرانى كه در اين پودره رس
ــت كه به آن اضافه مى كنند؛ اين كار هم يكى از تقلباتى ست  اسانسى اس

كه صورت مى گيرد. 
ــت كه آن را در مواد مختلف مانند چاى نيز اضافه  ــانس از موادى اس اس
مى كنند. بايد گفت كه گاهى اين اسانس ها خوراكى نيست و براى همين 
يكى از تقلبات استفاده از اسانس است و اين بحث بايد مدنظر قرار گيرد. 
ــته بندى بوده و برند آن هم مورد  زعفرانى كه خريدارى مى شود بايد بس

تاييد باشد.

درمان ميگرن با زنجبيل

معاون نظارت و برنامه ريزى سازمان غذا و دارو:

كمبود 56 قلم دارو، واقعى نيست
سمى كه حجاج سوغات مى آورند؛

رنگ زعفران هاى عربستانى 
سرطان زاست

ــا  ــاب عطارى ه ــاب و كت ــى حس ــزون و ب ــش روز اف افزاي
ــراى بهره مندى از  ــوم افراد جامعه ب برخالف روى آوردن عم
درمان هاى سنتى و گياهان دارويى، اين روزها دردسرهايى را 

نيز با خود به همراه آورده است.
ــنتى ايران و  ــردم به طب س ــش روز افزون م با توجه به گراي
ــناخت دقيق  ــنتى، توجه به ش ــعه طب و داروسازى س توس
ــرا كه  ــت؛ چ ــرف، الزامى اس ــورد مص ــى م ــان داروي گياه
ــر گياهى و  ــى مواقع گونه هاى ديگ در برخى عطارى ها بعض
ــه اصلى ارائه مى كنند؛  حتى نمونه هاى تقلبى را به جاى نمون
ــن گياهان  ــرات درمانى اي ــدى از اث ــراى بهره من ــن ب بنابراي
الزم است كه گياهان دارويى عرضه شده در بازار دارويى توسط 
ــتاندارد شوند و با بسته  كارشناسان به درستى شناسايى و اس

بندى و كيفيت مناسب در اختيار مصرف كننده قرار گيرد.
ــى به گياهان  ــار افزايش ميل همگان ــه در كن ناگفته نماند ك
ــودجويان  ــتفاده از آنها همه روزه نيز به تعداد س دارويى و اس
ــه اى كه  ــود، به گون ــز اضافه مى ش ــان دارويى ني ــازار گياه ب
هم اكنون اين موضوع موجب ايجاد 17 هزار عطارى در ايران 
ــده، عطارى هايى كه در حال حاضر همچنان بر سر توليت  ش
ــان، اما و اگرهاى زيادى بين مسووالن  و نظارت بر عملكردش

كشور هست.
ايران 13 هزار عطارى بدون مجوز دارد

ــور  ــن گياهان دارويى كش ــس انجم ــر ميرفخرايى ريي جعف
ــور  ــالف وجود 17 هزار عطارى در كش ــاره به اينكه برخ با اش
ــتان، داراى جواز  تنها 4 هزار و 500 عطارى آن هم در 15 اس
ــر عطارى ها  ــت: در حال حاض ــتند، گف ــمى هس و پروانه رس
ــوب  ــى محس ــه وزارت بازرگان ــاف و زيرمجموع ــزء اصن ج
ــان و عملكردشان  ــت كه كارش ــوند؛ و اين در حالى اس مى ش
ــوارد،  ــت و در اغلب م ــط اس ــالمت مرتب ــام س ــا نظ كامال ب
ــنتى كامال يك تخلف پزشكى  ــان در امر طب س تجويزات ش

آشكار است.
نسخه پيچى عطارى ها براى بيماران

ــكى و تجويز  ــا در امور پزش ــاد از دخالت عطارى ه وى با انتق
ــرد:  ــد ك ــا تاكي ــان بيمارى ه ــراى درم ــى ب ــان داروي گياه
براى حل و ساماندهى اين مشكل بارها با رييس صنف عطارها 
ــات هيچ فايده اى نداشت و  ــتيم؛ اما اين جلس ــه گذاش جلس
ــودجويى هاى  حاال وضعيت نظارت بر عملكرد عطارى ها، س
ــت،  ــخص نيس ــان به طور دقيق مش ــاب و كتاب ش بى حس
ــه صورت  ــن موضوع ب ــدت همچنان اي ــه م ــرا از اين هم زي
گره مبهمى بين مسووالن باقى مانده؛ زيرا از نظر تجويز و ارتباط 
ــتقيم با گياهان دارويى، عملكرد آنها بايد زير نظر وزارت  مس
ــد، ولى مجوزشان را وزارت  بهداشت و سازمان غذا و دارو باش

بازرگانى صادر مى كند.
عطارى هايى كه دارو تجويز مى كنند

ــت  ــنتى وزير بهداش ــاون طب س ــت، مع ــود خدادوس محم
ــاهد با تاييد  ــگاه ش ــنتى از دانش و دكترى تخصصى طب س
ــتفاده از گياهان  ــمگير ميل عموم افراد براى اس افزايش چش
ــن تقاضاى زياد و  ــت: طبيعتا در مقابل اي دارويى، اظهار داش
روزافزون، ارائه دهندگان اين گونه خدمات هم روز به روز زياد 

ــكان در دوران  ــوند، در اين بين صرف نظر از اينكه پزش مى ش
ــنتى  ــگاهى خود در حوزه طب س تحصيل آكادميك و دانش
(ايرانى) آموزش رسمى نديده اند و توسط متوليان سالمت نيز 
ــى  ــورد ارزياب ــى م ــارت حداقل ــش و مه ــودن دان ــر دارا ب ب
ــراد  ــه ورود اف ــر ب ــوع منج ــن موض ــد، همي ــرار نگرفته ان ق
ــنتى  ــه خدمات طب س ــوزه و ارائ ــن ح ــص به اي غيرمتخص
ــاز و كار قانونى  ــت؛ در حاليكه اين موضوع نيازمند س شده اس
ــك و مداخله آنها  و ضابطه مند است، ولى ورود افراد غيرپزش
ــراى نظام  ــش جدى ب ــان يك چال ــخيص و درم ــر تش در ام
ــاس قوانين جارى موجود،  سالمت است، به گونه اى كه براس
ــان بيماران،  ــخيص و درم ــك به امر تش ورود افراد غير پزش

به عنوان مداخله غيرمجاز تلقى شده و جرم است.
غير متخصص ها نظام درمان را به چالش كشيده اند

ــت در امور  ــيدمحمد هادى ايازى، قائم مقام وزارت بهداش س
ــازمان هاى مردم نهاد نيز با اشاره  مشاركت هاى اجتماعى و س
ــزات مرتبط با  ــارت بر تجوي ــف جدى در امر نظ به وجود ضع
ــا، افزود:  ــه ويژه در عطارى ه ــنتى و گياهان دارويى ب طب س
ــكل هاى  ــريع تر تش ــل هرچه س ــل اين معض ــراى ح بايد ب
ــنتى  مردم نهاد به عنوان بازوى نظارتى قوى در حوزه طب س
ــش يابد،  ــان افزاي ــده و شمارش ــان دارويى ايجاد ش و گياه
تا بتوانند در اين مورد مطالبه گر شوند و وضعيت عطارى ها نيز 

ساماندهى شود.
عطارى ها نبايد در حوزه سالمت دخالت كنند

ــه طور دقيق  ــت: هنوز ب ــازى همچنين در ادامه اظهار داش اي
ــت متولى ساماندهى  ــت كه آيا وزارت بهداش ــخص نيس مش
ــا وزارت بازرگانى  ــت و ي ــرد عطارى ها اس ــارت بر عملك و نظ

ــتفاده و  ــوء اس ــرى از س ــراى جلوگي ــور ب ــه همين منظ و ب
ــط عطارى هاى  ــتر در اين زمينه توس ــودجويى هاى بيش س
ــات راهبرى و  ــريع تر با برپايى جلس غيرمجاز، بايد هرچه س
ــى و هم از نظر  ــا هم از نظر قانون فعاليت هاى دقيق عطارى ه
ــود و انجمن هاى مردم نهاد نيز  ــخص ش ــالمت مش نظام س
ــن مهم به طور جدى ترى  در اين ميان بايد به كمك آيند تا اي

پيگيرى شده و مجوزهاى مربوطه ارائه داده شود.
بازار مطمئن گياهان دارويى كجاست؟

ــى در صنعت گياهان دارويى، توليد  ــكالت اساس يكى از مش
داروهاى گياهى، پيدا كردن يك بازار مطمئن و باثبات است، 
بازارى كه در آن اثربخشى دارو حرف اول را مى زند، فرآيندى 
كه از مسير پژوهش و كار گروهى مى گذرد و شامل تحقيقات 
ــت كه از بخش  ــگاهى، مطالعات حيوانى و بالينى اس آزمايش
ــه،  ــاند، در اين پروس ــرآورده را به اثبات مى رس يك گياه يا ف
ــته  ــده گذش ــنتى چند دهه و يا چند س تجربيان بالينى و س

نقش بسيار مهمى را ايفا كرده است.
ولى آيا عطارى ها مى توانند بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت 
ــكى را انجام دهند؟ در صورت بروز عارضه  چنين مداخله پزش
ــيدگى با كدام مرجع قانون گذار و كدام متولى  ــمى،  رس جس

عطارى ها خواهد بود؟
ــهودى  ــور مش ــه ط ــا ب ــيارى از عطارى ه ــون بس هم اكن
اقدام به تجويز غيرقانونى گياهان دارويى براى درمان بيمارى ها 
ــكار  مى كنند و حاال براى جلوگيرى از افزايش اين تخلف آش
ــى از تجويزهاى غلط و  ــكى و كاهش عوارض جانبى ناش پزش
سنتى، بايد منتظر اقدامات جدى ترى از سوى وزارت بهداشت 

كشورمان، وزارت بازرگانى و متوليان اجراى قوانين بمانيم.
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دريچهطب سنتى

بيشتر بدانيم

در انواع لواشك ها عالوه بر ميوه از ژالتين گياهى، اسيد سيتريك، 
نمك، شكر يا خمير خرما استفاده مى شود.

ــده از جمله خوراكى هاى ترشى  لواشك و آلوچه هاى فرآورى ش
است كه افراد زيادى را شيفته خود كرده است. شيفته به اين معنا 
كه اگر اين محصول ترش را ببينيم يا نامش را بشنويم چنان درگير 
ــويم كه تا آن را نخريم و تا آخرين ذره نخوريم  و بى قرارش مى ش

دست بردار نخواهيم بود.
ــك از ميوه است،  ــيارى از افراد بر اين باورند، چون پايه لواش بس
ــك و  ــد بدانيد لواش ــا باي ــود؛ ام ــن ميوه ش ــد جايگزي مى توان
ــكل آن به هيچ عنوان خواص تغذيه اى  فرآورده هاى خميرى ش
ــته و نبايد بر اين باور بود كه اين محصول را  يك ميوه تازه را نداش
ــوع مواد افزودنى  ــك و مرغوب، بدون هيچ ن از ميوه هاى درجه ي

تهيه مى كنند.
ردپاى ميوه پا درختى در تركيبات لواشك

معموال لواشك از تغليظ و خشك كردن يك، دو يا چند نوع ميوه كه 
از گروه ميوه هاى درجه دو يا ميوه هايى كه بازارپسندى مناسبى 
ندارد، تهيه مى شود. البته بد نيست بدانيد برخى توليدكنندگان 
ــاى پادرختى  ــوه ه ــوالت را از مي ــوع محص ــن ن ــد اي غيرمتعه
ــفت،  ــى به ميوه هاى ريز، س ــد. ميوه هاى پادرخت تهيه مى كنن
لك دار، آفت زده، كپك زده يا كالى گفته مى شود كه معموال زود 

هنگام از درخت جدا و به پاى درخت مى افتد.
ــت و مى تواند  ــوده و مرغوب نيس ــب بى ارزش ب اين ميوه ها اغل
ــرآورى،  ــه چون طى ف ــد. البت ــته باش ــار ميكروبى بااليى داش ب
ميوه پخته مى شود، تا حدود زيادى ميكروب هاى مضر آن منهدم 

و مسموميت زايى چندانى ندارد.
ــده بى نام و نشان هم  ــك و آلوچه هاى فرآورى ش در مورد لواش
بايد بگوييم كه پايه اغلب اين محصوالت ميوه نيست و از تركيب 
ــيد، اسانس و مواد رنگى  مواد پركننده اى چون آرد، نشاسته، اس
ــود كه مصرف آن فوق العاده براى كودكان  غيرمجاز تهيه مى ش

حساسيت زا و مسموم كننده است.
لواشك بهتر است يا آلوچه فرآورى شده ؟

ــوه از ژالتين  ــا عالوه بر مي ــك ه ــت بدانيد در انواع لواش الزم اس
ــكر يا خمير خرما استفاده مى  گياهى، اسيد سيتريك، نمك، ش
ــود. تركيبات و فرآيند توليد آلوچه هاى فرآورى شده به ويژه  ش
ــت، با اين تفاوت كه در  ــابه لواشك اس ــته آن مش انواع بدون هس
ــك يا تازه هسته دار  انواعى از آلوچه ها، ردپايى از ميوه هاى خش

وجود دارد.
اين محصوالت تا حدودى فيبر و ريزمغذى ها را دارا بوده و خاصيت 
ــرآورى و حرارت  ــر چه مدت زمان ف ــهل دارد؛ اما ه ملينى و مس
اعمال شده به محصول براى تغليظ و خشك شدن بيشتر باشد به 
مقدار بيشترى از خواص محصول بخصوص ويتامين C آن كاسته 
ــى وجود دارد كه  ــود. اما در ميان اين نوع محصوالت انواع مى ش
ــون انواع  ــك يا مرطوب همچ ــاى نيمه خش فقط حاوى ميوه ه
ــات فرآورى روى آن  ــت كه عملي برگه ها، آلوچه و آلو جنگلى اس
ــكل طبيعى خود را حفظ كرده و  انجام نشده، يعنى بافت ميوه ش
خميرى شكل نشده است. اين محصوالت در مقايسه با لواشك و 
آلوچه هاى فرآورى شده مزاياى تغذيه اى بيشتر و ارزشى نزديك 

به ميوه تازه را دارد.

ــتان تهران بهترين ظروف براى استفاده از  ــتيك اس دبير انجمن صنايع پالس
ــاميدنى گرم را ظروف پلى پروپيلنى دانست و به مشخصات  مواد غذايى و آش

آن نيز اشاره كرد.
ــب براى استفاده از مواد غذايى  مرتضى نيك سرشت، با اشاره به ظروف مناس
ــاميدنى گرم اظهاركرد: در اين چند سال هجمه هايى را نسبت به ظروف  و آش
ــت نبود؛ اما با توجه به پيگيرى هاى انجام  يكبار مصرف ايجاد كردند كه درس

شده، توانستيم بحث سرطان زا بودن را در وزارت بهداشت حذف كنيم.
ــوند،  ــاخته مى ش وى با بيان اينكه ظروف يك بار مصرف از مواد مختلفى س
ــتفاده از مواد گرم، پلى پروپيلنى هستند و  ادامه داد: بهترين ظروف براى اس
نشانه آنها اين است كه ليوان ها نرم هستند و در صورت فشار دادن نمى شكنند 

و به حالت اوليه خود برمى گردند.
ــته دوم از ليوان هاى  ــتان تهران افزود: دس دبير انجمن صنايع پالستيك اس
توليد شده ليوان هاى پلى استايرنى هستند كه اين ليوان ها اصوال شكننده اند و 

كمى شفاف تر از ليوان هاى دسته اول هستند.
ــت  ــبوكننده اس ــاده خوش ــتايرن يك م ــه اس ــان اينك ــت با بي نيك سرش
كه در مواد غذايى نيز استفاده مى شود، گفت: سازمان بهداشت آمريكا استفاده 
از اين ماده را به مقدار شش در هزار واحد مجاز اعالم كرده است. از سوى ديگر 

اين ماده به مقدار فراوان در ماءالشعير و توت فرنگى وجود دارد.
ــده، در يك شيشه ماءالشعير  ــباتى كه انجام ش به گفته وى، براساس محاس

بيش از 400 برابر يك ليوان يكبار مصرف استايرن وجود دارد.
ــاره به مشكالت  ــتان تهران همچنين با اش دبير انجمن صنايع پالستيك اس
ــود،  ــتايرنى گفت: نكته اى كه درخصوص اين ظروف عنوان مى ش ظروف اس
ــت در حرارت بيش از  ــت كه ممكن اس ــتايرن اس بحث راديكال هاى آزاد اس
ــت كه در ظروف  ــود؛ اين در حالى اس ــه آزاد و وارد مواد غذايى ش 100 درج
ــت  ــى، كمتر از دو گرم اس ــبت به مواجهه درون ــتايرنى نس يكبار مصرف اس
ــود و به  ــش در هزار مى ش ــن ليوان ها كمتر از ش ــتايرن مونومر اي و اصوال اس
ــواى موجود در محيط  ــرر چندانى براى بدن ندارد؛ چنانكه ه همين دليل ض
ــت و اين گونه موارد تاثير بد بيشترى بر بدن  آب هايى كه نيترات آنها زياد اس

دارند.
در ايران توليد ظروف گياهى نداريم

نيك سرشت در ادامه درباره ليوان هاى كاغذى و گياهى موجودى در بازار گفت: 
در مورد ليوان هاى كاغذى اگر به جداره داخلى ليوان نگاه كنيد، يك رويه نازك 
ــوى ديگر در ايران كال توليدكننده  ــود، از س پروپيلن و پلى اتيلن ديده مى ش
ظروف گياهى نداريم و اين ها دروغى بيش نيست؛ چراكه هزينه توليد ظروف 

گياهى 40 برابر ظروف يكبار مصرف بوده و اصال توجيه اقتصادى ندارد.
وى با اشاره به آزمايشى كه مى تواند براى تشخيص گياهى يا غيرگياهى بودن 
اين دسته از ليوان ها و ظروف انجام داد، گفت: تشخيص اين ظروف يك آزمايش 
ــعله آتش بگيريد، در صورتى كه  ساده شعله داردكه اگر اين ظروف را روى ش
مثل كاغذ بسوزد و تبديل به خاكستر شود، نشان دهنده اين است كه گياهى 
ــد و چكه كرد،  ــيد دارد، اما اگر آب ش ــى الكتيك اس ــته بوده؛ پو ل و از نشاس

به اين معنى است كه پلى اتلين و پروپيلن دارد.
ــه داد: توليدكنندگان  ــران ادام ــتان ته ــتيك اس ــن صنايع پالس دبير انجم
ــت كه در بهترين حالت 20 درصد نشاسته  ظروف گياهى ادعاى شان اين اس
به ظروف پروپيلنى اضافه مى كنند؛ بنابراين 80 درصد پروپيلن در اين ظروف 
ــتفاده از ظروف يكبار مصرف براى  موجود است. نيك سرشت با بيان اينكه اس
جلوگيرى از پخش ميكروارگانيسم هاست، ادامه داد: در گذشته از ليوان هاى 
ــتفاده مى شد كه ممكن بود فقط با  شيشه اى براى مراسم هايى مثل محرم اس
يك شستن ساده، آن را دوباره مصرف كنند و اين باعث مى شد كه بيمارى هاى 

مختلف بين ديگران سرايت كند.
وى با بيان اينكه در حال حاضر حتى كشورهاى اروپايى نيز جايگزين بهترى از 
پليمرها براى توليد ظروف يكبار مصرف پيدا نكرده اند، اظهار كرد: اگر ما بتوانيم 
ــتفاده از آن ماده شيميايى وارد بدن  ماده ايده آلى را به دست بياوريم كه با اس
نشود، قطعا بسيار خوب است؛ اما در بحث توليد يكى از موارد مهم توجيه پذير 
بودن توليد از لحاظ اقتصادى است؛ بنابراين در وضعيت فعلى مجبور هستيم 

از همين مواد استفاده كنيم.

لواشك يا آلوچه،
 كدام ارزش غذايى بيشترى دارد؟

در وضعيت فعلى مجبور هستيم از همين مواد استفاده كنيم؛

در ايران توليد ظروف يكبار مصرف گياهى نداريم

محصوالت عطارى ها روى موج مد
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ــته اند در روز دوم محرم بود كه  مطابق آنچه كه تواريخ نوش
ــد. اين كاروانى كه  ــين (ع) وارد سرزمين كربال ش امام حس
ــتم ذى الحجه از مكه حركت كرده بود، روز دوم  از روز هش
ــم كه ماه ذى  ــد از 24 روز،و اگر فرض كني ــى بع محرم يعن
الحجه 30 روز تمام نبوده است، بعد از 23 روز، به سرزمين 
ــيدند خود حضرت فرمود كه  كربال رسيدند. به آنجا كه رس
اينجا پايين بياييد. البته وقتى كه ايشان به مرز عراق آمدند 
ــگر حربن يزيد رياحى مواجه شدند)؛ اگرچه آن وقت  (با لش
ــون همه جزء  ــاز نبود، چ ــور جداگانه اى با حج عراق كش
ــتان ها و حكومت ها،  ــور بود؛ ولى از نظر اس قلمرو يك كش
عراق در قلمرو حكومت عبيداهللا بن زياد بود و حجاز در قلمرو 
ــلط را پيدا كرد و كوفه  حكومت او نبود. او بعد از آنكه آن تس
ــلم بن عقيل را شهيد كرد،  را زير نفوذ خودش گرفت و مس
نگهبانان و ماموران زيادى به مرزهاى عراق فرستاده بود كه 
هرگاه حسين بن على وارد عراق شد او را تحت الحفظ بگيريد 

و نزد من بياوريد.
حربن يزيد رياحى يكى از سرداران عبيداهللا بود؛ او را با هزار 
ــجاع ترين و دالورترين  ــوار مامور كرده بودند و حر از ش س
ــى رفت، كه ضرب  ــمار م و بهترين فرمانده هان كوفه به ش
المثل شجاعت بود. دو سه روز قبل از جريان ورود به كربال، 
ــيار گرمى بود، نزديك ظهر، اباعبداهللا در حالى كه با  روز بس
ــازل بين راه كه  ــان مى آمدند، به يكى از من اصحاب خودش
ــاد اهللا اكبر مى  ــان يك فري ــيدند، يكى از اصحاب ناگه رس
كشد به عالمت تعجب. ديگران مى پرسند: اهللا اكبر چه بود؟ 
ــتم، از آن دور،  ــنا هس ــرزمين آش ــا اين س مى گويد من ب
ــبيه باغستان، مثل اينكه  خيلى دورها، عالئمى مى بينم ش
ــه چنين چيزى  ــد. اينجا ك ــاخه هاى درختى پيدا باش ش
ــتر دقت كن، وقتى  ــته. به او مى گويند كه بيش وجود نداش
ــتباه  ــد، مى گويند اش ــت مى كنن ــتر دق او و ديگران بيش
ــوارند كه دارند  ــت؟! آنها س ــت و باغ كجاس كرده اى، درخ
مى آيند، پرچم هاى آنها و سرهاى اسب هاى آنهاست كه از 
دور به نظرت مى آيد كه اين ها درخت است. معلوم بود قضيه 
چيست؛ چون خبر شهادت مسلم هم قبال اعالم شده و به آن 

حضرت رسيده بود.
ــت چپ،  ــام «ذى حثم» در طرف دس ــى بود به ن آنجا كوه
ــه در آنجا  ــوه برويد ك ــرف اين ك ــود كه به ط حضرت فرم
پشت تان به كوه باشد، تا از يك طرف امنيت داشته باشيد. 
ــرعت آمده است،  ــتور عبيداهللا زياد خيلى به س حر، به دس
وسط روز اسب ها و مردهايش همه تشنه هستند. در منزل 
ــك هست،  ــتور داده اند كه هرچه مش پيش، اباعبداهللا دس
ــه را آب كنيد و بر اين  ــك ذخيره هم هرچه داريد، هم مش
اسب ها و شترهايى كه يدك مى كشيد، بار كنيد و بياوريد. 
ــان آب برداشتند. حر و افرادش  چندين برابر احتياج خودش
ــدا بود  ــاى اينها پي ــب ه ــع قيافه ها و اس ــيدند، از وض رس
ــتند. اباعبداهللا فرمود: به اينها آب  ــنه هس كه همه شان تش
ــان، اينها را سيراب  ــان هم به اسب ش بدهيد، هم به مردش
ــتند همه را  ــان داش كنيد. ظرف هايى كه معموال با خودش
بيرون آوردند، ظرف هاى تغارمانند، مرتب مشك ها را در آنها 

خالى كردند و دادند اسب ها خوردند و با يك ظروف ديگرى 
انسان ها را سيراب كردند.

ــد. مردى  ــارت مى كردن ــان بر اين كار نظ حضرت خودش
ــب يك نفس  ــبم را آوردم آب بدهم، تا اس مى گويد من اس
ــب را ببرم، فرمود: نه، نگه دار، اسب  ــتم اس آب خورد خواس
ــتگى نمى تواند يك نفس آب  ــت، در حال خس ــته اس خس
بخورد، بگذار دو نفس، سه نفس آب بخورد تا حيوان سيراب 
شود. ديگرى مى گويد من خودم مى خواستم آب بياشامم، 
ــامم، دستور داد كه اين  خواستم از سر يك مشك آب بياش
ــك را بگير و تا كن تا كوچك بشود كه خوب بتوانى  سر مش
بياشامى. مى گويد من نتوانستم، بلد نبودم چه كار بايد بكنم، 
خود ايشان پياده شدند، در مشك را باز كردند، بعد پيچاندند 
ــو دهان كه  ــورى كه جل ــد به ط ــد، كوچك ش و تاب دادن
ــد آب بخورى. در واقع به دست  مى گرفتى به راحتى مى ش

خودشان مرا سيراب كردند. 
ــرت  ــد) حض ــر ش ــا ظه ــان ج ــا هم ــود (ي ــر ب ظه
ــت،  ــاز اس نم ــت  ــود: وق ــر و فرم ــه ح ب ــرد  رو ك
ــما هم البد  ــاز بخوانم، ش ــم نم ــا اصحاب ــى خواهم ب من م
ــاز بخوان.  ــا اصحابت نم ــاز بخوانيد، برو ب ــد نم مى خواهي
حر گفت: يابن رسول اهللا! ما با شما نماز مى خوانيم، به شما 
ــد. نماز اول را كه  ــيار خوب. نماز خواندن اقتدا مى كنيم. بس
خواندند، حضرت در بين صالتين براى مردم صحبت كردند، 
ــته را گفتند. وضع خودشان  جريان و اوضاع را گفتند. گذش
ــت يزيد را گفتند.  را گفتند. وضع اموى ها را گفتند. حكوم
ــاره كردند، به دعوتى كه عراقى  مخصوصا به وضع عراق اش
ها كرده بودند و نامه هاى زيادى كه فرستاده بودند. فرمود: 
ــر از نامه،  ــده ام، يك خورجين پ ــش خود كه نيام من از پي

ــزار نامه  ــا دوازده هزار يا هجده ه ــت. اينه همراه من اس
فرستاده بودند.

ــما و  ــت: اگر من نمى آمدم، آيا ش ــخن اين اس در واقع س
ــه تقصير خود  ــرا مالمت نمى كرديد ك تمام مردم دنيا م

حسين بن على بود. 
ــالم  ــودش را اع ــى خ ــن آمادگ ــن چني ــه اي ــى ك عراق
ــران قبايل،  ــام قبايل، س ــردم، تم ــد، تمام اين م مى كن
ــت،  ــاى ما آماده اس ــد باغ ه ــته ان ــك و بزرگ نوش كوچ
ــيرهاى ما آماده است  سرزمين هاى ما آماده است، شمش
ــلم تا  ــو، اگر اباعبداهللا نمى آمد مس براى نصرت و يارى ت
انتهاى تاريخ مردم مى گفتند عراقى ها بيچاره ها آمادگى 
خودشان را اعالم كردند، حسين بن على نيامد، تقصير او 

ــما اتمام حجت كامل بر من كرديد،  بود كه نيامد. يعنى ش
من آمدم حاال چه مى گوييد؟ آيا از دعوت خودتان پشيمان 

شده ايد؟ 
ــه اى را امضا  ــتم، من نام ــت: واهللا من جزو آنها نيس حر گف
ــت امضا كرده اند.  نكرده ام. فرمود: تو امضا نكرده اى مردم
ــده. او اظهار  ــان ب ــردار بياور نامه ها را نش آن خورجين را ب
ــران بوده اند، من جزو  بى اطالعى كرد. من خبر ندارم، ديگ

امضا كنندگان نيستم. 
ــان كه مردى  نماز عصر را خواندند. حضرت به موذن خودش

ــروق فرمودند اذان بگو. اذان گفت و نماز عصر  بود به نام مس
را هم آنجا خواندند.

پيشنهاد حر 
موقع حركت است. او مى خواهد دستور خودش را اجرا كند. 

امام فرمود كه حاال تو چه مى گويى، حرفت چيست؟ 
گفت من مامورم، ماموريتى دارم بايد انجام بدهم. 

ــما را تحويل عبيداهللا زياد  ــت؟ من بايد ش ماموريتت چيس
بدهم. 

فرمود كه تو مى خواهى مرا تحويل عبيداهللا بدهى؟! دنبال تو 
بيايم كه مرا تحويل عبيداهللا بدهى؟! بله. 

فرمود: هرگز. هرگز من دنبال تو راه نمى افتم. 

ــم من هم تو را رها نخواهم  جسارت كرد و گفت: به خدا قس
كرد. باز تكرار كرد فرمود: هرگز من دنبال تو راه نمى افتم.  باز 

او گفت: به خدا رهايت نخواهم كرد. 
ــود: مادرت به  ــه بار اين جمله ها را تكرار كردند، فرم دو س

عزايت بنشيند، چه مى گويى تو با من؟ 
ــروز كرد،گفت:  ــر بود،ب ــا آن نجابتى كه در ح ــاز در اينج ب
ــى اگر مرا اين چنين  ــما هر كس ــول اهللا، غير از ش يابن رس
ــيند، من  ــنام مى داد و مى گفت مادرت به عزايت بنش دش
ــبيه آن را مى گفتم؛ ولى من چنين جسارتى به شما  هم ش
نمى كنم، چيزى عرض نمى كنم. بعد خود او پيشنهاد كرد: 
ــرى بكنيم. به  ــك كار ديگ ــاال بياييد ي ــول اهللا ح يابن رس
ــم،  ــش بگيري ــرى پي ــك راه ديگ ــم، ي ــى روي ــه نم كوف
ــتور  ــم كه عبيداهللا چه دس ــا بعد ببيني ــط، برويم ت راه وس

مى دهد.
حضرت اين پيشنهاد را قبول كردند، آمدند در همان مسيرى 
كه منتهى به كربال شد. به كربال كه رسيدند، كسى يا كسانى 

آنجا بودند. 
فرمود: اسم اينجا چيست؟ 

گفتند: اسم اينجا نينواست. 
فرمود: اسم ديگر ندارد؟ 

گفتند: چرا اينجا را غازريه هم مى گويند.
فرمود: اسم ديگر ندارد؟ 

ــم ديگرش  ــد گفتند: اس ــر را كه بردن ــم ديگ يك يا دو اس

كربالست. 
تا اين جمله را گفتند، اشكش حضرت جارى شد، عرض كرد: 
«اللهم انى اعوذ بك من الكرب و البالء؛ پروردگارا از سختى 

و بال به تو پناه مى برم».
بعد فرمود: همين جا پياده شويد، منزلگاه ما همين جاست، 

از اينجا ما به جاى ديگر نمى رويم.
ــد. بارها  ــش آم ــن جريان پي ــه اي ــود ك ــرم ب روز دوم مح
ــم در يك  ــا را زدند. حر ه ــتند، خيمه ه ــه زمين گذاش را ب
ــتور داد چادرهايش را  ــم دس ــن آمد، او ه طرف ديگر پايي

زدند. 
ــت و گزارش مى داد و او  ضمنا به عبيداهللا زياد نامه مى نوش
ــت. در واقع مصائب اهل بيت پيغمبر  را در جريان مى گذاش
ــود. در اينجا بزرگ ها  بيشتر از روز دوم محرم شروع مى ش
يك حساب دارند، كودك ها و زن ها، به ويژه بعضى از زن ها، 
ــاب ديگرى دارند. همه زن ها كه زينب كبرى نيستند،  حس
ــتند  ــتند. آنها هم انتظار داش ــا كه ام كلثوم نيس همه زن ه
ــى از همان روز اول  ــارى براى آنها بيايد، ول كه اعوانى و انص
ــد، صد  ــاهد بودند و مى ديدند كه جعيتى از دور پيدا ش ش
ــت نفر، پانصد نفر، هزار نفر، دو هزار نفر، سه هزار  نفر، دويس
نفر، و گاهى پنج هزار نفر، ولى وقتى كه مى آيند هيچ كدام 
به طرف جمع كوچك اين ها نمى آيد؛ همه مى روند در جمع 
آن هزار نفر، تا آنجا كه روز ششم محرم سى هزار نفر در آن 

نقطه جمع شدند.

گردشگرى

ــس از قاجار  ــه دوران پ ــى تبريز ب ــاى تاريخ ــر خانه ه قدمت اكث
مى رسد. 

ــاى تاريخى  ــاظ خانه ه ــور از لح ــهر پررونق كش تبريز دومين ش
است. 

ــوزش عالى  ــرى آم ــكونى به كارب ــرى مس ــى، از كارب ــه قدك خان
ــالمى  ــگاه هنر اس ــه دانش ــزء مجموع ــرد داده و ج ــر عملك تغيي
ــع  ــز واق ــى تبري ــى و فرهنگ ــور تاريخ ــت و در مح ــز اس تبري

شده است. 
ــده  ــط دوره قاجاريه بوده و در دو دوره تكميل ش بنا متعلق به اواس

است و شامل اندرونى و بيرونى است. 
ــه وارد  ــاط باغچــ ــه حي ــتى ب ــتى و از هش ــه هش ـــردر ب از س
ــره هاى  ــت. پنج ــى اس ــرقى- غرب ــزرگ ش ــود. طنبى ب ــى ش م
ــاز  ــوب ب ــمال و جن ــه ش ــى ب ــاى رنگ ــه ه ــا شيش ــى آن ب اروس

مى شود. 
ايوان ستوندار در جنوب طنبى رفيع و بلند است. ارتفاع ستون هاى 

ايوان شمالى معادل ارتفاع طنبى است. 
ــت. زير اتاق  ــرار گرفته اس ــوار در طرفين طنبى ق اتاق هاى گوش
ــا كادربندى  ــه گنبد ب ــقف حوضخان ــت. س ــى حوضخانه اس طنب
ــنگى داراى جلوه خاصى  ــكوهاى جانبى و حوض س آجرى و با س

است. 
ــى حياط  ــرقى و غرب ــالع ش ــى در اض ــاق هاي ــى داراى ات اندرون

است. 
ــاختمان و تنوع طاق ها و گنبدها  ــعت س ــبات معمارى، وس تناس
ــت؛ عالوه بر تناسبات كليه  ــقف زيرزمين ها جالب توجه اس در س
ــاختمان داراى انواع  ــت، نماى س ــمگير اس بخش هاى بنا كه چش

طرح هاى آجركارى است. 
ــوان و تنوع  ــقف اي ــه كارى و گچبرى س ــى ها، آئين ظرافت اروس
ــه و رف بندى اتاق  ــوض و باغچ ــرى، آرايش ح كاربندى هاى آج

با كيفيت عالى است.

خانه قدكى تبريز

  در چنين روزى

وفات عالم و محدث شهير شيعه
«سيـد رضـي» 

گردآوردنده  ي نهج البالغه

رحلت فقيه شيعه 
آيت اهللا جعفر نزاري نقدي 

(1329ش)

كشته شدن معمر قذافى،
ديكتاتور سابق ليبى

( 2011م)
محمد بن حسين، معروف به سيدرضي در سال 359 قمري ديده به جهان گشود. پدرش 
ابواحمد حسين بن موسي نام دارد كه نسبش با چهار واسطه به امام موسي بن جعفر(ع) 
مي رسد. سيدرضي از بزرگان شيعه و داراي مقام و منزلت در دولت بني عباس و دولت 
آل بويه بود و برادرش، سيد مرتضي، از بزرگان علما و فقهاي شيعه در قرن پنجم هجري 
قمري و صاحب تاليفات فقهي و اصولي است. سيدرضي از همان اوايل كودكي با اشتياق 
ــد و به همراه برادر، مراتب ترقي و كمال را  فراوان به محضر درس شيخ مفيد حاضر ش
پيمود. سيد، همه ي خلفاي بني عباس را غاصبان خالفت و واليت و حكومت اسالمي 
مي دانست و با اشعار خود، سعي در بيان حقايق و طرح عقايد انقالبي خود داشت. او در 
كنار فعاليت هاي سياسي، به تدريس و تاليف همت گماشت و شاگرداني فاضل و آثاري 

ماندگار از خود به جاي گذاشته است. 
معاني القرآن، تَلخيُص الَبيان عن مجازاِت القرآن از جمله تاليفات اوست. شريف رضي 
ــا و مواعظ امام علي(ع) را گردآوري كرد و  در اقدامي بي نظير، كلمات، خطابه ها، نامه ه
با نام «نهج البالغه» به جامعه ي بشري اهدا كرد. سيدرضي اولين كسي است كه مكاني 
ــيدرضي از جمله  ــوم ديني تهيه كرد و آن را دارالعلم ناميد. س براي تحصيل طالب عل
ــت كه در زمينه هاي مختلف علمي و اسالمي، مجتهد مسلم و  علماي جامع شيعه اس
صاحب نظر بود و در شعر و ادبيات عربي، هماورد نداشت. سرانجام، سيدرضي اين عالم 
شهير اسالمي در محرم سال 406 قمري در 47 سالگي جان به جان آفرين تسليم كرد. 
ــكوه در منزلش به امانت به خاك سپرده و بعدها  بدن پاك سيد را پس از تشييعي با ش

به حرم امام حسين(ع) در كربال منتقل كردند.

ــال 1265ش (1303ق) به دنيا  ــدي در س ــزاري نق ــيخ جعفر ن آيت اهللا ش
ــوق فطري طبيعي به علم و ادب و تحصيل كماالت  ــالي، ش آمد و از خردس
ــي را فرا گرفت  ــت و خط عربي و فارس ــت. از اين رو در ابتدا اصول قرائ داش
ــرف  ــل عازم حوزه علميه نجف اش ــالگي براي ادامه تحصي و در چهارده س

شد. 
ــات عظام:  ــطوح، در درس خارج حضرات آي ــات و س ــس از تكميل مقدم پ
ــيد محمد كاظم يزدي و شيخ احمد  ــاني، س آخوند مالمحمد كاظم خراس
ــي علمي را  ــد و مراتب عال ــر حاضر ش ــتادان عص ــف الغطا و ديگر اس كاش

پيمود.
ــين  ــي از مناطق شيعه نش ــان يك ــي از مومن ــرار جمع ــن حال با اص  در اي
ــغ دين و  ــزدي، جهت تبلي ــتادش، عالمه ي ــتور اس ــراق و به دس جنوب ع
ــد.  ــه العماره ش ــرعي راهي منطق ــاوي ش ــالمي و حل دع ــر علوم اس نش
ــه عضويت  ــت در العماره، ب ــال اقام ــدود ده س ــس از ح ــزاري پ آيت اهللا ن
ــي از اين مقام  ــس از مدت كوتاه ــد، اما پ ــرعي بغداد منصوب ش دادگاه ش
ــاد مردم  ــف و تدريس و ارش ــه تالي ــرف ب ــردو در نجف اش ــري ك كناره گي

همت گماشت.
ــتم مهر 1329ش  ــت و هش ــرانجام در بيس ــر نزاري نقدي س آيت اهللا جعف
برابر با هفتم محرم الحرام 1370ق در 64 سالگي در نجف اشرف درگذشت 

و در تاسوعاي حسيني در آن شهر به خاك سپرده شد.

مهاتما گاندى (رهبر استقالل هند): اگر هندوستان بخواهد 
يك كشور پيروز شود، بايد از زندگى امام حسين پيروى كند. 

محمدعلى جناح (قاعداعظم پاكستان):به عقيده من تمام 
مسلمين بايد از سرمشق (امام حسين) اين شهيدى كه خود را 

در سرزمين عراق قربانى كرد، پيروى كنند.

توماس كاراليل (فيلسـوف و مورخ انگليسـى):بهترين 
ــين و  ــت كه حس ــى كه از واقعه كربال مى گيريم، اين اس درس

يارانش، ايمان استوار به خدا داشتند.
پروفسـور ادوارد بـراون (شرق شـناس انگليسـى):
ــود كه وقتى درباره كربال سخن مى شنود،  آيا قلبى پيدا مى ش

آغشته به حزن و اندوه نشود .
پروفسـور ماربين (فيلسـوف و خاورشـناس آلمانى):

ــالم و تكامل مسلمانان  ــرفت اس من معتقدم كه رمز بقا و پيش
ــين(ع) و آن رويدادهاى غم انگيز ــدن حس به خاطر شهيد ش

 است.
بولـس سالمه(نويسـنده و شـاعر مسـيحى لبنانى):

ــب هايى كه بيدار بودم يك بار براى مدتى طوالنى به جهت  ش
عالقه اى كه به آن دو بزرگوار ، امام على و امام حسين(ع)، داشتم، 

گريستم سپس شعر على و حسين را سرودم.
عبـاس محمـود عقـاد (نويسـنده و اديـب مصـرى):

جنبش حسين، يكى از بى نظيرترين جنبش هاى تاريخى است 
ــى  كه تاكنون در زمينه دعوت هاى دينى يا نهضت هاى سياس

پديدار گشته است.
گابريل آنگرى (نويسـنده فرانسـوى):آرامگاه حسين در 
كربال بعد از كعبه، بدون ترديد دومين زيارتگاه مسلمانان است. 

جنايت كربال وحشت انگيز و غيرانسانى بود. 
عبدالرحمن شرقاوى(نويسنده مصرى): حسين(ع)، شهيد 
راه دين و آزادگى است. نه تنها شيعه بايد به نام حسين ببالد، بلكه 

تمام آزادمردان دنيا بايد به اين نام شريف افتخار كنند.
ابن ابى الحديد (دانشمند و شاعر عراقى):مانند حسين چه 

ــتى اين مرد مافوق بشر كيست كه  كسى را سراغ داريد، به راس
لحظه اى پستى را نمى پذيرد و با اختيار خود، در برابر ستمگران 

سر تعظيم فرود نمى آورد.
ــه مدتى از  ــد: « با آنك گيبون مورخ انگليسـى: او مى نويس
ــته و ماهم با صاحب واقعه هم وطن نيستيم،  واقعه كربال گذش
ــين تحمل نمود  ــكالتى كه امام حس ــقات و مش مع ذلك مش
ــزد،  ــى انگي ــده را برم ــن خوانن ــنگ دل تري ــات س احساس
ــه آن حضرت  ــبت ب ــه يك نوع عطوفت و مهربانى نس چنان ك

در خود مى يابد».
ــى درباره ى قيام عاشورا  چارلز ديكنـز: اين نويسنده انگليس
ــين جنگ در راه خواسته هاى  ــد: « اگر مقصود حس مى نويس
ــران و كودكانش را  ــود، من نمى فهمم چرا خواه دنيوى خود ب
ــى كند كه او به خاطر  همراه خود برد. پس عقل چنين حكم م

اسالم فداكارى خويش را انجام داد».
ــبط  ــه كربال كه در آن س ــادآورى واقع پرفسـور براون: « ي
رسول بعد از تحمل آزار و عطش به شهادت رسيد، كافى است 
تا در سردترين و سست ترين افراد اثر گذارد، و حتى كسانى را كه 
به امور حماسى و حزن آور اعتنا و توجهى ندارند به خود آورده 
و روح آنان را به درجات كمال باال برد، به حدى كه درد و مرگ 

بر آنان چيزى بى ارزش و سست شود».

ر محمد َقّذافى، سياستمدار انقالبى و رهبر ليبى از سال 1969 تا 2011  سرهنگ ُمَعَمّ
بود. وى در اول سپتامبر سال 1969 ميالدى با كودتايى آرام، حكومت محمد ادريس 
سنوسى، پادشاه وقت ليبى را سرنگون ساخت. وى پس از كودتا، سيستم حكومتى ليبى 
را بر اساس تركيبى از سوسياليسم و اسالم طراحى كرده و خود رهبر ليبى شد.حكومت 
طوالنى مدت سرهنگ قذافى از كودتاى 1969 ميالدى تا سرنگونى در نتيجه ى جنگ 
ــدارى در طول تاريخ بود.  ــال 2011، يكى از طوالنى ترين دوره هاى زمام داخلى در س
در طى دهه هاى 1970 و 1980 ميالدى، ليبى تحت رهبرى قذافى، از سوى غربى ها، 
ــتم ناشى از اختالفات داخلى، تروريسم،  يك كشور حاشيه اى به حساب مى آمد،كه س
ــان مى داد، كه در اين اثنا قذافى مبادرت به اندوختن  قتل و غارت توسط رهبران را نش
ــفه  ــراى خودش و خانواده اش كرد. قذافى بر پايه ى فلس چندين ميليارد دالر ثروت ب
ــريح كرده است، در سال 1977 ميالدى  سياسى و ملى گرايانه اى كه در كتاب سبز تش
ــتى خلق عظيم ليبى» ــه «جماهيريه عربى سوسياليس نام جمهورى عربى ليبى را ب

ــت وزير را كنار گذاشت و از آن پس  ــال 1979 ميالدى لقب نخس تغيير داد. وى در س
«برادْر رهبر» و يا «راهنماى انقالب سوسياليستى ليبى» ناميده شد. 

در فوريه 2011 ميالدى گروهى از معترضان سياسى كه از مخالفان و معترضان جديد 
ــر ضد دولت قذافى  ــان عرب الهام گرفته بودند، ب تونس و مصر و ديگر بخش هاى جه

در ليبى به پا خواستند و اين موضوع به سرعت به يك شورش عمومى مبدل شد. 
در روز 20 اكتبر 2011، قذافى درحالى كه زخمى شده بود، تسليم نيروهاى انقالبى شد 

و پس از چند ساعت كشته شد.

سخنان بزرگان 
درباره ى امام حسين(ع)

از همان روز اول شـاهد بودند و مى ديدند كه 
جعيتـى از دور پيدا شـد، صد نفر، دويسـت 
نفر، پانصد نفـر، هزار نفـر، دو هزار نفر، سـه 
هزار نفر، و گاهى پنج هـزار نفر، ولى وقتى كه 
مى آيند هيچ كدام به طرف جمع كوچك اين ها 
نمى آيد؛ همه مى روند در جمـع آن هزار نفر، 
تا آنجا كه روز ششم محرم سى هزار نفر در آن 

نقطه جمع شدند

ورود امـام حسيـن (ع)
 به كربـال و برخـورد با حـر
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ــتان اصفهان گفت: ركود در بازار رييس خانه صنعت، معدن و تجارت اس
ــيارى از فعاالن اين حوزه را نگران كرده و   به ويژه صنعت ساختمان، بس

انگيزه براى حضور قوى و بازاريابى بيشتر از آنها را سلب كرده است.
محمدرضا بركتين اظهار داشت: بسيارى از فعاالن صنعت به ويژه صنعت 
ــتند و به دليل مشكالتى مانند  ساختمان نگران شرايط منفى ركود هس
ــده در  ــته ش كمبود نقدينگى، كمبود تقاضا و حجم باالى كاالهاى انباش

انبارها، اميدى به حضور در نمايشگاه ها ندارند.
ــاختمان در نمايشگاه ــگاه صنعت س وى به برگزارى هجدهمين نمايش

 بين المللى اصفهان اشاره كرد و ادامه داد: ركود موجود در بازار مسكن و 
ــته بى سابقه بوده و دولت با  صنعت ساختمان در كشور در سه دهه گذش
ــت هاى ضد تورمى، ميزان نقدينگى در بازار را  وجود صحيح بودن سياس
ــلب  كاهش داده و اين امر رونق خريد و فروش و گردش مالى را از بازار س
كرده است. رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تصريح كرد: 
بسيارى از توليدكننده ها و فعاالن صنعت ساختمان انگيزه اى براى حضور 
قوى و بازاريابى بيشتر در نمايشگاه ها ندارند و متأسفانه بسيارى از آن ها در 

نمايشگاه ها شركت نمى كنند.
ــرايط مذكور، سطح كيفى هجدهمين  وى با اشاره به اينكه با توجه به ش
ــبى قابل قبول بوده است، افزود:  ــاختمان به طور نس نمايشگاه صنعت س

در حالى كه اين مجموعه ها مى توانند با تغيير نگرش به نمايشگاه و با آگاهى 
بيشتر از تأثيرگذارى اين رويدادها، از بى تفاوتى فاصله گرفته و با بازاريابى 

قوى، شرايط فروش خود را تغيير دهند.  
ــويم؛چرا كه كاهش تورم حالل  بركتين گفت: نبايد مسخ كاهش تورم ش
همه مشكالت ما نيست. دولت نياز دارد با مديريت صحيح به جامعه پول 

تزريق كند و قدرت خريد جامعه را افزايش دهد.
وى اعالم كرد: مى توان با ارائه يارانه وعده داده شده به توليدكنندگان، آن ها 
ــت و از اين طريق  را به افزايش ميزان حقوق كارمندان و كارگران وا داش

شرايط ركود در بازار را برطرف كرد.
ــا تاكيد بر اهميت  ــتان اصفهان ب رييس خانه صنعت، معدن و تجارت اس
ــركت ها اظهار كرد:  ــازوى بازاريابى ش ــگاه ها به عنوان ب حضور در نمايش

مى توان از طريق حضور در نمايشگاه از بن بست ركود خارج شد.

ــيارى از ديگر ــران مانند بس ــاختمان در اي ــت: صنعت س وى اظهار داش
ــرد و اين ــر مى ب ــرايط ركود به س ــاخه هاى صنعتى هم اكنون در ش ش

ــگاه هاى تخصصى در اين  مهم ،تأثير خود را حتى بر سطح كيفى نمايش
زمينه نيز اعمال كرده است.

ــركت در نمايشگاه  بركتين با اظهار اينكه مقوله هايى مانند بازاريابى و ش
ــگاه اقتصادى،  ــزود: چنانچه صاحب يك بن ــت و اف بازوهاى يك بدنه اس
ــد، نمى تواند از اين  ــته باش ــن مقوله ها نداش ــرش مثبتى به اي تفكر و نگ
بازوها در جهت درست حركت دادن پيكره خود و رسيدن به نقطه هدف 

استفاده كند.
ــاختمان، نماينده بضاعت استان هاى  وى گفت: نمايشگاه هاى صنعت س
كشور در اين صنعت نيستند؛ چرا كه ركود حاكم بر اقتصاد كشور، بسيارى 

از شركت ها را از حضور در نمايشگاه ها باز داشته است.

ركود در صنعت
 فعاالن اين حوزه را نگران كرده است

خبر 

ــال هم ايجاد قرارگاه پدافند  ــتاندار اصفهان با اشاره به اينكه امس اس
شيميايى ابالغ شده است گفت: اميدوار هستيم در دوماه آينده برنامه 
ــتان اصفهان تدوين شود كه اين امر نيز  اجرايى پدافند شيميايى اس

بسيار مهم و اساسى است.
ــوراى پدافند غيرعامل استان اصفهان  ــول زرگرپور در جلسه ش رس
اظهار داشت: در چند سال اخير مقام معظم رهبرى تاكيدات زيادى 
را در مقوله پدافند غيرعامل داشته اند و بخش عمده اين تاكيدات هم 
به شرايط منطقه، دشمنان نظام و طمعى كه آن ها براى از بين بردن 

تاسيسات، اموال و سرمايه هاى اين كشور دارند، بازمى گردد.
ــازمان پدافند  ــكيالتى براى س وى با بيان اينكه اخيرا هم ارتقاى تش
غيرعامل در دستور كار قرار گرفته، افزود: حكم رييس سازمان توسط 
مقام معظم رهبرى ابالغ شده كه در گذشته در اين سطح نبوده و اين 

نشان دهنده اهميتى است كه اين كار حياتى دارد.
ــده در شوراى پدافند  ــتاندار اصفهان به بيان موضوعات مطرح ش اس
ــرح جامع پدافند  ــرح خدمات ط ــل پرداخت و بيان كرد: ش غير عام
ــر در مرحله  ــده كه در حال حاض ــتان اصفهان تهيه ش غير عامل اس
ــتيم و در يك ماه آينده مطالعات اين  ــاور ذى صالح هس انتخاب مش

طرح شروع مى شود.
ــتان اصفهان يك  ــرح جامع پدافند غير عامل اس وى تصريح كرد: ط
نياز حياتى و يك ضرورت اساسى براى استان بوده؛ چرا كه در استان 
سرمايه هاى وسيع و هنگفتى وجود دارد و صيانت و حفاظت از آن ها 
ــه قرارگاه براى  ــت. زرگرپور با بيان اينكه تاكنون س ــيار مهم اس بس
پدافند غيرعامل در استان اصفهان ايجاد شده گفت: قرارگاه مربوط به 
مسائل سايبرى، قرارگاه مربوط به مسائل زيستى و قرارگاه مربوط به 
مسائل پرتوى ايجاد شده و در سال گذشته نيز نخستين مانور پرتوى 
هسته اى در استان اصفهان برگزار شدكه بسيار هم تاثيرگذار بود. وى 
با اشاره به اينكه امسال هم ايجاد قرارگاه پدافند شيميايى ابالغ شده، 
ــيميايى و نظامى كه در  خاطرنشان كرد: با مجموعه كارخانجات ش
منطقه وجود دارد اين مقوله براى استان اهميت دارد و اميدوار هستيم 
در دو ماه آينده برنامه اجرايى پدافند شيميايى استان اصفهان تدوين 

شود كه اين امر نيز بسيار مهم و اساسى است.
ــكالتى كه در رابطه با پدافند غير عامل  استاندار اصفهان يكى از مش
وجود دارد را مشكالت منابع بيان داشت و اظهار كرد:  براساس مصوبه 
امسال مجلس شوراى اسالمى دستگاه هاى اجرايى موظف هستند دو 
ــود را در طرح ها و پروژه هايى كه در  درصد اعتبارات تملك دارايى خ
رابطه با طرح هاى پدافند غيرعامل است، هزينه كنند. وى با بيان اينكه 
اين امر به طور حتم يك گشايش خوبى در اجراى طرح ها دارد، افزود: 
از همه مسووالن دستگاه هاى اجرايى دولتى و غير دولتى درخواست 
مى كنم كه هر چه سريع تر براى هزينه كردن اين دو درصد اعتبارات 

در رابطه با طرح هاى پدافند غيرعامل آن دستگاه برنامه ريزى كنند.

تا دو ماه آينده:
تدوين برنامه اجرايى پدافند شيميايى 

دراصفهان 

ــيون فرهنگى، اجتماعى و  رييس كميس
زاينده 

ــهر اصفهان رود ــوراى اسالمى ش ورزشى ش
شناسنامه دار كردن محالت اصفهان را از 
جمله اقدامات در دستور كار براى اجراى برنامه هاى فرهنگى 
ــا تدوين اين  ــت و گفت: ب ــهر اصفهان دانس و اجتماعى ش
شناسنامه ها متناسب با ظرفيت محالت برنامه هاى فرهنگى 

و اجتماعى اجرايى مى شود.
ــاركتى  ــت خبرى اقدامات مش ــر آذربايجانى در نشس اصغ
ــهردارى اصفهان در حوزه فرهنگى و اجتماعى، با اشاره  ش
به اينكه شهردارى طى سال هاى گذشته بيشترين ظرفيت 
و توان خود را در حوزه عمرانى و سخت افزارى به كار گرفته 
ــبت به امور  ــت: اين در حالى است كه نس است، اظهار داش

نرم افزارى و به ويژه فرهنگى كمتر توجه شده است.
ــهروندان با  ــطح رضايتمندى ش وى با بيان اينكه ارتقاى س
توسعه فعاليت هاى  فرهنگى و اجتماعى امكان پذير است، 
ــراى برنامه هاى  ــزى براى اج ــه داد: از اين رو برنامه ري ادام
فرهنگى در سطح شهر به صورت يكسان در دستور كار ويژه 
ــيون فرهنگى، اجتماعى و  ــت. رييس كميس قرار گرفته اس
ــهر اصفهان شناسنامه دار كردن  ورزشى شوراى اسالمى ش
ــتور كار براى  ــه اقدامات در دس ــان را از جمل محالت اصفه
اجراى برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى شهر اصفهان دانست و
ــت: با تدوين اين شناسنامه ها، متناسب با ظرفيت  ابراز داش

محالت، برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى اجرايى مى شود.
وى در ادامه با تاكيد بر اينكه تمام تالش ما طى دو سال اخير 
جلوگيرى از موازى كارى در اجراى برنامه هاى فرهنگى در 
ــت افزود: از اين رو در نظر داريم در قالب كار  سطح شهر اس
ــاركت با دستگاه هاى اجرايى  هم افزايى و با هماهنگى و مش
ــهر تمام فعاليت هاى برنامه ريزى شده در كنار هم  سطح ش
ــود. ــوازى كارى جلوگيرى ش ــا از هرگونه م ــد ت قرار گيرن
ــت هاى نبض فرهنگ را از جمله  آذربايجانى برگزارى نشس
ــوازى كارى  ــرى از م ــده براى جلوگي ــات اجرايى ش اقدام
ــت: در اين  ــوان كرد و ابراز داش ــاى فرهنگى عن در برنامه ه
ــت برگزار  ــار موضوع نشس ــتا تاكنون حول محور چه راس
شده است و براى هر موضوع در محل اصلى فعاليت هاى شان 
دبيرخانه دائمى تشكيل شده است كه از آن جمله مى توان به 
راه اندازى دبيرخانه تئاتر در اصفهان اشاره كرد. وى با اشاره به 

پراكنده بودن خانه هاى راه اندازى شده در سطح شهر از جمله 
خانه انقالب اسالمى، خانه مشروطه و ... اظهار داشت: از اين 
ــت معاونت فرهنگى اجتماعى  رو بايد اين خانه ها با محوري
شهردارى اصفهان فعاليت كنند تا پايدارى بهترى را داشته 
ــم زاده گفت: يكى از نقاط آغازين  باشند. در ادامه على  قاس
فرهنگ، واژه ها و كلمات هستندكه اگر در جاى خود به كار 
نروند باعث ايجاد انحراف مى شوند و تفسير غلط از يك واژه 
مى تواند منجر به تحريف يك بحث شود. وى با بيان اينكه از 
ــاعدت به مراكز فرهنگى  10 سال قبل موضوع كمك و مس
تصويب شد ابراز داشت: بايد توجه داشته باشيم كه وقتى از 
ــتفاده مى شود ناخودآگاه بعضى  كلمه كمك و مساعدت اس
پيش فرض ها را قبول مى كنيم؛ از جمله اينكه يك طرف قوى 
و يك طرف ضعيف است. معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى 
ــاره به اينكه اين نگاه همچنين باعث تكبر در  اصفهان با اش
يك طرف و رخوت و سستى در طرف ديگر مى شود و حتى 
ــود، ــرآن به منت گذارى، اذيت و آزار منجر مى ش به تعبير ق
ادامه داد: استفاده از كلمه مساعدت تدريجاً باعث اجير شدن 
يك طرف مى شود و براى طرف مقابل انتظار به وجود مى آورد 

و اين نگرش ها،  آزادى مساعدت شونده را از او مى گيرد.
استفاده از واژه مشاركت به جاى مساعدت

وى با اشاره به تغيير رويكرد و استفاده از عبارت مشاركت به 
ــاعدت تاكيد كرد: در نگرش مشاركتى ديگر نگاه  جاى مس
تحقيرآميز وجود ندارد و با استفاده از توانمندى هاى دو طرف 
مشكالت حل مى شود.قاسم زاده با اشاره به مراكز فرهنگى 
ــيارى از اين مجموعه ها  ــهر اضافه كرد: بس ــابقه در ش باس
ــت و آن زمان كه آن ها فعاليت  ــان از ما بيشتر اس حريت ش
ــتيم؛ اما در حال حاضر به جهت  داشتند ما اصًال وجود نداش
پول بيت المال كه مديريتش با ماست، دست شان به سمت 
ما دراز است. معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى  ادامه داد: 
ــده دغدغه هاى خودش را دارد و  ــكيل ش روزنامه اى كه تش
مى خواهد در آن راستا حركت كند اما اگر زير منت ما باشد 
ــاعدت به  هرگز اين اتفاق نمى افتد.وى اضافه كرد: واژه مس
خودى خود بد نيست؛ مثل زمانى كه بخواهيم به مستضعفى 
ــتند و اين ما  كمك كنيم اما مراكز فرهنگى جزء اغنيا هس
ــوى آن ها دراز مى كنيم و در  ــت يارى به س هستيم كه دس
ــتى نيست.وى  ــاعدت كار درس اينجا به كار بردن كلمه مس

ــاء اين تغيير رويكردى را تفكر نوين مجموعه فرهنگى  منش
مسووالن شهرى جديد در اين حوزه دانست و گفت: سعى ما 
بر آن خواهد بود براى حل مسائل و مشكالت شهرى به سمت 

مشاركت و همراهى مردم حركت كنيم.
حمايـت از مراكـز خودجـوش مردمـى مبتنى

 بر اصول انقالبى
ــعود مهدويان فر نيز در ارتباط با  ــت مس در ادامه اين نشس
فعاليت كميته مشاركت با مراكز فرهنگى اجتماعى اصفهان 
اظهار داشت: اين كميته با مراكز فرهنگى اجتماعى اصفهان 
مانند مراكز قرآنى، هيات هاى مذهبى، انجمن هاى حمايتى، 
حوزه هاى علميه پايگاه هاى مقاومت بسيج در مناطق 15 گانه 
اصفهان مرتبط است.وى افزود: حمايت از مراكز خودجوش 
ــى، دارا بودن مجوز از نهادهاى متولى  مبتنى بر اصول انقالب
ــارت مؤمنانه از  ــذ گزارش با رويكرد نظ و لزوم ارزيابى و اخ
اصول و دستورالعمل هاى فعاليت كميته مشاركت با مراكز 
ــت. مدير امور اجتماعى و مشاركتهاى مردمى  فرهنگى اس
اصفهان با اشاره به اصول و دستورالعمل هاى فعاليت كميته  
ــاركت با مراكز فرهنگى، اجتماعى ابراز داشت: تأكيد بر  مش
تخصيص اعتبار براى اقدامات برنامه اى و نه عمرانى، حفظ 
استقالل مالى مراكز، پرداخت 20 تا 30 درصد  هزينه ها، لزوم 
استفاده از ظرفيت هاى مراكز خودجوش مرمى در ارزيابى و 
نظارت و منع كمك به نهادهاى دولتى و انتفاعى و درآمدزا 
ــت. وى با بيان اينكه هرگونه فعاليت  از جمله اين موارد اس
مشاركتى شهردارى با مراكز فرهنگى، اجتماعى كه مبتنى 
بر روش حل مساله در راستاى كاهش معضالت و آسيب ها 
و جبران خالهاى شهرى باشد در حيطه اقدامات مشاركتى 

تعريف مى شود، ابراز داشت: از جمله اهداف ما رعايت عدالت 
در توزيع بودجه در ميان مناطق مختلف است و در اين ميان 
ــى در يك محدوده  ــت  دارد تعداد مراكز فرهنگ آنچه اهمي

نيست بلكه نياز فرهنگى اولويت دارد.
مراكز با آسـيب هاى فرهنگى بيشتر در اولويت 

اقدامات مشاركتى
ــاركتى به شكل  مهدويان فر با بيان اينكه ابعاد اقدامات مش
مكانى، زمانى ، موضوعى تعريف مى شود ابراز داشت: از بعد 
مكانى مناطقى مدنظر قرار دارند كه سرانه مراكز فرهنگى در 
آنها كمتر و آسيب هاى فرهنگى بيشتر است. وى اضافه كرد:  
ــكل ويژه در بعد مشاركتى  در ارتباط با مكان هايى كه به ش
به  آنها توجه مى شود شامل زينبيه، حصه، هفتون، گركان، 
قائميه، دستگرد، اميرعرب، مرداويج، خاقانى، جلفا در وهله 
ــيب هاى فرهنگى  ــت و در اين راستا  آس نخست مدنظر اس

اجتماعى و نه محروميت صرف مدنظر است.
ــى اصفهان ــاى مردم ــاركت ه ــور اجتماعى و مش دبير ام
تصريح كرد: در بعد اقدامات مشاركتى زمان محور اين كميته 
به دنبال تعريف اقدامات مشاركتى در مناسبت هايى مانند  
دهه واليت، دهه فجر، نه دى، 25 آبان، و پنج رمضان است.
ــواردى همچون خانواده و  ــزود: از بعد موضوعى نيز م وى اف
رسانه، حجاب و عفاف ، اسالم ناب،  آسيب هاى فرهنگى،  نماز 
جماعت فرهنگ ايثار و شهادت، مدنظر بوده است. مهدويان 
فربا اشاره به سياست ها و مالحظات اجرايى اين كميته بيان 
داشت: اقدامات مشاركتى جنبه اختيار دارد و مراكز فرهنگى 
در صورت تمايل در كنار فعاليت هاى جارى مركز در اين طرح 

مشاركتى شركت كنند.

مطبوعات اصفهان از دوئل هاى صنفى 
دست  بردارند

همزمان با ماه محرم ؛
مردم اصفهان در اجراى طرح نذر خون 

شركت كنند
نمونه گيرى آنفلوآنزا از صد واحد 
پرنده فروشى در استان اصفهان

رييس اتحاديه صنايع دستى اصفهان:

250 رسته صنايع دستى در اصفهان
ــهردارى براى كمك  وجود دارد معاون فرهنگى، اجتماعى شهردارى اصفهان گفت: ش

به مطبوعات ابايى ندارد؛  ولى بايد توجه داشته باشيم كه مطبوعات اصفهان 
براى بهبود شرايط از رقابت هاى منفى و دوئل هاى صنفى دست  بردارند.على 
ــاره به اينكه راه اندازى معاونت فرهنگى و اجتماعى در مناطق  قاسم زاده با اش
ــت: براى اجراى اين  ــتور كار داريم، اظهار داش ــهردارى اصفهان را در دس ش
طرح از تجربيات دستگاه هاى ديگر نيز بهره برده ايم.وى با اشاره به بودجه 7،5 
ميليارد تومانى شهردارى اصفهان براى مشاركت در برنامه هاى مختلف با ديگر 
نهادها و مراكز ادامه داد: 1/5 ميليارد تومان از اين بودجه به مباحث فرهنگى 
اختصاص يافته است.وى با بيان اينكه شهردارى تاكنون مشاركت هاى خوبى 
ــيما و .. براى طرح هاى خود داشته است، گفت: براى  را با بهزيستى، صدا و س
نمونه راه اندازى مركزى براى استفاده زنان شب خواب اصفهان از جمله اقدامات 
ــت. وى با بيان اينكه براى استقرار  ــال اخير بوده اس صورت گرفته طى دو س
معاونت فرهنگى و اجتماعى در مناطق شهردارى اصفهان با شيب ماليم روبه 
ــال آينده به صورت كامل  ــد افزود: اين طرح طى دو س تند اجرايى خواهد ش
اجرايى مى شود.قاسم زاده اجراى فاز اول تدوين شناسنامه محالت را از جمله 
اقدامات صورت گرفته توسط شهردارى اصفهان دانست و ابراز داشت: در اين 
راستا براى 200 محله اصفهان اين طرح در فاز اول اجرايى شده است كه در آن 
تمام اطالعات مراكز فرهنگى، اجتماعى، سطح تحصيالت، آناليز جمعيتى، نوع 
نگرش هاى فرهنگى و اجتماعى در محالت و ديگر موارد مرتبط جمع آورى شده 
است.وى در ادامه در خصوص كمك شهردارى به مطبوعات اصفهان نيز گفت: 
شهردارى براى كمك به مطبوعات هيچ ابايى ندارد و عالقه دارد به جاى يك 
روزنامه 5 روزنامه داشته باشد و از اين رو براى توزيع درست منابع مالى هيات 

مديره مجتمع مطبوعاتى بايد وارد ميدان شود.
ــهردارى به  ــير منطقى براى كمك ش ــات امنا بايد س ــه داد: اين هي وى ادام
ــيم كه مطبوعات  ــته باش مطبوعات را تعريف كنند و از اين رو بايد توجه داش
نيز بايد براى بهبود شرايط شان از رقابت هاى منفى و دوئل هاى صنفى دست  
بردارند.قاسم زاده فقدان موزه بزرگ براى شهر اصفهان را از جمله چالش هاى 
ــال ها در انتظار بانك ملى خيابان سپاه براى  اين شهر اعالم كرد و افزود: ما س
ــه راه به جايى نبرديم و در  تبديل اين مكان به موزه تاريخى اصفهان بوديم ك
حال حاضر نيز امكان راه اندازى موزه در بافت تاريخى شهر اصفهان وجود ندارد.

مديركل سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: با آغاز ماه محرم طرح نذر 
خون در اصفهان آغاز مى شود و تا اربعين ادامه دارد.

مجيد زينلى اظهار داشت: با اجراى طرح نذر خون از مردم اصفهان مى خواهيم 
كه با مشاركت جدى خود در اين طرح خون رسانى بيشترى به افراد نيازمند 
ــترين متقاضى اهداى خون در ماه محرم  داشته باشند.وى بيان داشت: بيش
ــت كه با ازدحام زيادى  ــوراى حسينى اس و صفر، در روزهاى تاسوعا و عاش
ــتان اصفهان ــازمان انتقال خون اس ــتيم.مدير كل س از جمعيت مواجه هس
اضافه كرد: ذخيره خون سالم از تمام گروه هاى خونى عمده هدف ما است كه 
در طول سال با همكارى و هميارى مردم اين امر محقق مى شود؛ اما با توجه به 
اينكه اصوال در ايام خاص مردم فرصت بيشترى براى خون رسانى و مشاركت 
در اين امر دارند، بنابراين به مناسبت ايام محرم و صفر گروه هاى مخصوصى 
ــتقر مى كنيم.وى گفت: به دليل ازدحام مراجعه مردم  را در سطح استان مس
عزادار به مراكز اهداى خون در روزهاى تاسوعا و عاشورا از شهروندان اصفهانى 
ــته و نذر خود را در بازه زمانى اول  مى خواهيم به طرح بزرگ نذر خون پيوس
ــينى ادا كنند.زينلى اضافه كرد: طرح بزرگ نذر خون با  محرم تا اربعين حس
شعار «نذر خون، تصميم آگاهانه، اهداى خون مسووالنه» و با رويكرد استفاده 
صحيح از ظرفيت فرهنگى مردم به منظور پيوستن به صف داوطلبان اهداى 
خون در ماه محرم و صفر اجرا مى شود.وى افزود: در اين طرح از اهداكنندگان 
مستمر درخواست مى شود، فرصت اهداى خون در روزهاي خاص دهه اول 
ــوق  ــتانه ش ــان دوس را در اختيار اهداكنندگان بار اولى كه براى اين كار انس
دارند، قرار دهند. مدير كل سازمان انتقال خون استان اصفهان در ادامه گفت: 
عمليات گسترده خون گيرى با تمام توان نيروهاى مجرب فنى و پشتيبانى و با 
رعايت تمام استانداردها به ويژه استفاده از شبكه رايانه و بانك اطالعات جامع 
اهداكنندگان در مراكز سيار براى مراحل ثبت نام، معاينه و كنترل خون گيرى 
انجام شده است.وى با بيان اينكه سال گذشته در ايام ماه محرم به ويژه تاسوعا و 
عاشوراى حسينى اكيپ هاى سيار انتقال خون استان اصفهان در قالب 8 اكيپ 
ــك و قهدريجان مستقر بودند و از عزاداران  در شهرستان خمينى شهر، كوش
ــينى خون گيرى كردند، گفت: در همين راستا سال گذشته بيش از سه  حس
هزار نفر به اكيپ هاى سيار انتقال خون مراجعه كردند كه از اين تعداد دو هزار 

و 352 نفر موفق به اهداى خون شدند.

ــا  ــت: ب ــان گف ــكى اصفه ــالمت اداره كل دامپزش ــاون س مع
ــت  ــى مراقب ــرح مل ــدگان، ط ــزاى پرن ــر آنفلوان ــه خط ــه ب توج
ــه  ــد ك ــف ش ــه تعري ــه مرحل ــدگان در س ــزاى پرن ــال آنفلوآن فع
ــرى  ــه گي ــى نمون ــده فروش ــد پرن ــد واح ــاز دوم از يكص در ف

شد.
ــى  ــرح مل ــه اول ط ــت: مرحل ــار داش ــتكار اظه ــد كش محم
ــان  ــتان اصفه ــدگان در اس ــزاى پرن ــال آنفلوآن ــت فع مراقب
ــدگان،  ــواب از پرن ــرم و 188 س ــرى 145 س ــه گي ــا نمون ب
ــتان اصفهان به پايان  ــطح اس ــى ها و باغ وحش هاى س پرنده فروش

رسيد.
وى بيان داشت: با توجه به شرايط اقليمى و ورود پرندگان مهاجر در 
ــتان اصفهان، همچنين با تاييد سازمان جهانى  نيمه دوم سال به اس
ــدن 33 كشور جهان در  بهداشت دام (OIE) در خصوص درگير ش
9ماهه گذشته از سال 2015 به بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
ــايه ايران در اين ليست،  ــور هاى همس و مشاهده حضور برخى كش
ــور طرح مراقبت فعال آنفلوآنزاى پرندگان  سازمان دامپزشكى كش

را اجرا كرد.
معاون سالمت اداره كل دامپزشكى استان اصفهان تصريح كرد: اين 
طرح با هدف اصلى دستيابى به آخرين وضعيت گردش نوع ويروس 
ــنتى و روستايى،  آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در طيور صنعتى، س

همچنين پرندگان زينتى و وحشى كشور به اجرا درمى آيد.
وى اضافه كرد: اين طرح در سه مرحله به اجرا در مى آيد كه در مرحله 
ــرورش اردك و  ــى ها، واحدهاى پ ــه بردارى از پرنده فروش اول نمون
ــا صورت گرفت كه تا تاريخ  غاز همچنين باغ پرندگان و باغ وحش ه

22مهرماه نيز ادامه دارد.
كشتكار اظهار داشت: در فاز دوم اجراى طرح، از تعداد 14 روستا، 56 

واحد را مشخص كرده و 366 نمونه اخذ مى شود.
ــدارى هاى  ــداد 38 واحد از مرغ ــوم از تع ــت: در مرحله س وى گف
ــه ــه گرفت ــداد 913 نمون ــان تع ــتان اصفه ــطح اس ــى س صنعت

 مى شود.

ــته صنايع دستى  ــتى اصفهان گفت: حداقل 250 رس رييس اتحاديه صنايع دس
ــيده است. عباس شيردل ،  ــته آن به ثبت رس در اصفهان وجود دارد كه 150 رس
در ارتباط با برنامه هاى اتحاديه براى حفظ جايگاه اصفهان به عنوان شهر جهانى 
صنايع دستى اظهار داشت: هنرمندان صنايع دستى ايران به دليل عالقه بى حد 
و حصر خود به اين هنرها در برابر مشكالت اقتصادى مقاومت كردند و در بسيارى 
موارد با حداقل ها زندگى خود را چرخانده اند،  اما هنر صنايع دستى را با تمام وجود 
ــان مى دهد آخرين آثار ــتان شناسى نش حفظ كردند. وى افزود: تحقيقات باس
ــده از نياكان ما كه دركنار رودخانه َكَشف رود يافت شده  صنايع دستى يافت ش
ــت و ما بايد ميراث دار اين هنر  مربوط به 800 هزار تا يك ميليون سال پيش اس
ــيم.رييس اتحاديه صنايع دستى اصفهان با بيان اينكه از  پرقدمت گذشتگان باش
آن زمان تا به حال 366 رسته صنايع دستى در كشورمان ثبت شده است، تاكيد 
كرد: تعداد صنايع دستى ايران بسيار بيشتر از اين ميزان است اما متاسفانه  هنوز 
نتوانسته ايم پژوهشكده اى براى تحقيقات بيشتر در اين زمينه و كشف تعداد واقعى 

اين آثار راه اندازى كنيم. 
وى گفت: هنرمندان صنايع دستى پايتخت فرهنگى جهان اسالم ، وظيفه اصلى 
خود را انجام دادند و اصفهان به عنوان شهر جهانى صنايع دستى مفتخر شده است 
و اكنون وقت آن است كه مسووالن فضاى الزم براى برگزارى جشنوره هاى ملى و 

بين المللى و استانى به منظور ارتقاى اين هنر را فراهم كنند.
شيردل با بيان اينكه رسته هاى مختلف صنايع دستى بايد به شكل علمى به نسل 
جوان آموزش داده شود، تاكيد كرد: همچنين الزم است سطح دانش هنرمندان 
ــراى اين امور فراهم  ــترهاى الزم ب فعلى اين عرصه را افزايش دهيم؛  اما هنوز بس
نشده است.وى با اشاره به اينكه ارگان هاى مختلف از جمله شهردارى قول هايى 
ــت: در عرصه ــتى داده اند، ابراز داش ــه اتحاديه صنايع دس براى ايجاد اين فضا ب
 صنايع دستى اساتيدى مانند استاد صامتى را داريم كه در زمينه 17 رسته هنرى 
ــان بروند جاى خالى آنها براى ما پرنخواهد  مهارت دارد و اگر اين هنرمندان از مي
شد.رييس اتحاديه صنايع دستى اصفهان با اشاره به اينكه نيازمند پژوهشكده اى در 
اين ارتباط هستيم، ابراز داشت: اگر فضاى مناسب در اختيار اتحاديه صنايع دستى 
قرار گيرد آمادگى ارتقاى سطح دانش و هنرمندان كنونى و آموزش نسل جوان را 

براى حفظ اين رسته هاى صنايع دستى خواهيم داشت.

رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان:

محـالت اصفهـان 
شناسنامـه دار مـى شوند



ــتقالل هم  ــگاه اس ــات مديره باش ــات هي ــه حتى جلس ــى ك درحال
مدت هاست تشكيل نمى شود بايد تاكيد كرد كه در موارد انضباطى، 
ــكالت ــتقالل كامال تنها با مش ــى اس ــتراتژيك كادر فن ــى و اس مال

 برخورد مى كند.
ــط  ــند نيا  توس ــردن از فخرالدينى و خرس ــت ك ــراى بازخواس ماج
ــدن كادر فنى تيم،  ــا مان ــرف، ماجراى تنه ــى يك ط ــز مظلوم پروي

وسط حاشيه ها و مشكالت استقالل طرف ديگر.
ــا  ام ــرد؛  ــت ك بازخواس ــى  ــالد فخرالدين از مي ــى  ــز مظلوم پروي
ــراى توضيح  ــن را ب ــود اين بازيك ــه كافى ب ــت ك ــت اين اس واقعي
ــابقه به  ــگام تعويض از زمين مس ــش به هن ــورد اعتراض دادن در م
ــودش را درگير  ــا مظلومى خ ــودت مى داد؛ ام ــه انضباطى ع كميت
همه مشكالت كرده و به همراه پورحيدرى تقريبا كسى را پيرامون خود 

نمى بينند.
ــرد كه با وى  ــارزاده اعالم ك ــرار حداقل پنج بار افش ــراى ك در ماج
ــورد مى كند، همين تعداد بار هم نظرى جويبارى گفت كه حق  برخ
ــم؛ اما ماجراى كرار اصال  ــت و پولش را بايد پرداخت كني با كرار اس
ــاق رخ نمود، در مورد  ــتان مگويان نيز همين اتف ــد.             در داس حل نش
ــى در مصاحبه ها تقريبا  ــدت كى روش هم مظلوم ــاى بلند م اردوه

تنهاست و از باشگاه كسى او را همراهى نمى كند.
ــت  ــه هاس ــه هفت ــت ك ــوارد آن اس ــن م ــه اي ــر در هم ــه بدت نكت
هيات مديره در اين باشگاه تشكيل جلسه نداده و تكليف حقوق بازيكنان

ــود  ــت و اصالتا برنامه اى هم در اين رابطه ديده نمى ش  معلوم نيس
چون اصال جلسه اى تشكيل نشده و افشارزاده هم در باشگاه نيست.

ــت او مى كوشد همه مشكالت  ــتقالل تنهاس در واقع مظلومى در اس
ــه در حالى  ــل كند  اين هم ــك پورحيدرى ح ــودش يا با كم را خ
ــده و پايش را  ــته ش ــد كه خود پورحيدرى هم انگار خس رخ مى ده
ــيده و حتى يك بار اعالم كرد كه از ــيارى از مسايل كنار كش از بس

ــتباه به محل تمرين  ــاعت اش ــته و در س ــاعت تمرين خبر نداش  س
ــودن وى در تيم اين يك اتفاق نادر  ــت ب رفته كه با توجه به سرپرس

در همه ادوار فوتبال محسوب مى شود.
ــرد  ــالم ك ــه اع ــارزاده ك ــه افش ــن مصاحب ــورت آخري ــر ص در ه
ــرا  چ ــرده  ك ــم  ه ــر  ت ــخت  را س كار  ــد  مى مانـــ ــتقالل  اس در 
ــتقالل اس ــت  عاقب ــره  باالخــ ــد  دان ــى  نم ــس  ك ــچ  هي ــه  ك

 به كجا مى رسد.
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بى پولى و حاشيه در تيم آبى
ــور  ــگاه كش ــا جاي ــت ارتق ــاى الزم جه ــى ه ــب آمادگ ــر كس ــد ب ــا تاكي ــورى ب ــس جمه ريي

ــز از حيث امكانات  ــت محدوديت هاى ورزش بانوان ني ــاى المپيك گف در بازى ه
ــه  اخير  ــورى در جلس ــود.رييس جمه ــرف ش ــه تدريج برط ــد ب ــوزش باي و آم
ــت  ــاط و بهداش ــالمت، نش ــتن ورزش براى س ــت با پر اهميت دانس ــات دول هي
ــى  سياس و  ــى  اجتماع ــى  زندگ ــاى  ارتق در  ــر  موث ــى  عامل را  آن  ــه،  جامع
ــال آينده،  ــزارى المپيك در س ــا توجه به برگ ــح كرد: ب ــت و تصري ــه دانس جامع
ــور را در اين  ــگاه كش ــم جاي ــردد و بتواني ــب گ ــاى الزم كس ــى ه ــد آمادگ باي
مسابقات جهانى ارتقاء بخشيم.حجت االسالم و المسلمين دكتر حسن روحانى در 
ــه همچنين ورزش قهرمانى را به سبب تقويت روحيه جوانان و احساس  اين جلس
ــى مورد تاكيد قرار داد.رييس جمهورى  ــى ورزش ــعه ديپلماس افتخار ملى و توس
ــادابى اين بخش از جامعه  ــالمت و ش با بيان اينكه ورزش بانوان با توجه به نياز س
ــت هايى كه از  ــت، گفت: محدودي ــژه اى برخوردار اس ــت وي ــه ورزش، از اهمي ب
ــود. ــوزش در اين بخش وجود دارد بايد به تدريج برطرف ش ــث امكانات و آم حي

ــئونات  ــالمى و ش دكتر روحانى افزود: حضور بانوان در صحنه هاى بين المللى با رعايت فرهنگ اس
دينى بسيار تاثير گذار است و مى تواند بخشى از تبليغات سوء عليه كشور را خنثى سازد.

ــران نيز گفت:  ــرمربى تيم ملى بوكس اي ــندفر در مورد آخرين وضعيت س ــى دانمش عل
ــده  ــر وينكوف براى يك مرخصى 10 تا 15 روزه عازم اوكراين ش والديمي
ــا خانواده خود ديدار كند و عمال تا 14 آبان ماه ما با او كارى نداريم و  ــا ب ت

حضور تا آن زمان براى ما چيزى جز هزينه در بر نداشت.
ــرد: البته  ــان ك ــران خاطر نش ــيون بوكس اي ــخنگوى فدراس ــر و س دبي
ــد  ــكيل ده ــى تش ــه فن ــك كميت ــس ي ــيون بوك ــت فدراس ــرار اس ق
ــرمربى تيم ملى به نفع بوكس  ــخص كنيم كه حضورش به عنوان س و مش
ايران است يا خير. البته پيش از اين والديمير اعالم كرده بود كه در جريان 
ــوى  ــا مبالغ باالتر از ايران از س ــنهاداتى ب ــيا پيش رقابت هاى قهرمانى آس

كشورهاى عربى به او داده شده كه به نظرم به نوعى بازار گرمى است.
ــرمربى تيم ملى  ــوى س ــا بيان اينكه مطرح كردن چنين مطالبى از س او ب
كارى غيرحرفه اى است، گفت: نبايد در اين مقطع زمانى چنين مطلبى از 
سوى سرمربى تيم ملى بيان مى شد. البته ما در داخل ايران چهار مربى داريم كه همانند 

والديمير سه ستاره هستند.

تاكيد رييس جمهور بر رفع محدوديت هاى ورزش بانوان  والديمير،  بازارگرمى مى كند

ــاير  س از  ــد  مى گوي ــان  جه ــر د ار ى  و ز نه ب ــان  قهرم ــب  ناي
ــش ــات، بدنـــ ــت و در تمــــــرين ــب اس ـــــان عقـــــ ملى پوش

كم مى آورد.
ــود  ــاى خ ــا ركورده ــه ب ــادى ك ــه زي ــاره فاصل ــى درب ــادر موالي به
ــدود  ح ــرب  ض ــك  ي در  ــرد:  ك ــا ر  اظه دارد،   2013 ــال  س در 
ــم ــا ركوردهاي ــرم ب ــدود 13 كيلوگ ــرب ح ــرم و در دو ض 23 كيلوگ

 فاصله دارم.
 البته دارم كم كم بهتر مى شوم، در مسابقات جهانى دو و ز نه بر د ار  روس، 
بهداد و و ز نه بر د ار  چين تايپه رقبايم هستند. البته انگار چين هم مى خواهد

ــال در اين مدت  ــاورد. با اين ح ــنگين وزن بي ــر د ار  در س ــك و ز نه ب  ي
باقى  مانده تمام سعى و تالشم را مى كنم به ركوردهاى خوبى برسم.

ــن يك ماه  ــر مى كند در اي ــش كه فك ــخ به اين پرس ــى در پاس موالي
ــاند؟ بيا ن  كرد:  ــه ركوردهاى بهترى برس ــده بتواند خود را ب باقى  مان
ــب مدال به مدال برنز مجموع فكر مى كنم؛ ــم؛ اما براى كس بايد برس

 اما احتمال دارد تك مدال هم بگيرم.
ــك، گفت:  ــودن المپي ــه در پيش ب ــاره ب ــان جهان با اش ــب قهرم ناي
ــد ديد. براى  ــن را در المپيك خواهي ــرايط ايده آل م ــد ش 100 درص

المپيك خيلى برنامه ها دارم و انگيزه ام نيز زياد است. 
به وزنه هايى فكر مى كنم كه بتوانم ركورد دو ضرب و مجموع المپيك 

را بشكنم و ركوردى باشد كه كسى نتواند به آن برسد.

ــت وزارت ورزش و جوانان نتيجه بررسى نهايى خود  دفتر مركزى حراس
درباره پرونده بازيكن برزيلى باشگاه استقالل را اعالم كرد و بر اين اساس 

دريافت 80 هزار دالر از سوى اين بازيكن تاييد شد.
ــت  ــزى حراس ــر مرك ــه دفت ــوزا ب ــى ريوالدوباربوسادس ــده جنجال پرون
ــه آن ــرانجام نتيج ــود و س ــده ب ــتاده ش ــان فرس وزارت ورزش و جوان
ــت:  ــن بازيكن آمده اس ــده اي ــى پرون ــد اول بررس ــد. در بن ــالم ش  اع
ــكارى آقاى امير مظلومى به عنوان مدير ايرانى برنامه آقاى ريوالدو  «هم
ــال و مراجع  ــيون فوتب ــاى قانونى از فدراس ــتن مجوزه ــه دليل نداش ب
ــرارداد، داراى ــتقالل در روند اين ق ــگاه اس مربوطه و نحوه گزينش باش
ــط  ــت همچنين درباره مبالغ دريافتى توس ــت . دفتر حراس  ابهاماتى اس
ــرده در بند دوم اين  ــانه ها مطرح ك ــن بازيكن و ادعاهايى كه در رس اي
بررسى آورده است: «آقاى ريوالدو با دريافت مبلغ 80 هزاردالر به صورت 
ــتقالل و امضاى رسيد در محل امور مالى  ــوى حامى باشگاه اس نقد از س
ــخ قرارداد را امضا كرده است.   ــگاه و درنهايت با توافق و رضايت، فس باش
ــكن و  ــدن مس ــوع ادعاى تامين نش ــى ها به موض ــوم بررس ــد س در بن
ــده و آمده است: «آقاى ريوالدو ــيله نقليه براى رويوالدو پرداخته ش وس
 انجام نشدن تعهدات باشگاه از قبيل تامين مسكن و وسيله نقيله را بهانه 
ــتنداتى وجود دارد كه  ــت درحالى كه مس ــخ قرارداد عنوان كرده اس فس
ايشان به دليل مشكالت خانوادگى، تمايل به فسخ قرارداد داشته است .

ــت تصميمات و  ــتان اصفهان معتقد اس ــتى اس نايب رييس هيات كش
ــتان، متمركز روى  ــدگان ورزش اس ــم گيرن ــان و تصمي ــه متولي توج
رشته هاى توپى است كه باعث شده كشتى، كه ورزش اصيل و سنتى 

كشور است، مظلوم واقع شود.
ــكالت كشتى استان اصفهان، اظهاركرد:  ايرج حيدرى در رابطه با مش
متاسفانه برعكس سنوات قبل كه استان اصفهان قهرمانى هاى زيادى 
ــورى به دست مى آورد،  ــطح كش ــته آزاد و فرنگى در س در هر دو رش
شرايطى پيش آمده است كه اكنون قهرمانى هاى گذشته را در استان 
ــم كه داليل زيادى دارد. يكى از مهم ترين داليل، بحث مالى  نمى بيني
و تامين اعتبارات است. وى با اشاره به جذابيتى كه رشته هاى ورزشى 
ــته هاى  ــروز دارند، افزود: در اصفهان اكثر رش ــل ام وارداتى براى نس
ــته هاى وارداتى زيادى زير مجموعه ى  ــتند و رش ــى فعال هس ورزش
ــى گوناگون قرار گرفته اند و خانواده ها رغبت زيادى  هيات هاى ورزش
به اين رشته ها نشان داده اند در صورتى كه كشتى يك رشته ى اصيل 

و سنتى كشور ماست.
از  ــاد  زي ــت  حماي را  ــتان  اس ــتى  كش ــكل  مش ــومين  س ــدرى  حي
رشته هاى توپى مى داند كه در همين باره، افزود: در اصفهان به دليل
ــدن رشته هاى توپى مثل فوتبال، واليبال و رشته هاى ديگر،   فعال ش
ــتان  ــات و توجه تصميم گيرندگان و متوليان ورزش اس كليه تصميم

متمركز اين رشته ها شده است.

مى خواهم در المپيك 
ركورد بزنم

راى حراست وزارت ورزش 
در پرونده ريوالدو اعالم شد

كشتى اصفهان زير سايه 
رشته هاى توپى
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ــدر، تقابل  ــيدن به ص ــپاهان براى رس اميدوارى س
ــپوليس در مشهد براى  ــياه جامگان و پرس دو تيم س
ــه تبريز از  ــت جاللى ب ــر و بازگش ــدن از قع دور ش
مهم ترين اتفاقات ديدارهاى روز نخست از هفته نهم 

ليگ برتر است.
ــاى  ه ــت  رقاب دوره  ــن  پانزدهمي از  ــم  نه ــه  هفت
ــى امروز  ــور ط ــگاه هاى كش ــال ليگ برتر باش فوتب
ــن ديدارها تنها  ــود كه در اي ــردا پيگيرى مى ش و ف
ــى رود؛ اما ــينى به ميدان م ــپاهان براى صدرنش س

 پنج تيم ديگر به فكر رسيدن به جايگاه بهتر هستند؛ 
خصوصا پرسپوليس كه حال و روز خوبى ندارد.

سياه جامگان مشهد - پرسپوليس تهران
ــه برانكو براى  ــابقه اى ك ــرد پايين جدولى ها؛ مس نب
آرامش بخشيدن روحى و فنى به تيمش بايد در آن 
ــپوليس پس از اينكه از  ــت يابد. پرس به پيروزى دس
ــت خانگى برابر صبا نجات پيدا كرد، در غياب  شكس
ــروم، پاى  ــا مكانى مح ــا نورمحمدى و سوش عليرض
ــهد مى گذارد. البته بازگشت  ــخت مش در ميدان س
ــط حمله اين  ــاد احمدزاده، خ ــاه و فرش اميد عاليش
ــا حضور ايمان صادقى  ــم را هجومى تر مى كند؛ ام تي
ــدان رفتن احتمالى يكى از  در درون دروازه و به مي
دو مدافع خارجى، شرايط بخش دفاعى سرخپوشان 
ــر در اين بازى  ــپوليس اگ ــم كرده است.پرس را مبه
ــتر كرده و  ــر را بيش ــه اش با قع ــود، فاصل ــروز ش پي
ــدول اميدوارتر  ــاالى ج ــه ب ــيدن به نيم ــراى رس ب
ــش برعهده  ــه هدايت ــردن تيمى ك ــا ب ــود؛ ام مى ش
فرهاد كاظمى است، كار آسانى نيست. سياه جامگان 
كه در كنار فوالد، ركوردار باخت در ليگ برتر بوده و 
به همراه سايپا، كم ترين تساوى را دارد، هفته پيش 

ــت از باخت در زمين سپاهان فرار كرده و مانع  توانس
از صدرنشين شدن اين تيم اصفهانى شود.

ــش مى خواهند در خانه  ــاد كاظمى و تيم حاال فره
ــپوليس از  ــم زده و با بردن پرس ــزرگ را رق كارى ب
مربع قعرنشينان فاصله بگيرند، نتيجه اى كه وضعيت 
ــل كرده  ــر از قب ــت را بحرانى ت ــان پايتخ سرخپوش
ــان به جمع فانوس  ــقوط دوباره ش ــايد باعث س و ش

به دستان شود.
ملوان بندرانزلى - سپاهان اصفهان

ــدف اصلى  ــى، ه ــاعته در انزل ــينى 24 س صدرنش
ــه پيش با از  ــت، تيمى كه هفت ــى و تيمش اس  فرك
ــينى  ــت دادن پيروزى در خانه، فرصت صدرنش دس
ــد در  ــاال مى خواهن ــپاهانى ها ح ــت داد. س را از دس
ــخت انزلى جبران مافات كرده و حداقل به  ميدان س

ــوند؛ اما گير كردن در  ــين ش صورت موقت صدرنش
ــينان ــا را از مربع باالنش ــايد آنه ــى ش ــاالب انزل ت

 هم دور كند.
ــه امتياز است،  ملوان، ميزبان اين بازى هم به فكر س
ــرايط با اختالف سه گل بردى كه اگر در بهترين ش
ــاند. ملوان   رقم بخورد، اين تيم را به رده دوم مى رس
ــم، شرايط خوبى دارد  كه با قرار گرفتن در رده شش
ــى، قطعا با وضعيت  ــا بردن يكى از مدعيان قهرمان ب
ــاوى يا  ــود؛ اما تس ــرى روبرو مى ش ــب بهت ــه مرات ب
ــمالى  ــى را از اين تيم ش ــت، جايگاه خوب فعل باخ

سلب مى كند.
تراكتورسازى تبريز - سايپا تهران

ــورى كه با  ــرايط مختلف؛ تراكت ــم با ش ــرد دو تي نب
ــد و  ــته موقتا از بحران خارج ش ــرد در بازى گذش ب
سايپايى كه با شكست از ذوب آهن در خانه وضعيت 
خوبى ندارد. در روز بازگشت مجيد جاللى به تبريز، 
ــرد، تقريبا از بحران  ــيدن به ب تراكتور در صورت رس
ــرمربى پرتغالى اش با  ــده و س ابتداى فصل خارج ش
ــتر روى نيمكت اين تيم خواهد نشست؛  آرامش بيش
ــم را وارد  ــه، اين تي ــت در خان ــاوى يا باخ ــا تس ام

حاشيه هاى جديد مى كند.
ــه اين  ــش را ب ــى تيم ــم درحال ــى ه ــد جالل مجي
ــظ  ــا راه حف ــه تنه ــتد ك ــخت مى فرس ــدان س مي
ــت.  ــور در خانه اش اس ــم، بردن تراكت ــگاه پنج جاي
ــم تراكتور  ــوش از تي ــرات خ ــه خاط ــن مربى ك اي
ــازى مهم و  ــت در اين ب ــز ندارد، اميدوار اس و تبري
ــم در خانه، ضمن ارتقاى موقت جايگاه  بردن اين تي
تيمش، به نوعى برخوردهاى نامناسب تراكتورى ها را 

جبران كند.

هفته نهم ليگ برتر؛

خـيز سپاهـان براى صـدرنشينى

ــود وج ــا  ب ــا  صب و  ــپوليس  پرس ــازى  ب روز 
ــت  ــر از درگذش ــا كه متاث ــودن فض ــوى ب  معن

ــكوها  س روى  ــم  ه ــاز  ب ــود،  ب ــوروزى  ن ــادى  ه
ــان  بازيكن ــون  چ ــد  ش ــنيده  ش ــزا  ناس ــداى  ص

ــدار  دي ــى  پايان ــق  ندارند.دقاي ــت  گذش ــان  مربي و 
داد  رخ  ــى  اتفاق ــا  صب و  ــپوليس  پرس ــاى  ه ــم  تي

ــدار  دي ــن  اي ــدن  دي از  را  ــى  تلويزيون ــدگان  بينن ــه  ك
ــدى  ــا نورمحم ــن رض ــه بي ــى ك ــرف هاي ــرد. ح ــيمان ك پش

ــت و  ــب خوانى نداش ــازى به ل ــد ني ــدل ش ــوى رد و ب ــم دهن و قاس
ــان و بازيكن باتجربه صبا چه حرف  ــال واضح بود كه كاپيتان سرخپوش كام

هايى مى زنند و چطور از خجالت يكديگر درمى آيند.چند ثانيه بعد البته هواداران 
پرسپوليس هم كلمات نورمحمدى و دهنوى را تكرار كردند تا مردمى كه به احترام هادى 

نوروزى پس از مدت ها به همراه فرزندان شان به ورزشگاه آمده بودند، از كرده خود پشيمان شوند.
اما اصل ماجرا از كجا شروع مى شود؟

ــس روز  ــازى و در كنفران ــل از ب ــل قب ــوده و بى دلي ــواى بيه ــن دع ــويد اي ــه مى ش ــد متوج ــگاه كني ــه ن ــق ك دقي
ــه احترام ــن بار ب ــار، حتى اي ــى يك ب ــا دايى حت ــت؛ ام ــى احترام گذاش ــو به داي ــا كه برانك ــد آنج ــروع ش ــل ش قب

ــه  ــرد ك ــم ك ــه را مته ــد و هم ــن را برنتابي ــب انداخت ــازى را عق ــك روز ب ــرد و ي ــت نك ــوروزى گذش ــادى ن  ه
ــران نبودند. ــه در اي ــانى ك ــد، آنهم ملى پوش ــترى بدهن ــتراحت بيش ــپوليس اس ــان پرس ــه ملى پوش ــد ب مى خواهن

به هر حال فرهنگ سازى دقيقا از آن وسط زمين شروع مى شود، جايى كه مربيان و بزرگترها گذشت نمى كنند تا دعواها 
به روى سكوها هم كشيده شود.

ــك المپيك با  ــان پرتاب ديس نايب قهرم
ــدن  ــت و چهارم ش بيان اينكه بعد از بيس
ــه ،گفت: االن  ــزه اش باال رفت ــان انگي در جه
ــن را دارم كه به  ــوان اي ــه ت ــم ك ــر مى كن فك
ــب  دوران اوجم برگردم و از اين به بعد براى كس

طالى المپيك ريو تالش مى كنم.
احسان حدادى درباره حضور كيم بوخونسوف در ايران 
ــد از مدت ها رايزنى  ــود اظهار كرد: بع ــه عنوان مربى خ ب
پنج روز پيش ما موفق شديم كيم را به كشور تركيه بكشانيم 
و با او صحبت هاى الزم را انجام دهيم. قرار شد 10 روز آينده او به 
ايران بيايد و صحبت هاى نهايى را انجام دهيم و اگر مشكلى پيش نيايد، 

بعد از چند روز كار را آغاز كنيم.
آن از  ــد  بع و  ــت  اس ــش  كي ــره  جزي در  ــن  م اول  اردوى  داد:  ــه  ادام ــدادى  ح
ــم و پس از آن تصميم  ــى كني ــرايط را بررس ــه آفريقاى جنوبى مى رويم. بعد از آفريقاى جنوبى بايد ش ب
ــك المپيك لندن با تاكيد  ــه كار و برنامه هاى پيش رو بگيريم.نايب قهرمان پرتاب ديس ــراى ادام الزم را ب
ــعى ام  ــت و چهارمى در جهان انگيزه او را باال برده، گفت: من اين قول را مى دهم و تمام س بر اينكه بيس
ــت انجام ندادم و نتيجه خوبى هم نگرفتم. بارها  ــم كه به روزهاى اوجم برگردم. من تمرين درس را مى كن
ثابت كرده ام كه اگر خوب تمرين كنم، نتيجه مناسبى هم مى گيرم. پس از آنكه در مسابقه هاى جهانى چين
ــيدم انگيزه ام بيشتر شد و االن براى طالى المپيك ريو تالش مى كنم. فكر  ــت و چهارمى رس  به رده بيس

من بازتر شده و به توانايى خودم ايمان دارم و مى دانم كه مى توانم موفق باشم.

توهيـن  روى سـكوها از 
كجا نشات مى گيرد؟

بـه طــــالى ريــو 
فكر مى كنم

عذاب آور است كه اخراجم 
را به هادى ربط مى دهند

ــپوليس گفت: از اينكه اتفاقات ديدار با صبا را  مدافع تيم فوتبال پرس
به هادى نوروزى ربط مى دهند، ناراحتم.

ــگاه ــورش در كميته انضباطى باش ــاره حض ــدى درب ــا نورمحم رض
ــپوليس رفتم تا در  ــگاه پرس ــنبه به باش ــار كرد: عصر روز يكش  اظه
ــه توضيحاتى درباره  ــه انضباطى حضور پيدا كنم. در اين جلس كميت
دريافت كارت قرمز ارائه كردم و قرار بر اين شد كه كميته انضباطى 

نتيجه بررسى هايش را اعالم كند. 
ــدم ناراحتم؛ اما واقعا  من واقعا از اينكه در بازى مقابل صبا اخراج ش

اتفاقاتى افتاد كه من در آن بى تقصيرم.
ــا درگيرى هاى فيزيكى  ــن بازيكنان در بازى ه ــزود: معموال بي وى اف
ــن همه اين ها  ــش مى آيد كه به اعتقاد م ــك و حتى لفظى پي كوچ
ــت؛ اما نمى دانم چرا برخى ها روى اخراج من زوم كرده اند  طبيعى اس

و مى خواهند اين موضوع را بزرگ كنند. 
ــوى  ــا دهن ب ــه  ك ــم  گفت ــم  ه ــازى  ب از  ــد  بع روز  ــان  ــن هم م
ــا بعضى  ــد؛ ام ــى افتاد ،حل ش ــر اتفاق ــدارم و ه ــكلى ن ــچ مش هي
ــزرگ كنند. آن  ــه درگيرى ها را ب ــت دارند اين گون ــتان دوس دوس
ــه مى خواهند همه  ــت ك ــذاب مى دهد اين اس ــزى كه من را ع چي
ــد در صورتى كه زمانى  ــات را به هادى نوروزى ربط بدهن ــن اتفاق اي
ــابقه ــرى در زمين مس ــه درگي ــود اين گون ــم زنده ب ــه هادى ه ك

 رخ مى دهد.
ــتم و ــرد: در حال حاضر كه من محروم هس ــدى تصريح ك نورمحم

ــراى بازى  ــت برانكو ب ــده واقعا دس ــم محروم ش ــى ه ــا مكان  سوش
ــتفاده از  ــدوارم با اس ــت البته امي ــگان خالى اس ــياه جام ــل س مقاب
ــد و بتواند با  ــته باش ــان جايگزين، تيم ما روند خوبى را داش بازيكن
ــت پر به تهران برگردد. به خاطر اخراجم  شكست سياه جامگان دس
ــه هواداران  ــم، هم بازيانم و البته هم ــا از مربيان ــازى مقابل صب در ب
پرسپوليس عذرخواهى مى كنم. قبول دارم كه كمى در بازى استرس 
داشتم؛ اما هرچه هست ما براى موفقيت پرسپوليس تالش مى كنيم.

ــياه جامگان، تيمش را  رضا عنايتى در حالى امروز به عنوان كاپيتان س
ــتقالل  ــپوليس رهبرى مى كند كه در زمان حضورش در اس برابر پرس

خاطرات خوبى از تقابل با سرخ ها دارد.
ــابقه دو بار گلزنى  ــن اين تيم س ــتقالل كه با پيراه ــابق اس مهاجم س
ــت كه با  ــار به دنبال اين اس ــن ب ــه اش دارد اي ــى را در كارنام در درب

پيراهن سياه جامگان طعم گلزنى در برابر پرسپوليس را بچشد.

لنز دوربين

عنايتى و خاطره گل شيرين 
به پرسپوليس 
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به من بگو چرا!سبك زندگى

هنرمندانه سوال بپرسيد
يكى از سريع ترين راه ها براى شكستن قفل سكوت پرسيدن سوال هايى 
ــيدن  ــت كه بتوان آنها را خيلى راحت با بله يا خير جواب دارد. با پرس اس
سوالى كه به يك جواب با جزئيات بيشتر نياز هست، فرد مقابل بايد توضيح 
بيشترى بدهد و اطالعاتى كه دارد را در اختيارتان بگذارد. بخشى از ارتباط 
ــواالتى را مطرح كنيد كه فرد مقابل را به  موفق ياد گرفتن اين است كه س
فكر كردن وا دارد. يك چيز به ديگرى منتهى مى شود و در مدت كوتاهى 

داستان هايى بين دو طرف منتقل مى شود و يخ رابطه مى شكند.
آب و هوا را فراموش كنيد و بحث را از سياست و مذهب هم دور كنيد. در 
مورد لباسى كه طرف مقابلتان پوشيده است نظرى بدهيد. البته بايد سعى 
ــواالتتان بمباران نكنيد. اين باعث مى شود فرد  كنيد كه طرفتان را با س
معذب و خسته شود. يادتان باشد مكالمه را نبايد به بازجويى تبديل كنيد. 
وقتى مى خواهيد اسم كسى را بپرسيد، فوراً آن را تكرار كنيد. بلند گفتن 
يك اسم كمك مى كند بهتر در خاطرتان بماند. از اسم طرف مقابلتان در 

طول مكالمه استفاده كنيد و لبخند زدن هم فراموشتان نشود.
 سوءتفاهم ها را حل كنيد

ــوءتفاهم ها را حل كنيد. در صورت بروز هر گونه مشكل و  مشكالت و س
سوءتفاهمى در محيط كار هر چه زودتر بايد براى حل آن اقدام كنيد. در 
غير اين صورت تاثيرات بدى بر شغل و حتى زندگى شخصى شما خواهد 

گذاشت.
مهارتهاى برقرارى ارتباط با ديگران  

ــتانه در محيط كارى باعث دلسردى و نااميدى شما مى  نبود ارتباط دوس
شود.

 دو بار گوش كنيد، يك بار حرف بزنيد
مى گويند به يك دليلى خدا دو گوش و يك دهان به شما داده است. دليل 
آن اين است كه بايد دوبرابر آنچه كه حرف مى زنيد، گوش دهيد. در ارتباط 
با مهارت هاى مردمى، اين يعنى وقتى فرد مقابلتان صحبت مى كند، بايد 
همه توجهتان را به او بدهيد. نبايد غرق اين فكر شويد كه بعد از آن شما چه 
بايد بگوييد يا بعداً چه اتفاقى مى افتد يا هر فكر بى ارتباط ديگرى. تمركز 
كنيد، اطالعاتى كه ارائه مى شود را جذب كرده و راهى براى دنبال كردن 

صحبت او با پرسيدن يك سوال مرتبط با موضوع پيدا كنيد.
در چيزهايى كه طرف مقابلتان عالقه دارد، عالقه نشان دهيد و اگر موضوع 
بحث چيزى است كه هيچ از آن نمى دانيد، مى توانيد از آن به نفع خودتان 
استفاده كنيد و اطالعات بيشترى در مورد آن موضوع كسب كنيد. اعتراف 
كنيد كه برايتان موضوع آشنايى نيست و از او بخواهيد كه بيشتر در مورد 
آن با شما حرف بزند. مردم دوست دارند چيزهايى كه مى دانند را با بقيه در 
ميان بگذارند و اين اعتماد به نفس آنها را خيلى باال مى برد. وقتى موضوع 
مورد عالقه طرف مقابلتان را پيدا كرديد، ديگر هيچ مشكلى وجود نخواهد 

داشت.
 احتياط كنيد

از بيان رازهاى شخصى زندگى خود بخصوص در ابتداى دوستى خوددارى 
ــوالهاى خصوصى اجتناب كنيد، زيرا فرد  ــيدن س كنيد. همچنين از پرس

مقابل احساس ميكند به حريم وى تجاوز كرده ايد.

ــود كه مى توانند با درك  ــمند اصطالحا به موادى گفته مى ش مواد هوش
شرايط محيط اطراف خود واكنش مناسب نشان دهند. امروزه كاربرد اين 
ــمند در بسيارى از حوزه هاى  مواد و به ويژه فلزات و كامپوزيت هاى هوش
ــى از تيتانيوم و  ــت. از جمله اين مواد تركيب ــترش يافته اس صنعت گس
ــاخت قاب عينك ها استفاده مي شود  نيكل، به نام نيتينول است كه در س
ــوع عينك ها پس از  ــروز مي دهد. اين ن ــاى متفاوتى در آنها ب و ويژگى ه
خم شدن دوباره به شكل اوليه خود باز مى گردند. هواپيماهاى هوشمند، 
ــين ها، سازه هاى  ــمند، بافت هاى حافظه دار، ميكروماش خانه هاى هوش
ــتند كه از سال1992 و با  ــاختارهاى متغير كلماتى هس خودآرا و نانوس
ــده اند و پيش بينى  ــدن اولين مواد هوشمند وارد تكنولوژي ش تجارى ش
مى شود اين مواد بتوانند بسيارى از نيازهاى فناورى در قرن21 را برآورده 

كنند.

پالسما گاز شبه  خنثي اى از ذرات باردار و خنثى است كه رفتار جمعى از 
خود ارائه مى دهد. واژه پالسما به گاز يونيزه شده اى گفته مى شود كه همه 
ــت داده و  يا بخش قابل توجهى از اتم هاى آن يك يا چند الكترون از دس
به يون هاى مثبت تبديل شده باشند يا به گاز به شدت يونيزه شده اى كه 
تعداد الكترون هاى آزاد آن تقريبا برابر با تعداد يون هاى مثبت آن باشد. 
سال 1879 ميالدي فيزيكدان انگليسى سر ويليام كروكس، هنگام بررسى 
ويژگى هاى ماده در تخليه الكتريكى، پيشنهاد كرد كه اين گازها به عنوان 
حالت چهارم ماده محسوب مي شوند. در زندگى روزمره نيز با چند نمونه 
ــويم؛ جرقه رعد و برق، تابش ماليم شفق  محدود از پالسما مواجه مى ش

قطبى، گازهاى داخل يك المپ فلورسان يا المپ نئون.

مهارت هاى برقرارى ارتباط با ديگران(بخش دوم)

داستان كوتاه

 (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 ششم )

feet   « پا » 

Have two le� feet
مثل چالقها راه رفتن،دستو پا چلفتى بودن

سپيده 
بارانى

خدا 
گفتمش پس آن خداى خشمگين

 خانه اش اين جاست ؟اين جا در زمين؟
 گفت: آرى خانه ى او بى رياست
 فرش هايش از گليم و بورياست
 مهربان و ساده و بى كينه است
 مثل نورى در دل آيينه است

 عادت او نيست خشم و دشمنى
 نام او نور و نشانش روشنى

 خشم نامى از نشانى هاى اوست
 حالتى از مهربانى هاى اوست
 قهر او از آشتى شيرين تر است
 مثل قهر مهربان مادر است

 دوستى را دوست معنى مى دهد
 قهر هم با دوست معنى مى دهد

هيچ كس با دشمن خود قهر نيست
 قهرى او هم نشان دوستى ست

 تازه فهميدم خدايم اين خداست
 اين خداى مهربان و آشناست
 دوستى از من به من نزديكتر
 از رگ گردن به من نزديكتر

 آن خداى پيش از اين را باد برد
 نام او را هم دلم از ياد برد

 آن خدا مثل خيال و خواب بود
 چون حبابى نقش روى آب بود
 مى توانم بعد از اين با اين خدا

 دوست باشم دوست، پاك و بى ريا
 مى توان با اين خدا پرواز كرد
سفره ى دل را برايش باز كرد

 مى توان در باره ى گل حرف زد
 صاف و ساده مثل بلبل حرف زد

ــادى محصول  ــدار زي ــتايى، مق ــرى در روس تاج
ــت با آنها را با ماشين  كشاورزى خريد و مى خواس
ــيد:  ــرى پرس ــد. در راه از پس ــار منتقل كن به انب

«تا جاده چقدر راه است؟»
ــدود ده دقيقه  ــر جواب داد: «اگر آرام برويد ح پس
ــرعت برويد نيم ساعت و يا  كافى است. اما اگر با س

شايد بيشتر.»
ــر ناراحت شد و به او  تاجر از اين تضاد در جواب پس
ــرعت خودرو را به جلو راند.  بد و بيراه گفت و به س
ــتر نرفته بود كه چرخ ماشين به  اما پنجاه متر بيش
سنگى برخورد كرد و با تكان خوردن ماشين، همه 

محصول ها به زمين ريخت. 
ــردن محصول  ــراى جمع ك ــادى ب ــر وقت زي تاج
ــته و  ــرد و هنگامى كه خس ــده صرف ك ريخته ش
ــت  ــر مى گش ــودرواش ب ــمت خ ــه س ــه ب كوفت
ــور او  ــى منظ ــاد و وقت ــر افت ــاى پس ــاد حرف ه ي
ــى  ــاط ط ــه راه را آرام و بااحتي ــد بقي را فهمي

كرد.

ــم تا به مقصد  ــايد گاهى بايد آرام تر قدم برداري ش
برسيم.

ــته راه  ــته و پيوس ــى كه آهس البروير: «براى كس
مى رود، هيچ راهى دور نيست.»

كاريكاتور(كشتار مردم فلسطين)

Have both feet on the ground
واقع بين بودن،حقايق را ديدن

Get/have a foot in the door
قدم در كارى گذاشتن

مواد هوشمند چه موادى هستند؟

پالسما چيست؟

جواب سودوكو  شماره 1708سودوكو  شماره 1709

جواب معما 1708معما 1709

هر گاه از شخصى عمل خارق العاده اى و غير قابل 
ــق القمر تمثيل كرده ــر بزند از آن به ش تصور س

 مى گويند : واقع شق القمر كرده است.
يكى از مهمترين معجزات پيغمبر شق القمر است، 
ــركان قريش  ــد عده اى از مش كه روايت مى كنن
ــيدند و گفتند: « اى  مجتمعا خدمت پيغمبر رس
ــتى و عمل  محمد ، اگر در دعوى نبوت صادق هس
ــت هم اكنون ماه را در وسط  تو سحر و جادو نيس
آسمان دو نيمه كن تا ما به راى العين شق القمر را 
ببينيم و با رسالت تو ايمان بياوريم زيرا شنيد يم كه

 سحر و جادو فقط در روى زمين امكان دارد ولى در 

آسمان موثر نيست . « در آن هنگان مردم در منى 
ــت به دعا بر داشت و از  بودند.»پيغمبر اسالم دس
خداوند مسالت كرد كه اين آخرين حجت رسالتش 
ــان دهد تا شايد دست از  را با اين قوم مشترك نش
ــد كه  عناد و لجاج بردارند . بالفاصله وحى نازل ش
ماه در اختيار توست و مى توانى آن را دو پاره كنى.

پيغمبر اكرم (ص) به روايتى انگشت مجسمه اش 
ــمان دراز كرد و ماه از ميان دو نيمه  را به جانب آس
شد. « در آن هنگام كه مردم در منا بودند به طورى 
شكافته شد كه كوه حرا در ميان دو پاره آن كه مانند 

دو شعله بود مى نمود . »

ــگاه كنيد و  ــتونى ن اگر به اعداد به صورت س
هر عدد سه رقمى را سه رقم جداگانه در نظر 
ــه ستون از اعداد  بگيريد متوجه مى شويد س
ــرار دارد  ــتون اول كه صدگان ق داريم در س
ــت تا عدد  ــده اس به هر كدام 2 عدد اضافه ش
بعدى حاصل گردد 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و جواب 
ــود 11 حال براى ستون دوم از هر عدد  مى ش
يكى كم شده تا عدد بعدى حاصل شود يعنى 
9و8و7و6و5 و پاسخ مى شود 4 و ستون آخر 
ــت يك در ميان بين 5 و 3  كه يكان اعداد اس
تكرار شده است و با توجه به جدول مشخص 
است كه جواب عدد 3 است. و جواب نهايى مى 

شود :1143

توى يه شركت طال سازى سه شمش ساز در سه 
اتاق مختلف كا مى كردند.يكى از اين سه شمش 
ــمش 10 گرم براى خودش بر  ساز از روى هر ش

ميداشت يعنى ميدزديد.
ــاز معلوم  ــمش س بعد از چند وقت دزدى اين ش
ميشه يك سوم از شمش هاى ساخته شده توسط 
اين شركت «ساخت هر سه شمش ساز» 10 گرم 
كم اند.بعد از چند روز يه بازرس مى ياد تا بفهمه 
كدوم يكى دزد هست،ولى به خاطر كم بودن وزن 
دزديده شده از طال بايد با ترازو هاى دقيق اندازه 
ــه ، اين ترازو هم در دست هست ولى  گيرى بش
ــا اين ترازو وزن كنه .  بازرس فقط يه بار ميتونه ب
ــمش هاى هر سه  چه جورى وزن كنه تا بتونه ش

وزن بشه و معلوم بشه كدوم دزد هست؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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داستان هاى شيوانا(تاييد كننده باور را پيدا كن!)

ــد و ازاو در خصوص  ــيوانا آم ــزد ش روزى پدرى ن
ــر نوجوانش راهنمايى خواست.  رفتار ناهنجار پس
ــى كند!؟ ــه م ــرت چ ــر پس ــيد: مگ ــيوانا پرس ش

مرد گفت:  او به طرز متفاوتى نسبت به بقيه جوانان 
ــد و موهاى خود را به شكلى زننده  لباس مى پوش
ــه دارد. هر  ــارى مغاير با بقي آرايش مى كند و رفت
ــن كار باعث بى حيثيتى  چه به او مى گوييم كه اي

خانواده مى شود به گوشش نمى رود.
ــت اين رفتارش  ــيوانا گفت:  فرزند تو جايى باب ش
ــى به اين  ــى تاييد مى گيرد. ببين چه كس از كس
شكل عجيب و غريب او مى خندد و در عمل ( و نه 
ــكل خاص تحسين  در گفتار) او را به خاطر اين ش
ــام مى دهند  ــان هاى بد كار بد انج مى كند!؟ انس
چون كسى يا پندارى آنها را به اين باور رسانده كه 

كار بد چندان هم بد نيست! 
ــى  ــرت را كس ــت بودن كارهاى پس بد بودن و زش
ــى كنند! اين  ــكل ديگرى معنا م ــانى به ش يا كس
ــرت  افراد را پيدا كن و از آنها بخواه كه هر وقت پس
ــد حالت انزجار به خود بگيرند  مقابل آنها ظاهر ش
ــردش كنند.  ــرى  او ط ــكل ظاه ــرت از ش و با نف
ــد! تا از  ــه مى كن ــرت بالفاصله رفتارى را پيش پس
ــاور را پيدا  ــد كننده ب ــرد! تايي ــران تاييد بگي ديگ

كن!

ــتاد!؟ در  ــا عصبانيت گفت:چه مى گوييد اس مرد ب
خانواده ما همه اينكار را زشت مى دانند و هيچكس 
ــر هم  ــتان اين پس رفتار او را تاييد نمى كند. دوس
ــتند. چگونه  ــاى محترم هس ــى از خانواده ه همگ
ــخره بازى را از كسى  ممكن است او تاييد اين مس

بگيرد!
ــيوانا بيرون آمد و  مرد ناراحت و عصبانى از نزد ش
ــدر عصبانى  ــوى خانه اش به راه افتاد. او آنق به س
ــه كاره رها كرد  ــاى آن روزش را نيم بود كه كاره
ــه درون  ــى قدم ب ــد. وقت ــه ش ــرزده وارد خان و س
ــرت ديد  ــال حي ــت در كم ــزل گذاش ــاط من حي
ــوان را كه لباس  ــر ج ــر و فرزندانش پس كه همس
ــد واو را به خاطر  ــويق مى كنن ــيده تش زنان پوش
ــين  ــه زنان تحس ــش در جام ــيرين كارى هاي ش

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

بعد ديگر آن پسر ناهنجارى نكرد!

پيچند يا توفان پيچنده چيست؟
پيچند يا توفاِن پيچنده نوعى گردباد است. در تعريف كلي به يك ستون 
هواى به شدت متالطم مي گويند كه حركت دورانى دارد و به يك سيستم 
ــت. از نظر قدرت تخريبى اين گردبادها  ابرى كومولونيمبوس متصل اس
ــوند. قطر يك پيچند عموما كمتر از  به دسته هاي متفاوتى تقسيم مي ش
ــرعت بادهايش به 175كيلومتر بر ساعت نمي رسد.  150متر است و س
ــرعت  ــار كيلومتر و بادهايى به س ــه بزرگى چه ــال قطر هايى ب با اين ح
ــده اند. عمر يك توفاِن پيچنده  ــاعت هم مشاهده ش 480كيلومتر در س
كمتر از يك ساعت است و مسافتى كه تا متالشى شدن مى پيمايد به 20 
كيلومتر نمي رسد اما همين عمر كوتاه براى ويران  كردن يك شهر كافى 
ا ست. اين سيستم هاى متالطم، هم روى خشكى مى توانند حركت كنند 

و هم روى آب ايجاد مى شوند.

شايد گاهى  بايد آرام تر  قدم برداريم

ــتانه در محيط كارى باعث دلسردى و نااميدى شما مى  نبود ارتباط دوس

مى گويند به يك دليلى خدا دو گوش و يك دهان به شما داده است. دليل 
آن اين است كه بايد دوبرابر آنچه كه حرف مى زنيد، گوش دهيد. در ارتباط 
با مهارت هاى مردمى، اين يعنى وقتى فرد مقابلتان صحبت مى كند، بايد 
همه توجهتان را به او بدهيد. نبايد غرق اين فكر شويد كه بعد از آن شما چه 
بايد بگوييد يا بعداً چه اتفاقى مى افتد يا هر فكر بى ارتباط ديگرى. تمركز 
كنيد، اطالعاتى كه ارائه مى شود را جذب كرده و راهى براى دنبال كردن 

در چيزهايى كه طرف مقابلتان عالقه دارد، عالقه نشان دهيد و اگر موضوع 
بحث چيزى است كه هيچ از آن نمى دانيد، مى توانيد از آن به نفع خودتان 
استفاده كنيد و اطالعات بيشترى در مورد آن موضوع كسب كنيد. اعتراف 
كنيد كه برايتان موضوع آشنايى نيست و از او بخواهيد كه بيشتر در مورد 
آن با شما حرف بزند. مردم دوست دارند چيزهايى كه مى دانند را با بقيه در 
ميان بگذارند و اين اعتماد به نفس آنها را خيلى باال مى برد. وقتى موضوع 
مورد عالقه طرف مقابلتان را پيدا كرديد، ديگر هيچ مشكلى وجود نخواهد 

از بيان رازهاى شخصى زندگى خود بخصوص در ابتداى دوستى خوددارى 
ــوالهاى خصوصى اجتناب كنيد، زيرا فرد  ــيدن س كنيد. همچنين از پرس
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ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اصفهان طي يك عمليات موفق شدند 
311 كيلو حشيش و 30 كيلو ترياك را در بازرسي از يك دستگاه كاميون 
كشف كنند .سرهنگ  حسين حسين زاده جانشين  فرماندهي انتظامي 
استان اصفهان گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اصفهان باخبر 
شدند كه قاچاقچيان قصد دارند مقداري مواد مخدر را از يكي از استان 

هاي شرقي وارد اصفهان كنند.
ــواد مخدر فورا به يكي از  وي گفت : اكيپي از ماموران پليس مبارزه با م

محورهاي ورودي استان اصفهان اعزام شدند.
ــواد مخدر را  ــاره به اينكه ماموران ،كاميون حامل م ــين زاده با اش حس
شناسايي و متوقف كردند بيان كرد: ماموران كاميون را بازرسي كردند 
ــيش و 30 كيلو ترياك را كه به طرز  و موفق شدند ، 311 كيلوگرم حش

ماهرانه اي جاساز شده بود كشف كنند.
ــين  ــان كرد : در اين رابطه راننده و سرنش اين مقام انتظامي خاطر نش
ــير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل  كاميون دستگير و جهت س

داده شدند .
ــتان اصفهان در پايان ضمن هشدار به سوداگران  جانشين انتظامي اس
ــان از همكاري خوب  ــورد قاطع نيروي انتظامي با آن مرگ مبني بر برخ
ــهروندان خواست هر گونه  ــكر و قدرداني كرد و از ش مردم با پليس  تش
اخبار و اطالعات مربوط به فعاليت مجرمانه افراد سود جو و فرصت طلب 

را از طريق مركز فوريت هاي پليس 110 اطالع دهند.

كشف 311 كيلو حشيش و 30 كيلو ترياك 

اتهامم را قبول دارم و هيچ دفاعى هم ندارم! از خانواده 
ــرا كه اين  ــذرت خواهى نمى كنم چ ــول هم مع مقت
معذرت خواهى دردى را دوا نمى كند! حاال كه همسرم 
هم قصد دارد از من طالق بگيرد ديگر چيزى براى از 
دست دادن ندارم!البته او حق دارد چرا كه من شوهر 

خوبى نبودم، پدر خوبى هم براى فرزندش نيستم.
اين ها بخشى از اظهارات عامل جنايت بى رحمانه در 
پالك 47 است كه به همراه همسرش در شعبه پنجم 
دادگاه كيفرى يك استان خراسان رضوى مقابل ميز 
ــت تا در حضور قاضى مجتبى عليزاده  عدالت نشس
ــماعيل عندليب  ــى سيداس ــس دادگاه) و قاض (ريي
ــار) از خود دفاع كند. اين متهم 20ساله كه  (مستش
ــعى مى كرد ارتكاب  ــاعات اوليه دستگيرى س در س
ــرش نسبت دهد،  قتل فجيع راننده پرايد را به همس
ــاله را  ــه دادگاه به صراحت قتل مرد 30س در جلس

پذيرفت.
ــتان كيفرخواست اين  او پس از آن كه نماينده دادس
پرونده جنايى را قرائت كرد و از محضر دادگاه خواست 
ــد مجازات قانونى را براى متهمان صادر كند، به  اش
ــود پرداخت و  ــيدى خ ــريح جزئيات جنايت اس تش
گفت: همه لوازم زندگى ام را فروخته و صرف تامين

 هزينه هاى مواد مخدر صنعتى (شيشه) كرده بودم و 
ديگر چيزى براى فروش نداشتم تا اين كه شب قبل از 
وقوع حادثه تصميم به سرقت خودرو گرفتم. آن شب 
ــرم توضيح دادم اما با مخالفت  نقشه ام را براى همس
ــدم به همين خاطر هم او را با شيلنگ و  او روبه رو ش
كمربند كتك زدم تا مرا همراهى كند آن روز جمعه 
بود كه به اتفاق همسرم به جمعه بازار خودرو رفتيم او 
را با خودم بردم تا كسى با نگاه كردن به چهره معتاد 

گونه ام شك نكند.
پرايد مدل 92 را كه مالك آن جوانى حدود 30ساله 

بود انتخاب كردم و از او خواستم براى نوشتن قولنامه 
به منزلم بيايد. با اين بهانه او را به پالك 47 در بولوار 
ــاندم. وقتى وارد حياط منزل  ــمالى كش طبرسى ش
ــاس كردم راننده كمى شك  ــديم احس اجاره اى ش
كرده است در اين هنگام با چاقويى كه از قبل همراه 
داشتم ضربه اى از پشت سر به او زدم وقتى برگشت 
ــات ديگرى هم بر پيكرش  ديگر امانش ندادم و ضرب
فرود آوردم. همسرم ترسيده بود و جيغ مى كشيد به 

او گفتم اگر فرياد بزنى تو را هم مى كشم!
ــيدم.  ــده را به داخل اتاق كش ــود رانن پيكر خون آل
همسرم فرزندش را داخل هال گذاشته بود و از ترس 
ــيدم تا از  ــتيك را به سر راننده كش مى لرزيد. پالس
نگاه هاى ملتمسانه اش راحت شوم. اين در حالى بود 
ــتم تا در بستن دست و پاهاى او  كه از همسرم خواس
كمكم كند وقتى ديدم او ترديد دارد تهديد كردم كه 
بچه اش را مى كشم! او ديگر چاره اى جز كمك به من 
نداشت مى ترسيدم همسايگان متوجه ماجرا شوند 
ــه هاى پنجره را پوشاندم و با كمك  با روزنامه شيش
همسرم جسد را به آشپزخانه كشيدم.سپس با حدود 
50هزار تومانى كه از جيب هاى مقتول سرقت كردم 
به اتفاق همسرم به يك ابزارفروشى رفتيم و با خريد 
مقدارى اسيد و بيل و كلنگ دوباره به منزل بازگشتم. 
گوشه اى از پذيرايى منزل را حفر كردم و جسد راننده 

را داخل آن انداختم.
ــخ به قاضى عليزاده كه پرسيد چرا اسيد  وى در پاس
ــتم جسد او بو  روى جسد ريختى؟ گفت: مى خواس
نگيرد و زودتر از بين برود. متهم اين پرونده جنايى در 
ادامه گفت: پس از آن هم مدارك خودرو را كه همراه 
ــرم به سمت  ــتم و به همراه همس مقتول بود برداش
كاشمر به راه افتاديم. مى خواستم پرايد را در آن جا 
ــاس كردم بستگانم به من  به فروش برسانم اما احس

مشكوك شده اند به همين خاطر خيلى سريع به يك 
بنگاه معامالت رفتم ولى چون استرس زيادى داشتم 
مدارك خودرو را هم در بنگاه فراموش كردم و تصميم 
ــوران به من  ــه در بين راه مام ــت گرفتم ك به بازگش
مظنون شدند و دستگير شدم. ابتدا سعى كردم با يك 
ــاختگى ارتكاب قتل را به همسرم نسبت  داستان س
بدهم؛ اما وقتى در بازجويى ها به تناقض گويى افتادم 
و از سوى ديگر نمى توانستم از فرزندم نگهدارى كنم 

حقيقت ماجرا را فاش كردم.
ــر متهم به قتل نيز پس از آن كه رييس دادگاه  همس
اتهاماتى از قبيل معاونت در قتل عمدى، مشاركت در 
سرقت و مخفى كردن جسد را به وى تفهيم كرد در 
ــتم او قصد ارتكاب  دفاع از خود گفت: من نمى دانس

جنايت دارد.
من حتى با ماجراى زورگيرى كه شب قبل از حادثه 
ــر تهديدها و  ــى در براب ــرد مخالف بودم ول مطرح ك
ــدم. هر  ــور به همراهى ش ــك كارى هاى او مجب كت
ــخ مى داد به طورى  گونه مخالفت مرا با كمربند پاس
ــازى صحنه قتل  كه آثار ضربات كمربند هنگام بازس
ــيدجواد حسينى (قاضى ويژه  كه در حضور قاضى س
ــد هنوز روى ديوار منزل قتل عمد مشهد) انجام ش

 اجاره اى باقى بود.
ــات صريح  ــس از اعتراف ــت پ اين گزارش حاكى اس
متهمان، وكالى مدافع درحالى به دفاع از متهمان اين 
پرونده جنايى پرداختند كه خانواده مقتول و وكيل 
مدافع آنان نيز صدور حكم قصاص نفس براى عامل 
اين جنايت را از محضر دادگاه تقاضا كردند و در پايان 
ــتماع آخرين دفاعيات  نيز قاضى عليزاده پس از اس
ــالم و عنوان كرد:  ــه دادگاه را اع متهمان ختم جلس
راى دادگاه كيفرى استان خراسان رضوى در مهلت 

قانونى صادر خواهد شد.

اخبار

ــالى در تماس با ماموران كالنترى ونك از مرگ مشكوك  مرد ميانس
همسرش در آتش سوزى خبر داد.

ــاله در يكى از خيابان هاى  با حضور ماموران در محل مرگ زن 42 س
ــدند. با اعالم موضوع به  فرعى ونك آنها با جسد سوخته او روبه رو ش
بازپرس جنايى تهران، وى دستور تحقيق از اعضاى خانواده زن را صادر 
كرد. همسر او در بازجويى ها مدعى شد از مدتى قبل با همسرش دچار 

اختالف بوده و هميشه با هم درگيرى لفظى داشتند.
مرد ميانسال ادامه داد: همسرم تهديد به خودكشى كرده بود و صبح 
امروز با ريختن بنزين روى خودش به زندگى اش پايان داد.با اظهارات 
ــى صحنه و مشكوك بودن مرگ، قاضى  همسر زن 42 ساله و با بررس
ــتور تحقيقات بيشتر در مورد  ايلخانى بازپرس ويژه قتل پايتخت دس

مشخص شدن علت اصلى مرگ زن ميانسال را  صادر كرد.

ربايندگان يك دانش آموز بابلى كه براى رسيدن به 300 سكه طال وى 
را به مدت حدود يك هفته در گروگان داشتند به دام پليس افتادند .

به گزارش خبرنگار ايرنا، رييس پليس آگاهى مازندران پس از دستگيرى 
ــته يك ــا خبرنگاران اظهار كرد : هفته گذش ربايندگان در گفت و گو ب
 دانش آموز بابلى به طرز مشكوكى پس از خروج از مدرسه اش ناپديد شد 
و كارآگاهان پس از اطالع از اين حادثه براى كشف معما وارد عمل شدند.
ــودن اين ــان پس از رب ــتمى افزود : آدم رباي ــرهنگ احمدرضا رس س
ــكه طال  ــت 300 قطعه س  دانش آموز در تماس با خانواده اش درخواس
كردند. وى ادامه داد : با اين تماس سرنخ اوليه براى شناسايى ربايندگان 
اين دانش آموز از سوى پليس آگاهى مازندران شروع شد و پس از كمتر 
از يك هفته ربايندگان در منزل مسكونى در يكى از روستاهاى شهرستان 

بابلسر در غرب اين استان دستگير شدند.
سرهنگ رستمى گفت : در اين ارتباط سه متهم اصلى كه ساكن تهران 
ــاله كردند،  بودند و به انگيزه مالى اقدام به ربودن اين دانش آموز 10 س
ــيدگى در اختيار دستگاه قضايى  ــدند و پرونده نيز براى رس دستگير ش

قرار داده شد.
ــته اوليه خود به  ــزود : آدم ربايان پس از نااميدى در تحقق خواس وى اف
گرفتن 100 سكه طال در قبال آزادى گروگان رضايت دادند كه در اين 

مرحله به دستبند پليس رسيدند.
ــتر اين پرونده را  ــن شدن ابعاد بيش رييس پليس آگاهى مازندران روش
نيازمند بررسى بيشتر كارشناسى توسط كارآگاهان زبده پليس دانست.
ــال ــد س ــدران در چن ــتان مازن ــى در اس ــتين آدم رباي ــن نخس اي

 اخير است .

ماموران انتظامي شهرضاي اصفهان در بازرسي از پنج دستگاه كاميون 
ــف و  ــاق به ارزش پنج ميليارد ريال را كش ، 115 تن برنج خارجي قاچ

توقيف كردند.
ــرهنگ حميد امير خاني فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا گفت:  س
ــهيد امامي شهرستان شهرضا  ــت و بازرسي ش ماموران مستفر در ايس
ــتگاه كاميون كشنده كه از  حين كنترل خودروهاي عبوري به پنج دس
ــمت اصفهان در حركت بودند مشكوك و آنها  استان هاي جنوبي به س

را متوقف كردند.
وي با بيان اينكه اين خودروها فاقد بارنامه و هر گونه مدارك معتبر جهت 
حمل بار بودند افزود: ماموران در بازرسي از اين خودروها ، 115 تن برنج 

خارجي قاچاق كشف كردند.
اميرخاني ارزش اين محموله را پنج ميليارد ريال عنوان كرد و گفت : در 
ــده به اداره گمرك منتقل و پنج نفر متهم  اين رابطه محموله كشف ش
نيز دستگير و به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع 

قضائي شدند.
ــتاي اجراي وظايف خود و  وي در پايان خاطر نشان كرد: پليس در راس

مبارزه با قاچاق كاال با تمام توان با قاچاقچيان مقابله مي كند .

خودسوزى زن جوان 
در هاله اى از ابهام 

دستبند پليس سهم ربايندگان 
دانش آموز 10 ساله بابلى

توقيف محموله پنج ميلياردي
 برنج قاچاق

ابالغ وقت رسيدگى
7/390 در خصــوص پرونده كالســه 591/94 خواهــان 1- اصغر 
تحويليان 2- محســن تحويليان 3- محمدرضا تحويليان 4- عليرضا 
تحويليان دادخواســتى مبنى بــر مطالبه به طرفيت محســن غفرانى 
تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/8/30 ساعت 4/5 
عصر تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – 
روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 
8165756441 شــوراى حــل اختــالف اصفهان مراجعه و نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمايد.در صــورت عدم حضور 
وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. 
م الف:19877 شــعبه 23 مجتمع شــماره يك شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/391 در خصوص پرونده كالســه94-291  خواهان پروانه حاجى 
آقايى اصفهانى با وكالت آقاى فرهاد پور دادخواستى مبنى بر مطالبه 
به طرفيت مجتبى محمدى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 
94/8/30 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان برابر مــاده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:19871 شعبه39  حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/392 در خصوص پرونده كالسه94-96خواهان پروانه حاجى آقايى 
با وكالت آقاى فرهاد پور دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مجتبى 
محمدى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/8/30 ساعت 
4/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود.م الف:19870 شــعبه39  مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ

7/393 شــماره ابالغنامه: 9410100350106113 شــماره پرونده: 
9409980350100340 شماره بايگانى شعبه: 940385 مشخصات 
ابالغ شــونده حقيقى: غالمرضا رئيسى ســرحدى و محسن بيگى و 
محسن شــريعتى به كد پســتى 5279620335 مجهول المكان تاريخ 
حضور: 1394/8/30 شــنبه ســاعت 11/15 محل حضور: اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ساختمان دادگســترى كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 333 علت حضور: در خصوص دعوى 
غالمرضا جانقربان به طرفيت شــما مبنى بر مطالبه 200/000/000 
ريال در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حاضر شويد. 

م الف 19910 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

حصر وراثت
7/396 آقاى سلمان اسكندرى دورباطى داراى شماره شناسنامه 6 به 
شرح دادخواست به كالسه 148/94 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عبدالمجيد 
اســكندرى دورباطى به شناســنامه 403 در تاريــخ 1394/06/30 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1ـ ماه سلطان اسكندرى دورباطى ش.ش 3 همسر 
متوفى 2- سلمان اسكندرى دورباطى ش.ش 6 فرزند متوفى 3- اكبر 
اســكندرى دورباطى ش.ش 509 فرزند متوفى 4- زينب اســكندرى 
دورباطى ش.ش 271 فرزنــد متوفى 5- زهرا اســكندرى ش.ش 74 
فرزند متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. رئيس شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف باغبادران
حصر وراثت

7/398 آقاى محســن دادخواه تهرانى داراى شــماره شناسنامه 24 
به شرح دادخواست به كالسه 195/94 شــعبه اول حقوقى و حبسى 
شوراى حل اختالف تيران از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مســيب دادخواه تهرانى به 
شناســنامه 202 در تاريخ 1394/04/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1ـ اكبر 
دادخواه ش.ش 96. 2- اصغر دادخواه تهرانى ش.ش 183 . 3- حسين 
دادخواه تهرانى ش.ش 132 . 4- محمــد دادخواه تهرانى ش.ش 112. 
5- محسن دادخواه تهرانى ش.ش 24 به عنوان فرزندان ذكور متوفى 
6- فاطمه دادخــواه ش.ش 6 . 7- ليلى دادخــواه تهرانى ش.ش 44 به 
عنوان فرزندان اناث متوفى 8- ربابه فدائى خواه تهرانى ش.ش 54 به 
عنوان همسر متوفى و به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف 262 شــعبه اول حقوقى و حبسى 

شوراى حل اختالف تيران
ابالغ راى 

7/398  شــماره دادنامــه: 9409972623500903 شــماره پرونده: 
9109983624100735 شماره بايگانى شعبه: 920340 شاكى: آقاى 
محسن مختارى فرزند غالمعلى به نشــانى ميدان امام خمينى خ قيام 
بلوار دانش آموز ك شــهيد نوبر پناه متهم: آقاى احمد باقرى مجهول 
المكان اتهام: تحصيل مال مســروقه دادگاه با عنايت به جميع اوراق 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم وبا استعانت از خداوند متعال و با تكيه 
بر شرف و وجدان به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
دادگاه در خصوص اتهام آقاى احمد باقرى متوارى داير بر تحصيل 
مال مسروقه به شــرح تحصيل يك عدد گوشى تلفن همراه به شماره 
ســريال 35275305540774 در مورخه 1391 موضوع شــكوائيه 
تقديمى آقاى محسن مختارى فرزند غالمعلى با عنايت به كوائيه تقديمى 
شاكى خصوصى به لحاظ پاسخ استعالم واصله در خصوص استفاده 
متهم از گوشى تلفن همراه موضوع شكوائيه و به لحاظ عدم حضور 
متهم در دادسرا و جلســه مورخه 4 مهر 1394 اين دادگاه و بالنتيجه 
عدم ارائه دفاع موثرى از ســوى ايشــان در دفاع از اتهام انتسابى از 

دادگاه با لحاظ قرار مجرميت و كيفرخواست واصله دادسراى عمومى و 
انقالب اردستان با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده بزه انتسابى 
محرز و مسلم مستندا به اصول ششم و يكصد و شصت و ششم قانون 
اساسى و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 
از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 
و 378 و 379 و 380 و 406 و 426 و 431 از قانون آئين دادرسى كيفرى 
و ماده 664 از قانون مجازات اســالمى (تعزيرات) مصوب 1375 حكم 
بر محكوميت متهم به مدت شش ماه حبس تعزيرى و تحمل 50 ضربه 
شالق تعزيرى صادر و اعالم مى نمايد.ر اى صادره غيابى ظرف موعد 
بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در اين دادگاه و پس از ظرف 
موعد بيست روز ابالغ قابل پژوهش در محاكم محترم تجديد نظر استان 
اصفهان است. م الف 773 دادرس شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر 

اردستان (101 جزايى سابق) 
ابالغ راى

7/379 شــماره دادنامــه: 9409970361700862 شــماره پرونــده: 
9409980361700243 شــماره بايگانــى شــعبه: 940272 خواهان: 
خانم مرجــان بهداروند فرزند على اكبر به نشــانى اصفهان، شــهرك 
شهيد كشورى، ســاختمان هاى شــقايق، بلوك 5، واحد 19 پالك 19. 
خواندگان: 1- خانم دايانا ســادات ميرحســينى فرزند پژمان 2- خانم 
آرزو وطن خواهى فرزند محمد3- خانم آمنه ابرى لواسانى فرزند على 
4- خانم زهرا مشــهدى فتحعلى فرزند على اكبر 5- آقاى ســيد دانيال 
ميرحسينى فرزند پژمان همگى مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه چك 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
خانم مرجان بهداروند فرزند على اكبــر به طرفيت 1- خانم آرزو وطن 
خواهى فرزند محمد 2- خانم آمنه ابرى لواســانى فرزند على 3- زهرا 
مشهدى فتحعلى فرزند على اكبر 4- خانم داياناسادات ميرحسينى فرزند 
پژمان 5- آقاى سيد دانيال ميرحسينى فرزند پژمان به خواسته مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ريال به استناد يك فقره چك به شماره 908149-

94/3/24 صادره از سوى مورث خواندگان مرحوم پژمان ميرحسينى 
هزاوه و گواهينامه هاى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه به 
انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه دادگاه با عنايت به دادخواست 
تقديمى و تصوير مصدق مستندات ابرازى خواهان كه داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان نســبت به خواهان مى نمايد و نظر به اينكه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعى در قبال 
دعوى مطروحه به عمل نياورده اند فلذا دعوى خواهان را به نظر ثابت 
دانسته و مستندا به مواد 198، 515، 519 قانون آيين دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چك و ماده 248 قانون امور حســبى حكم بــه محكوميت خواندگان به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته و همچنين 
مبلغ 3/850/000 ريال به عنوان خسارات دادرسى طبق تعرفه مرحله 
بدوى و خســارت تاخير تاديه وفق شــاخص اعالمى بانك مركزى از 
تاريخ سررسيد لغايت هنگام پرداخت به نســبت سهم االرث ايشان از 
مرحوم پژمان ميرحسينى هزاوه مندرج در گواهى حصر وراثت شماره 
759 مورخ 94/2/28 صادره از ســوى شعبه دهم شوراى حل اختالف 
اصفهان در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف 
بيست ديگر روز قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف 17680 رئيس شعبه 28 دادگاه حقوقى اصفهان 
اخطار اجرايى

7/197 شماره:93-2136  به موجب راى شماره 347 تاريخ 94/2/30 
شــعبه 3 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه آقاى ســعيد متين فرد فرزند عليرضا به نشــانى 
مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ يك ميليون و دويست و 
چهل و دو هزار و پانصد تومان بابت نفقه فرزند مشترك محمدكيان از 
تاريخ 93/10/16 الى 94/1/31 و از 94/2/1 ماهيانه مبلغ سيصد و نود 
هزار تومان به صورت مســتمر و مبلغ يك ميليون و يكصد و نود هزار 
و پانصد تومان بابت نفقه اميراشكان از تاريخ 93/10/16 الى 94/1/31 
و از 94/2/1 ماهيانه مبلغ سيصد و هفتاد و پنج هزار تومان به صورت 
مســتمر و با عنايت به اليحه شــماره 261-94/2/24 مبلغ پنج ميليون 
تومان بابت نفقه زوجه از تاريخ 93/4/8 الى 94/2/23 و مبلغ شــانزده 
هزار و پانصد تومــان هزينه دادرســى و يكصد هــزار تومان هزينه 
كارشناسى و بيست هزار تومان هزينه نشر آگهى در حق خواهان خانم 
عزاله مستاجران – محمدكيان و اميراشكان به نشانى آمادگاه – كوى 
محمدآباد – بن.بست كاويان – پالك20 – منزل مستاجران محكوم مى 
نمايدو پرداخت نيم عشــر در حق دولت. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا 
تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:17243 شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/236 كالسه پرونده: 1044-93 مرجع رســيدگى: شعبه 23 شوراى 
حل اختالف اصفهان شــماره دادنامه: 421-94/5/7 خواهان: ارشــاد 
الياســيان به نشــانى خ اســتاندارى، كوچه عقيلى، پالك 5 خواندگان: 
1- وحيد ابراهيمى لنجى 2- شركت پالستيك ســپاهان زاينده رود به 
نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه چك به تاريخ 94/4/21 
شعبه 23 شوراى حل اختالف به تصدى امضاء كننده زير تشكيل است 
پرونده كالسه 93-1044 مفتوح و تحت نظر مى باشد. با مالحظه اوراق 
و محتويات پرونده شــورا با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا در خصوص دعوى ارشاد 
الياسيان به طرفيت 1- وحيد ابراهيمى 2- شــركت پالستيك سپاهان 
زاينده رود بخواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال قسمتى از بابت 
يك فقره چك به شــماره 232219 مورخ 93/6/24 بــه انضمام هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه اولى به عنوان صادر كننده و ثانوى به 
عنوان ظهرنويس به شرح دادخواست شــورا با بررسى اوراق پرونده 
و اســتماع اظهارات طرفين و اينكه خواندگان در قبال دعوى مطروحه 
دفاعى نداشته اند دعوى را ثابت تشخيص و به استناد مواد 198، 522، 
515، 519 قانــون آئين دادرســى مدنى حكم بــه محكوميت تضامنى 
نامبردگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 بابت اصل خواسته و همچنين 
هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه از سررسيد چك 93/6/24 در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايــد راى صادره غيابى و ظرف مدت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 20 
روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى دادگسترى اصفهان مى باشد. 

م الف17610قاضى شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان

قاتل:

 از خانواده 
مقتول 

عذرخواهى 
نمى كنم!



 پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله  :
خداونــد از توبه بنــده اش بيــش از عقيمى 
كه صاحــب فرزند شــود و گــم كــرده اى كه 
گمشده اش را پيدا مى كند خوشحال مى شود.
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