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بانوان، 40 درصد امدادگران
 را تشكيل مى دهند

دولت به حمايت از اقتصاد 
دانش بنيان ادامه مى دهد

ايستادگى صبورانه ايرانيان در 
مذاكرات هسته اى نتيجه داد
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ــوزه  ــد م ــان باي ــت: اصفه ــان گف ــتاندار اصفه اس
علوم و فنون پيشرفته و كاملى را داشته باشد و همه 

نهادهاى مربوطه بايد با مشاركت يكديگر... 

ــكادران ويژه  ــى از اس يك پايگاه خبرى در گزارش
بخش اطالعات هسته اى نيروى هوايى آمريكا براى 

جاسوسى هسته اى از ديگر كشورها ...

ــتاد عمليات  ــهركرد از آغاز فعاليت س ــهردار ش ش
ــهردارى براى اتخاذ تدابير الزم در  زمستانى اين ش

آستانه فصل سرما جهت رفاه حال شهروندان و ...

ــوراى پول و اعتبار، ضمن تصويب برخى موارد در  ش
ــكن، طرح هاى اعتبارى بانك مركزى در  حوزه مس

بسته رونق اقتصادى از جمله وام 25 ميليون ... 

اصفهـان،  مـوزه پيشـرفته
علوم و فنون مى خواهد

اسكادران ويژه آمريكا، براى 
جاسوسى هسته اى

سـتاد عمليـات زمسـتانى 
شهردارى شهركرد فعال شد

وام 25 ميليونى خودرو
قانونى شد

برجام، فرصتى براى
سرمايه گذارى در اصفهان است
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سرپرست بنياد شهيد و امورايثارگران استان اصفهان؛

اصفهـان؛ رتبه يك ايثارگرى اسـت

ــاى اتاق بازرگانى  مهدى جمالى نژاد در ديدار با روس
اصفهان با تأكيد بر اينكه بايد همه سهم خودمان را در 

اداره شهر انجام دهيم ...

اصفهـان، كانديـداى انتخاب 
پايتخت جوانان جهان اسالم است
ــل وزارت ورزش و جوانان  ــور بين المل ــركل ام  مدي
ــز و اصفهان  ــدان، تبري ــهر هم ــه ش با بيان اينكه س
ــت جوانان جهان  كانديداى انتخاب، به عنوان پايتخ
ــتند، گفت: در حال حاضر برنامه ديدار از  ــالم هس اس
ــتان هاى متقاضى براى انتخاب به عنوان پايتخت  اس
ــتور كار داريم. قرار بود  جوانان جهان اسالم را در دس
اين هفته از همدان بازديد كنيم؛ ولى به علت سفر وزير 
ــفر به تعويق افتاد؛ البته  ورزش تونس به ايران، اين س
ــود. حيدر صادقى افزود:  به زودى اين كار انجام مى ش
ــالم، در حال طى  ــت جوانان جهان اس انتخاب پايتخ
كردن فرايند خود است. بدين منظور شاخص هايى را 
تعيين كرديم و نظر معاونت ساماندهى امور جوانان را 
ــاخص هاى  ــت: ش ــه گف ــديم.وى در ادام ــا ش جوي
ــده به منظور انتخاب پايتخت جوانان جهان  تعيين ش
اسالم را به استان ها اعالم كرديم و از 31 استان، شش 
استان انتخاب شد. مديران كل جوانان اين استان ها از 

قابليت ها و برنامه هاى استان خود ...

در تاسوعا و عاشوراى حسينى چه گذشت

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهركرد در نظر دارد نسبت به اجراى پروژه زير از طريق 
مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد. بدين وسيله از پيمانكاران واجد شرايط دعوت مى گردد جهت 
خريد اسناد مناقصه در ساعات ادارى از تاريخ چاپ آگهى روزنامه تا تاريخ 94/8/9 به گروه فنى و نظارت 
بر طرحهاى عمرانى دانشگاه علوم پزشكى واقع در شهركرد، بلوار آيت اله كاشانى، ستاد دانشگاه مراجعه 

نماييد. 
تكميل ساختمان مسكن متخصصين 8 واحدى رحمتيه شهركرد با برآورد هزينه 6/763/529/156 ريال 
با زيربناى 824/8 متر مربع به صورت متر مربع زير بنايى برابر نقشه ومشخصات مبلغ ضمانت نامه شركت 

در مناقصه برابر 100/000/000 ريال مى باشد. 
ــاب 2138501503003 نزد بانك رفاه  ــال به حس ــناد و نحوه واريز وجه: مبلغ 300000 ري قيمت اس

شعبه علوم پزشكى شهركرد 
آخرين مهلت تحويل اسناد: پايان وقت ادارى 1394/8/24 

زمان گشايش پاكات: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1394/8/25 
ضمانت نامه شركت در مناقصه به دو صورت: 

الف- ضمانتنامه بانكى به نفع دانشگاه علوم پزشكى كه داراى حداقل بيست روز (به استثناى ايام تعطيل) 
اعتبار باشد. 

ب- چك تضمين شده بانكى در وجه دانشگاه علوم پزشكى شهركرد 
مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد: 

1- اصل فيش واريزى                                  2- معرفى نامه معتبر براى دريافت كننده اسناد 
دانشگاه الزامى براى واگذارى كار به هر يك از پيشنهادها ندارد. 

مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايى حداكثر 20 روز به استثناى ايام تعطيل خواهد بود. 
هزينه چاپ آگهى هر دو نوبت روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

حداقل رتبه مورد نياز: پايه 5 در رشته ابنيه و پايه 5 در رشته تاسيسات
 http://iets.mporg.ir ــانى ــه نش ــايت پايگاه ملى مناقصات ب ــتر به س ــب اطالعات بيش براى كس

مراجعه نماييد. 

آگهـى مناقصـه عمـومى يك مرحلـه اى

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى استان چهارمحال و بختيارى

نوبت اول



رييس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به موضوع هسته اى 
ــت  ــال ماجراجويى ادامه داش گفت: در اين خصوص 12 س
ــتادگى كردند و اين مهم سرانجام  اما ايرانيان صبورانه ايس

به نتيجه رسيد؛ چرا كه ايرانى ها ناحق را نمى پذيرفتند.
ــى در كنگره راهبردى نفت و  به گزارش ايرنا، على الريجان
ــت ايام سوگوارى  نيرو در هتل المپيك تهران با گراميداش
ــاهديم بعد از 1400 سال  ــرور و ساالر شهيدان گفت: ش س
مردم ما به پاسداشت اين غيرت دينى سوگوار هستند و اين 
ــن و آيين هاى كشورهاى ديگر  مراسم ها مثل برخى جش

دولتى نيست و در نهاد ايرانيان جاى گرفته است.
ــين (ع) اين بود كه مردن با  ــعار امام حس وى ادامه داد: ش
عزت بهتر از مردن با ذلت است و اين به معناى غيرت دينى 
ــود كه ايرانيان به اين موضوع توجه دارند  ــوب مى ش محس
ــت و بنابر ــده اس ــعار در فرهنگ ايرانى نهادينه ش و اين ش
 اين مهم ، در برابر هجوم و تجاوزات ايستادگى مى كنند و 

اين موضوع صيانت و امنيت آفرين است.
ــالمى،  نمونه نهادينه شدن اين  ــوراى اس رييس مجلس ش
شعار را در سال هاى پس از انقالب و جنگ تحميلى دانست 
ــاهديم بعد از انقالب، پايدارى مردم بيشتر شد و  و گفت: ش
ــرزمين  ــال هاى دفاع مقدس ايرانى ها به خوبى از س در س
ــان دهنده همان نهادينه شدن  خود حفاظت كردند؛ كه نش

شعار امام حسين (ع) است.
ــرد و گفت:  ــاره ك ــته اى اش ــوع هس ــه موض ــى ب الريجان
ــال ماجراجويى  ــته اى نيز 12 س درخصوص مذاكرات هس
ــتادگى كردند؛ چرا  ــت؛ اما ايرانيان صبورانه ايس ادامه داش
ــرانجام ــتادگى س ــى پذيرفتند و اين ايس ــه ناحق را نم ك
 جواب داد و در مذاكرات نتيجه بخش شد. وى اضافه كرد: ايران
ــدار برخوردار  ــابقه اش از امنيت پاي ــل فرهنگ باس به دلي
ــت و ما آن را صيانت مى كنيم و آن را مورد توجه قرار  اس

ــى دهيم.رييس قوه مقننه درباره اين امنيت پايدار گفت:  م
ــت و مى  ــن امنيت پايدار و توجه به آن حائز اهميت اس اي
تواند تاثيرات مثبتى براى منطقه داشته باشد. الريجانى به
 فعاليت ها و اهتمام مجلس شوراى اسالمى براى موضوع انرژى 
ــاير مواقع بخش ــت: در زمان بودجه و س ــاره كرد و گف اش
ــا و چگونگى حمايت از صنايع، نفت  عمده اى از فعاليت م
ــوع براى نمايندگان مردم حائز  و گاز مى گذرد و اين موض
اهميت است.وى اضافه كرد: در دنياى امروز هم مساله انرژى 
ــت؛ هر چند تنوع در انرژى به وجود  مورد قابل توجهى اس
ــاله نفت و گاز بسيار مورد توجه است. رييس  آمده؛ اما مس
ــالمى به دو اردوگاه كشورهاى مرتبط با  مجلس شوراى اس
نفت و گاز اشاره كرد و گفت: دو اردوگاه ميان كشورها وجود 
دارد يكى مربوط به كشورهايى است كه توليد كننده نفت و 
گاز هستند و ديگرى اردوگاه كشورهايى است كه واردكننده 

اين محصوالت مى باشند.
الريجانى تصريح كرد: در هر دو دسته از اين كشورها شاهد 
ــتيم و اين موضوع بايد  ــبت به انرژى هس دغدغه هايى نس
ــالمى  ــوراى اس ــز اهميت قرار گيرد. رييس مجلس ش حائ
ــان كرد: دغدغه گروه اول كه همان واردكنندگان  خاطرنش
ــه از امنيت پايدار  ــت كه چگون ــتند، در اين اس انرژى هس
ــند.الريجانى درباره دغدغه  ــرژى برخوردار باش در حوزه ان
ــرى از انرژى  ــرژى نيز گفت: چگونگى بهره گي ــان ان صاحب
ــب از منابع پولى به دست  بهينه و چگونگى استفاده مناس
ــورها  ــته از كش ــده از انرژى نيز از دغدغه هاى اين دس آم
ــروز جهان و ــكالت ام ــى يكى از عمده مش ــت. الريجان اس
ــاى پديد آمده از  ــات و بحران ه ــه ويژه منطقه را التهاب  ب
ــورهاى  ــت: اغلب كش ــوان كرد و گف ــم عن ــوى تروريس س
ــتند و نابسامانى هاى امنيتى  ــم هس منطقه درگير تروريس
ــت. وى ادامه داد:  ــم ها پديده آمده اس نيز از جانب تروريس

ــم در اردوگاه اغلب كشورهاى مرتبط  شاهديم اين تروريس
ــروز با ــت هاى ام ــى كنند و تروريس ــرژى فعاليت م ــا ان ب

گروهك هاى تروريستى دو دهه قبل تفاوت هاى زيادى پيدا 
ــالمى با يادآورى اينكه ــوراى اس كرده اند.رييس مجلس ش

 تروريست هاى دو دهه قبل از ظرفيت و امكانات برخوردار 
ــروز داراى  ــت هاى ام ــفانه تروريس نبوده اند، گفت: متاس
ــليحاتى، منابع مالى و منابع  ــتوانه هاى تس ــرزمين، پش س
ــتند.وى ادامه داد: گروهك تروريستى داعش در  انرژى هس
حال حاضر 30 ميليارد دالر سالح دارد و حتى منابع انرژى 
ــورها نيز  ــاند و برخى كش همچون نفت را به فروش مى رس
ــدارى مى كنند كه اين به  ــتى خري از اين گروهك تروريس
ــم كمك مى كند.رييس مجلس شوراى  ــترش تروريس گس
اسالمى در ادامه به تبيين وضعيت كشورهاى داراى انرژى 
ــاره كرد و افزود:  و وارد كننده انرژى و دغدغه هاى آنان اش
ــتند هم به نوعى  ــود صاحب انرژى هس ــورهايى كه خ كش
ــت  ــد و بودجه هاى آنان متكى به انرژى اس ــراب دارن اضط
ــعه پايدار هم در اين رابطه مدنظر قرار دارد.الريجانى  و توس
تصريح كرد: حتى بودجه ما نيز تا حدى به نفت ارتباط دارد؛ 
ــكالتى داشتيم كه مجبور شديم به  گرچه در تحريم ها مش
اضطرار از اين موضوع فاصله بگيريم كه به نوعى شرايط در 
ــرانجام برسانيم. ــد و بايد اين را به س اين خصوص بهتر ش
ــور نيز اشاره كرد و وى به وجود نيروهاى متخصص در كش

ــارها زياد  ــه فش ــا ك ــم ه ــت: در دوره تحري ــار داش  اظه
ــد و اين سرمايه اى  ــتر ش ــده بود اتكا به توان فنى بيش ش
ــرد: در  ــرد.وى تصريح ك ــد از آن صيانت ك ــه باي ــت ك اس
ــد زودتر اين مسأله را  ــته اى هم قطعا مى ش ماجراى هس
ــائل بين المللى چاره اى جز زمان  حل كرد ولى گاهى مس
ــدارد. الريجانى افزود: به هر حال دوره مذاكرات نفس گير  ن
ــيد اما انتظار مى رود  ــرانجامى رس ــال به يك س در دو س

ــتند در  ــورهايى كه عالقه مند به همكارى با ايران هس كش
ــت هاى  ــن تر سياس ــوزه صنايع نفت و گاز به طور روش ح
جمهورى اسالمى ايران را بدانند چرا كه استراتژى ايران در 

اين دوره رويكرد متفاوتى نسبت به قبل است.
وى با بيان اينكه دو هدف عمده را بايد مدنظر داشته باشيم، 
ــعه فراگير در  ــت بايد از منابع انرژى براى توس گفت: نخس
ــور بهره بگيريم و همچنين در مصرف داخلى استفاده  كش
ــورد دچار نقص هم  ــيم؛ گرچه در اين م ــته باش بهينه داش
ــتيم؛ اما قانونى در مجلس تصويب شد كه ما بهره ورى  هس

كار را باال برده و بهينه سازى را افزايش دهيم.
ــت  ــور تصريح كرد: سياس ــتگاه قانونگذارى كش رييس دس
ــن دوره تمركز بر دو هدف  ــالمى ايران در اي ــورى اس جمه
است كه هم در سياست هاى كلى و هم برنامه ششم تحول 
جدى خواهد داشت و بايد حتما از نظر كار و توسعه نيروى 
بخش خصوصى را توانمند كنيم. الريجانى ادامه داد: از نظر 
ــوژى امروز ايران نيازمند بخش  ــرمايه و هم از نظر تكنول س
خصوصى قوى است كه يك ساماندهى داشته باشد تا مورد 

حمايت هم قرار گيرد.
ــور  ــا تاكيد بر اهتمام به اصل 44 و اجراى آن در كش وى ب
ــورد توجه جدى واقع  ــل 44 و اجراى آن م ــت: بايد اص گف
ــود؛ بدين طريق است كه فضا  ــود و انحرافات آن رفع ش ش
ــود و  ــراى بخش خصوصى و پيمان كاران جدى تر مى ش ب
ــرژى ، انتقال تكنولوژى هم به وجود  ضمن ايجاد امنيت ان
ــانى كه عالقه مند  خواهد آمد. وى در ادامه تاكيد كرد: كس
ــران همكارى كنند از  ــتند در زمينه امنيت انرژى با اي هس
طرف ديگر بايد انتقال تكنولوژى هم داشته باشند، ما تمايل 
داريم با محصوالت و سرمايه گذارى كارها را به پيش ببريم.

الريجانى همچنين به قوانين مهم مجلس در دو سال اخير 
ــاره كرد و گفت: طى دو سال اخير قوانينى تصويب شده  اش
ــد؛ مانند قانون  ــكالت را برطرف مى كن كه تاحدودى مش
ــب و كار و ساير قوانين؛ چرا كه در اين  ــهيل فضاى كس تس
ــت زيادى از نظر قانونى داشتيم كه تعارضاتى  قوانين انباش
ــنگين انجام مى شد  ــبتا س به وجود آورده بود و كارها نس
ــن زمينه فضاى  ــم تا در اي ــررات زدايى كردي ــن مق بنابراي
ــود.وى به اليحه خروج از ركود نيز ــب و كار تسهيل ش كس

ــاره كرد و گفت: در حال حاضر قانون مقتدرى است كه   اش
مى تواند در فضاى فعلى كمك كننده باشد اما در دوره پس 
ــه چه گام هايى برداريم  ــم ها هم بايد فكر كنيم ك از تحري
كه كارها به خوبى انجام شود.الريجانى با تاكيد بر اينكه به 
ــعه بازارهاى صادراتى هستيم گفت: در مجلس  دنبال توس
ــد براى  ــفافيت فعاليت اقتصادى مصوب ش قانونى براى ش
ــد البته در  ــى بتواند زنده حركت كن ــه بخش خصوص اينك
ــود  ــده و بايد جدى تر گرفته ش مقام عمل هنوز پياده نش
ــود.وى همچنين خواستار  ــب و كار شفاف ش تا فضاى كس
ــد و تاكيد كرد:  ــذار خارجى ش ــرمايه گ توجه جدى به س
متناسب با شرايط امروز بايد مقرراتى را چه در دولت و چه 
ــرمايه گذار خارجى مورد توجه  در مجلس وضع كنيم تا س

قرار گيرد.
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وزير صنعت با بيان اينكه حمايت از شركت ها و صنايع 
ــراى حضور در بازارهاى صادراتى واجب  بزرگ مقياس ب
ــرد نمى توانند در  ــت، گفت: بنگاه هاى كوچك و خ اس
ــته  ــى و بزرگ حضور و رقابت داش ــاى بين الملل بازاره
باشند؛ بنابراين براى صادرات بايد سرمايه گذارى ها را به 
ــمت بنگاه هاى بزرگ خوشنام برد.نعمت زاده با اشاره  س
به لزوم تقويت گسترده مديران و كارشناسان بازاريابى 
گفت: من به برخى از شركت ها پيشنهاد واردات مديران 
ــدام به اين ــى از آنها نيز اق ــه برخ ــى را دادم ك خارج
ــتقبال كردند. وى گفت:  ــرايط اس  كار كرده و از اين ش
ــور در بازارهاى  ــراى حض ــه ب ــكالى ندارد ك ــچ اش هي
ــى و دانش آنها  ــران با تجربه خارج ــى از مدي بين الملل
استفاده كنيم.وزير صنعت افزود: همانطور كه در بخش 
ورزشى مربى خارجى به كشور مى آوريم در اقتصاد نيز 

نيازمند به آوردن مديران اقتصادى خارجى هستيم.

توصيه هاشمى به وزير ارشاد
ــار  ــخيص مصلحت نظام با انتش ــس مجمع تش ريي
تصويرى در صفحه رسمى اينستاگرام خود توصيه اى 
را به وزير ارشاد و فرهنگ اسالمى مطرح كرد. در اين 
ــر شده آيت اهللا اكبر هاشمى رفسنجانى  تصوير منتش
خطاب به وزير ارشاد مى گويد: بايد امور فرهنگى را 
ــت خبرگان آن سپرد و نبايد اجازه دهيم تا با  به دس
نگاهى غير كارشناسانه افراطى، روزنامه اى را حذف 
يا از انتشار كتابى جلوگيرى و مانع پخش فيلمى كه 

زحمت فراوانى براى آن كشيده شده، شوند.

از خارج مدير اقتصادى بياوريم

شنيده ها 
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ــور»  «پيش خ از  ــور  رييس جمه ــه  آنك از  ــس  پ
ــور ــده ايران در خارج كش ــدن پول هاى بلوكه ش ش
ــرد 100 ميليارد  ــر داد، معاون اول وى اعالم ك خب
ــتيم كه  ــور داش ــارج كش ــر ارزى در خ دالر ذخاي
ــن فاينانس و طرح هاى  ــى از آن هزينه تضمي مبالغ
ــده و مبلغى را هم به داخل آورده ايم. نفت و گاز ش
ــحاق جهانگيرى ، در همايش روز ملى صادرات  اس
ــه تأثير  ــور ب ــدگان نمونه كش ــع صادركنن در جم
ــاره كرد و  ــور اش ــر وضعيت اقتصادى كش برجام ب
ــان فضايى ــه زعم خودش ــورها ب ــت: برخى كش گف
ــطه ايجاد ايران هراسى   فراهم كرده بودند تا به واس
ــاى مختلف عقب برانند، از  در دنيا ما را از صحنه ه
طرفى كشورهاى 1+5 به دليل روحيه استكبارى به 
دنبال زياده خواهى از ايران بودند؛ اما در اين چنين 
شرايطى ايران وارد مذاكره شد و فرصت هاى خوبى 

در اختيار تيم مذاكره كننده قرار گرفت.

چگونگى «پيش خور» شدن
 100 ميليارد دالر

ــازمان ملل، با اشاره به آغاز  ــورمان در س سفير كش
ــال 2016 بر  ــر كل جديد در س ــد انتخاب دبي رون
ــع جنبش عدم تعهد در اين مورد و به ويژه بر  مواض
لزوم تقويت نقش محورى مجمع عمومى در انتخاب 

دبير كل جديد تاكيد كرد.
ــده دائم جمهورى  ــفير و نماين ــرو س غالمعلى خوش
ــد در بحث  ــازمان ملل متح ــران نزد س ــالمى اي اس
ــورد روش هاى كارى  ــوراى امنيت در م ــى ش عموم
ــى از جنبش عدم تعهد  ــوراى امنيت به نمايندگ ش
سخنرانى كرد. خوشرو در سخنان خود اظهار داشت: 
ــفافيت، پاكدستى  و استمرار  جنبش عدم تعهد، ش
ــى كار شوراى امنيت  مواضع را از جمله اصول اساس
ــيارى نقض شده  ــفانه در موارد بس مى داند كه متأس
ــوراى امنيت عموماً با موضوعات  است. وى گفت: ش
ــى موضوعات  ــته و به برخ ــى داش ــورد گزينش برخ
ــه، در حاليكه به پاره اى  ــيار بيش از حد پرداخت بس
ــاره به  ــرو با اش از موضوعات مهم بى اعتناست.خوش
ــدم تعهد براى بهبود  ــاى اعضاى جنبش ع توصيه ه
روش هاى كارى شوراى امنيت تعدادى از مهم ترين 
ــه افزود كه  ــمرد. وى در ادام ــن توصيه ها را برش اي
ــتفاده ابزارى  اعضاى جنبش عدم تعهد همواره با اس
ــى  ــت براى پى جويى اهداف سياس ــوراى امني از ش
ــورا بايد بى طرفانه و  مخالفت كرده و معتقدند كه ش
ــى اقدام كرده و در مقابل اقدامات خود  غير گزينش
ــد. همچنبن الزم است شورا از مداخله  پاسخگو باش
در امورى كه تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى 
به شمار نمى آيد، خوددارى كند و صرفاً در چارچوب 

ــور ملل متحد  ــده به آن در منش اختيارات واگذار ش
ــت: در  ــورمان گف ــده دائم كش ــد. نماين ــل كن عم
ــت در حاليكه در  ــوراى  امين ــر، ش ــال هاى اخي س
ــريعاً به فصل هفت منشور  ــيارى از وضعيت ها س بس
ــل  ــتفاده از زور متوس ملل متحد و صدور مجوز اس
شده، در برخى وضعيت ها سكوت و انفعال در پيش 
ــت. بر اساس منشور ملل متحد، توسل به  گرفته اس
ــتى بعنوان آخرين راه حل  ــور بايس فصل هفت منش
ــرد و پيش از آن الزم  ــورا قرار گي ــتور كار ش در دس
ــت كه از همه ظرفيت هاى فصول ششم و هشتم  اس
منشور در مورد حل و فصل مسالمت آميز اختالفات 
ــازمانهاى منطقه اى  ــات س ــز امكان ــى و ني بين الملل
استفاده شده باشد. سفير كشورمان در پايان با اشاره 
به آغاز روند انتخاب دبير كل جديد سازمان در سال 
ــش عدم تعهد در اين مورد و  2016 بر مواضع جنب
بويژه بر لزوم تقويت نقش محورى مجمع عمومى در 

انتخاب دبير كل جديد تاكيد كرد.

ــكادران ويژه  ــى، از اس ــگاه خبرى در گزارش ــك پاي ي
ــى آمريكا براى  ــته اى نيروى هواي بخش اطالعات هس
ــته اى از ديگر كشورها خبر داده است.   جاسوسى هس
ــى از ايران  ــكادرانى كه جاسوس به گزارش فارس، اس
ــت.پايگاه آمريكايى ــاى آن اس ــووليت ه ــى از مس يك

war is boring) در  ــت»(  ــالل آور اس ــگ م «جن
ــش اطالعات  ــكادران ويژه بخ ــت: اس ــى نوش گزارش
ــى  ــى آمريكا در حال جاسوس ــته اى نيروى هواي هس
ــن گزارش  ــت.در اي ــورها اس ــر كش ــته اى از ديگ هس
ــت:  ــته اى آمده اس ــى هس ــكادران جاسوس درباره اس
ــرات بزرگ در بخش  ــاى قوى براى تغيي « احتمال ه
ــى آمريكا وجود دارد.  ــته اى نيروى هواي اطالعات هس
ــتقر  ــز محرمانه برنامه هاى فنى نيروى هوايى مس مرك
ــك در فلوريدا اكنون 5  ــگاه نيروى هوايى پاتري در پاي
ــال  ــووليت اين بخش كه در س ــكادران دارد».مس اس
ــى آزمايش هاى هسته اى،  1959 ايجاد شده،  «بررس
ــته اى  اطمينان از رعايت كردن مفاد معاهده هاى هس
ــك هاى دوربرد و همنيطور  ــليك موش و نظارت بر ش
ــال  ــت.در س ــده اس ــك به فضا» اعالم ش پرتاب موش
ــه اين واحد مخفى  ــكادران هاى جديدى ب 2014 اس
جاسوسى هسته اى اضافه شد. يك عضو نيروى هوايى 
ارتش آمريكا در اين باره گفت: «اسكادران فنى نظارت 
ــت و وظيفه آن  اكنون تحت فرماندهى اهرن كارل اس
ارائه اطالعات به رييس جمهور درباره نظارت بر تبعيت 
(ديگر كشورها) از معاهدات هسته اى و كشف، بررسى 
و تعيين مكان انفجارهاى هسته اى زيرزمينى، زير آبى، 
ــت».از جمله اسكادرانهاى  ــفر و يا در فضا اس  در اتمس
ــده به بخش اطالعات هسته اى نيروى  ديگر اضافه ش

ــكادران فنى نظارت، عمليات فنى،  هوايى آمريكا «اس
حمايت فنى، حفاظت فنى و توانمندى هاى سايبرى» 
است كه هر كدام مسووليت خاصى در قبال جاسوسى 
ــته اى ديگر  ــر فعاليت هاى هس ــته اى و نظارت ب هس
ــكى و فضايى آنها  ــورها و همچنين اقدامات موش كش
ــاعته  ــده دارند كه برخى از اقدامات آنها 24 س بر عه
ــگاه درباره وظيفه  ــود. در گزارش اين پاي دنبال مى ش
ــكادران فنى نظارت» آمده است: « در ابتدا شكى  «اس
نبود كه تمركز اصلى اين اسكادران كره شمالى بود. از 
سال 2009 اين رژيم حداقل دو آزمايش هسته اى در 
ــات زيرزمينى انجام داد. احتماال ايران هم يك  تاسيس
ــكادران مذكور است». هدف ديگر فعاليت نظارتى اس

درباره «اسكادران عمليات فنى» هم مى خوانيم: «اين 
ــى از دوستان و  ــكادران به احتمال زياد به جاسوس اس
ــاى «تايتان المپيك»  ــدان از طريق ماموريت ه متح
ــى جهانى  ــه تخصصى اطالعات ــه برنام ــه يكى از س ك
ــت، ادامه  ــتراتژيك آمريكا اس ــز اس ــت اداره مرك تح
ــال  ــكادران همچنين طى حداقل 8 س خواهد داد. اس
ــتيك چين، هند، ايران،  ــته از موشك هاى بالس گذش
ــاب راكت به فضا  ــوريه و همچنين پرت ــرائيل و س اس
ــت».در ادامه گزارش آمده است:  ــى كرده اس جاسوس
ــكا در كنار هم  ــى و هوايى ارتش آمري ــروى درياي «ني
ــك ها از  ــليك ها و پرتاب موش ــراى رديابى اين ش ب
ــناخته جاسوسى از قبيل  ــتى هاى ناش تعدادى از كش
ــتى  كش و   USNS Howard O. Lorenzen
ــت ناپذير» . مركز شبه غيرنظامى حمل و نقل  «شكس
ــما اين گزارش را را كشتى هاى دقيق برد  نظامى رس

موشكى خطاب مى كنند».

خوشرو در شوراى امنيت سازمان ملل متحد:
شوراى امنيت،  بى طرفانه و غيرگزينشى عمل كند

پايگاه آمريكايى گزارش داد؛
اسكادران ويژه آمريكا براى جاسوسى هسته اى

رسايى در دادگاه روحانيت 
پرونده هاى متعددى دارد

ــاد  نه ادارى  ــات  تخلف ــدوى  ب ــات  هي ــس  ريي
رياست جمهورى در واكنش به اظهارات رسايى گفت: 
طبيعى است كه هر فردى براى دفاع از خود، دست به 
يك اقدامى مى زند؛ اما ما در زمان مناسب پاسخ اين 
اقدامات را نيز خواهيم داد.محمد اشرفى اصفهانى در 
گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در واكنش به صحبت هاى 
حميد رسايى در مورد وى عنوان كرد: اينكه بخواهد 
ــاله خنده دارى است. ما عليه آقاى  شكايت كند، مس
ــكايت كرده ايم و با جديت آن را دنبال و  ــايى ش رس
پيگيرى خواهيم كرد. وى ادامه داد: جالب اين است 
كه آقاى رسايى در دادگاه ويژه روحانيت پرونده هاى 
ــرفى اصفهانى تاكيد است: طبيعى  متعددى دارد. اش
ــت به يك  ــاع از خود دس ــت هر فردى براى دف اس
ــخ اين  ــب پاس ــى مى زند؛ اما ما در زمان مناس اقدام
اقدامات را نيز خواهيم داد.وى در واكنش به اظهارات 
رسايى مبنى بر اينكه پرونده اى كه اشرفى اصفهانى و 
دوستانش به آن دل خوش كرده بودند، آنقدر توخالى 
بود كه خيلى زود نتيجه عكس داد و دامن خودشان 
ــود كه اين  را گرفت، گفت: به وقت الزم معلوم مى ش

پرونده و ابعاد آن دامن چه كسانى را خواهد گرفت.

ــت، برخى مى خواهند  دبيركل جبهه پايدارى گفته اس
ــازى را جايگزين «منبر» كنند  ــك» در فضاى مج «الي
ــد  ــمه» باش ــگ» و «مجس و مالئكه در خانه اى كه «س
ــى آقاتهرانى،  اين مطالب  ــور پيدا نمى كنند.مرتض حض
ــردم را به ــرده كه م ــرح ك ــانى مط ــاد از كس را در انتق
ــويق مى كنند و  ــرى در فضاى مجازى تش ــاط گي  ارتب
ــى كه مى گويد «دوران منبر گذشته و برويد  افزود: كس
ــر» از مردم  ــود «نعمت منب ــك كنيد» باعث مى ش الي
ــود و اين حرف ها هم «خجالت آور» است. اين  گرفته ش
نماينده مجلس در بخش ديگرى از سخنان خود بى آنكه 
ــد: «برخالف نظر رهبر  ــوولى ببرد مدعي ش نامى از مس
ــووالن اعتقادى به راه اندازى اينترنت  انقالب برخى مس
ــتند  ــد.» وى افزود: «رهبر انقالب اصرار داش ملى ندارن
ــود تا فرزندان اين كشور  كه اينترنت ملى راه اندازى ش
ــمن ــن خودمان بازى كنند و تحت كنترل دش در زمي
ــخنانش  ــرار نگيرند.»آقاتهراني در بخش ديگري از س ق
اضافه كرده است: «خانه اى كه در آن سگ باشد، خانه اى 
كه در آن مجسمه باشد و خانه اى كه از آن صداى گناه 

بلند شود» مالئكه در آن ها حضور پيدا نمى كنند.

برخى مى خواهند اليك را 
جايگزين منبر كنند

الريجانى: 

ايستادگى صبورانه 
ايرانيان در 

مذاكرات هسته اى 
نتيجه داد

ــس جمهورى توجه به فناورى هاى نوين و از جمله  ريي
ــور ضرورى دانست و تاكيد كرد:  نانو را براى آينده كش
ــت از فناورى هاى نو و اقتصاد  دولت همچنان به حماي

دانش بنيان ادامه مى دهد.
ــن روحانى در  ــلمين دكتر حس ــالم و المس حجت االس
ــوراى عالى انقالب فرهنگى، ضمن تقدير از  ــه ش جلس
ــه فناورى نانو كه  ــاى صورت گرفته در زمين فعاليت ه
ــان در اين  ــورهاى جه ــف برترين كش ــران را در ردي اي
ــه و اولويت بندى  ــزود: توج ــت، اف ــه قرارداده اس عرص
ــور رقابتى در  ــور و همچنين حض ــاى اصلى كش نيازه
ــتاب  ــه هاى علمى و فناورى جهان براى حفظ ش عرص
ــور ضرورى است. رييس جمهورى  علمى و فناورى كش
ــه گزارش  ــى آن ارائ ــتور اصل ــه كه دس ــن جلس در اي
ــاله توسعه علوم و فناورى هاى نانو» بود،  «برنامه 10 س

ــندى از پيشرفت هاى چشمگير جمهورى  با ابراز خرس
ــالمى ايران در اين عرصه، علوم و فناورى هاى نانو را  اس

جزو اولويت هاى روند رشد و پيشرفت كشور دانست.
دكتر روحانى همچنين لزوم برنامه ريزى براى واگذارى 
ــف علوم و فناورى هاى  ــت هاى بخش هاى مختل فعالي
ــتاد  ــش خصوصى با هماهنگى و پيگيرى س نانو به بخ
ــترش روابط و  ــور و همچنين تالش براى گس ــو كش نان
ــه را از الزامات  ــكارى هاى بين المللى در اين زمين هم
ــور در اين عرصه  ــاى كش ــرفت ه ــداوم و جهش پيش ت
ــكر و تمجيد فراوان  عنوان كرد. رييس جمهورى با تش
ــه علوم و  ــاالن عرص ــدركاران و فع ــت ان ــه دس از هم
ــف و اعمال  ــزوم تعري ــور، بر ل ــاى نانو كش ــاورى ه فن
ــتانداردهاى الزم براى محصوالت و فعاليت هاى نانو  اس
ــه  ــتاد نانو تاكيد كرد.در اين جلس ــور تحت نظر س كش

ــس از ارائه گزارش  ــى، پ ــى انقالب فرهنگ ــوراى عال ش
ــان اجراى  ــبت پايان زم ــور كه به مناس ــتاد نانو كش س
ــاله «توسعه فناورى نانو» ارائه شد، اعضا از  برنامه 10 س
ــده در زمينه علوم  ــرفت هاى چشمگير حاصل ش پيش
ــندى  ــور اظهار رضايت و خرس ــاورى هاى نانو كش و فن
كردند. بر اساس اين گزارش جمهورى اسالمى ايران در 
ــا ورود به موقع به اين عرصه،  ــه با فناورى نانو، ب مواجه
ــتيابى به اشراف علمى و بر اساس يك الگوى  ضمن دس
ــتيابى  ــرفت بومى و درون زا، راه توليد ثروت و دس پيش
ــت.  به بازارهاى داخلى و خارجى را در پيش گرفته اس
ــع با بهبود محصوالت  ــرات فناورى نانو بر تمام صناي اث
ــاد محصوالت  ــه اول و همچنين ايج ــود در مرحل موج
ــيار بزرگى را پيش  جديد در مرحله دوم، حجم بازار بس

روى جهان قرار داده است.

رييس جمهور؛

دولت به حمايت از 
اقتصاد دانش بنيان 

ادامه مى دهد
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 مديركل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسكن وزارت راه وشهرسازى، با 
اشاره به پيشنهادات اين وزارتخانه براى خروج از ركود مسكن، گفت: 
مصوبات شوراى پول و اعتبار در بلندمدت بر بازار مسكن اثر گذار است.
ــوراى پول و اعتبار، گفت: يكى از  على چگنى در خصوص مصوبات ش
ــهيالت صندوق يكم مسكن كه براى  مصوبات اين است كه سقف تس
ــتان ها 60 ميليون تومان و  ــهر تهران 80 ميليون تومان، مراكز اس ش
ساير شهرها 40 ميليون تومان بود، االن عالوه بر تهران به ساير شهرها 
ــهرها هم مى توانند از وام 80 ميليون تومانى  هم تسرى يافته و اين ش

استفاده كنند.
ــوراى پول و اعتبار، اظهار داشت: مصوبه  وى با اشاره به مصوبه دوم ش
ــت كه اين حساب در  ــكن اس ــاب ممتاز بانك مس دوم مربوط به حس
ــاخت و 10 ميليون تومانى  گذشته وام 35 ميليون تومانى خريد و س
ــن وام به رقم 60  ــت كه االن اي جعاله در اختيار متقاضيان مى گذاش
ميليون تومان براى تهران، 50 ميليون تومان براى مراكز استان ها و 40 

ميليون تومان براى شهرهاى باالى 200 هزار نفر افزايش يافته است.
ــان اينكه اين وام از  ــكن با بي مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس
طريق سپرده گذارى و خريد اوراق در فرابورس در دسترس متقاضيان 
ــكونى دارند،  ــه قصد خريد واحد مس ــزود: متقاضيانى ك قرار دارد، اف
ــرده و اين وام را  ــورس اقدام به خريد اوراق ك مى توانند از طريق فراب
ــم امكان دريافت  ــپرده گذارى مدت دار ه تهيه كنند، همچنين با س

اين وام وجود دارد.
ــتقيم بر بازار  ــه ديگرى كه به طور مس چگنى با تاكيد بر اينكه مصوب
مسكن اثر گذار باشد، در تصميمات جلسه گذشته شوراى پول و اعتبار 
نيست، گفت: كاهش سپرده قانونى بانك ها نزد بانك مركزى از جمله 
ــكن تاثير دارد،  ــت كه به صورت غيرمستقيم در بازار مس مواردى اس
ــا را افزايش مى دهد و مى تواند افزايش  چرا كه قدرت وام دهى بانك ه

تسهيالت در بخش مسكن را به دنبال داشته باشد.
ــوراى پول و اعتبار موضوع كاهش  وى با اشاره به اينكه در مصوبات ش
سود بانكى مطرح نشده است، ادامه داد: كاهش سود سپرده و تسهيالت 
از مواردى است كه در مورد آن پيشنهاداتى مطرح شده اما هنوز مصوبه 

اى در اين خصوص به تصويب نرسيده است.
ــقف تسهيالت صندوق ممتاز  چگنى در خصوص اينكه آيا افزايش س
ــتگى به  ــذارد يا نه؟ گفت: اين موضوع بس تاثيرى بر نرخ اوراق مى گ
ــت قيمت  ــر تقاضا افزايش پيدا كند، ممكن اس تقاضا دارد، چراكه اگ

اوراق هم باال برود.
وى درباره بسته خروج از ركود مسكن كه از سوى وزارت راه وشهرسازى 
به دولت پيشنهاد شده است، اظهار داشت: در اين بسته موارد مختلفى 
ديده شده از جمله اينكه وام جعاله از 10 به 20 ميليون تومان افزايش 
ــهيالت صندوق پس انداز از 80 به 100  پيدا كند، همچنين سقف تس

ميليون تومان افزايش يابد.

وام خريد مسكن 35 ميليونى،
 60 ميليون تومان شد

ــم در زمينه  ــت يازده ــه عملكرد دول ــش ماه كارنامه ش
ــال جارى گواه تحقق رقم 20 ميليارد و 500  صادرات س
ميليون دالر ناشى از صادرات غيرنفتى با احتساب ميعانات 
ــه با مدت مشابه سال 1393  است كه اين رقم در مقايس
ــت 14 درصدى  ــر وزن و اف ــش درصدى از نظ كاهش ش
ــل اصلى افت  ــته كه دولتى ها عام از لحاظ ارزش را داش
عملكردى آن را كاهش شديد قيمت نفت و فرآورده هاى 

آن دانسته اند.
كارنامه يادشده همچنين نشان داد طى دوره فروردين تا 
ــهريور 94 در مجموع 20 ميليارد و 852 ميليون دالر  ش
كاال وارد كشور شده كه اختالف 352 ميليون دالرى نسبت 

به صادرات داشت.
ــى، هند و  ــارات متحده عرب ــورهاى چين، عراق، ام كش
افغانستان در اين دوره بازارهاى صادراتى ايران را تشكيل 
دادند، از سوى ديگر 68 درصد واردات كشورمان از چين، 
ــه و هند صورت  ــده عربى، كره جنوبى، تركي امارات متح

گرفت.
تفكر براى صادرات و واردات 

حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى رييس جمهور 
ــت هاى صنعتى و تجارى براى توسعه  در همايش سياس
ــت: اقتصادى كه در فكر  ــتغال، اظهار داش صادرات و اش
ــرون توجه  ــد، درون نگر و به بي ــادرات و واردات نباش ص
نداشته باشد، نمى تواند جهش رو به جلو پيدا كند لذا بايد 
ــت. وى گفت: تالش دولت  موانع را از جلوى راه آن برداش
ــير و بسترى را براى  يازدهم براين پايه قرار گرفته كه مس
رونق اقتصادى، اشتغال و صادرات غيرنفتى فراهم سازد و 
در اين راه از همكارى همه دلسوزان و عالقمندان به نظام 

جمهورى اسالمى استقبال مى كنيم.
پيامد اتكا به درآمدهاى نفتى 

مسعود نيلى مشاور رييس جمهور هم معتقد است: اقتصاد 
ــت  ــته به درآمدهاى نفتى اس ــه دليل اينكه وابس ايران ب
ــت زيرا با كاهش قيمت نفت  ــيار بى ثبات اس بنابراين بس
ــيار  ــاى دولتى هزينه هاى عمرانى آن بس و افت درآمده

كاهش پيدا مى كند.
ــاختى اقتصاد ايران در اختيار  به اعتقاد وى، اشكال زيرس
ــار نفتى است كه به موتور محركه  قرار گرفتن منابع سرش
ــده و در دولت قبلى در شرايط  اقتصاد در ايران تبديل ش
ــت يازدهم  ــتيم و در دول ــرار داش ــى ق ــور درآمد نفت وف
ــرايط  ــا ش ــم و ب ــرار داري ــد از آن ق ــرايط بع ــم در ش ه
ــترى  ــاب بيش ــق انتخ ــور ح ــته اى در كش ــق هس تواف

خواهيم داشت.
نيلى گفت: ايران در تجارت خارجى بايد به دنبال توسعه 
تجارت با اتكاى به صادرات، در سرمايه گذارى خارجى به 
ــرمايه گذارى براى ورود به بازار جهانى و توسعه  دنبال س
ــعه ظرفيت توليد و  ــادرات و در نفت بايد به دنبال توس ص
صادرات نفت و گاز به همراه اعمال مالحظات ثبات اقتصاد 

كالن باشد.

اهداف كمى صادرات 
وزارت صنعت، معدن وتجارت براى سال هاى 96 - 1394 
اهداف كمى تعيين شده براى صادرات را با شيب تندى در 
ــادرات كاال و خدمات از  نظر گرفته بگونه اى كه ارزش ص
رقم 63 ميليارد دالر در سال گذشته بايد به 103 ميليارد 

دالر در سال 96 برسد.
ــده رقم 7/76 ميليارد دالر را  براى امسال وزارتخانه يادش
هدف گذارى كرده كه سهم كل كاال 1/61 ميليارد دالر و 

كل خدمات 6/15 ميليارد دالر مورد انتظار است.
ــال 1399 ارزش  مطابق برنامه راهبردى اين وزارتخانه س
صادرات كاال و خدمات كشور بايد به رقم 130 ميليارد دالر 
ــم انداز 1404 پيش بينى 180 ميليارد  برسد و افق چش

دالر ذكر شده است.
نگرش صنعتگران 

محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ضرورت توجه بيش از پيش به موضوع صادرات مورد تاكيد 
است و صنعتگران بايد عالوه بر بازار داخل، عرصه جهانى 
ــد و چنانچه بخواهيد به جهش  را هم مورد توجه قرار دهن
مناسب برسيد، الزم است به بازار جهانى نگاه شود و جهانى 

فكر كرد.

ــدون كيفيت و صادرات مفهوم پيدا  به گفته وى، صنعت ب
ــعه صنعت نيازمند نگاهى جهانى است،  نمى كند و توس
ــعه بيشتر در صنايع  در عين حال الزمه دستيابى به توس

مختلف با نگرش به بازار جهانى امكان پذير است.
تدوين برنامه راهبردى 

ــن جالل پور رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و  محس
كشاورزى ايران اعالم كرد: موضوع تدوين يك استراتژى 
صادراتى كه از سال آينده براى يك دوره 20 ساله تكليف 
را روشن سازد و طى سال هاى گذشته از آن محروم مانده 

ايم، به شدت مورد نياز است.
اين مقام مسئول اظهار اميدوارى كرد: اجرايى شدن توافق 
ــراى توليد و  ــور فضاى آزاد رقابتى ب برجام در داخل كش
صادرات را فراهم سازد و ضرورت دارد به يك برنامه پايدار 

براى صادرات بينديشيم.
اهميت برند سازى 

ــره خانه  ــات مدي ــو، هي ــى عض ــدوار تجريش ــا امي رض
ــز تاكيد دارد:  ــان ايران ني ــدن و تجارت جوان صنعت، مع
ــران، نبود  ــدى توليدات اي ــف هاى ج ــروز يكى از ضع ام
ــرا تاكنون  ــت زي ــف اس ــهاى مختل ــازى در بخش برندس
ــير  ــن مس ــى از اي ــاى صادرات ــور در بازاره ــراى حض ب

بى بهره بوده ايم.
ــتورالعمل هاى يك شبه و غيركارشناسى،  وى صدور دس
ــات الزم را به منزله  ــى بدون مطالع وضع عوارض صادرات
ــيوه هاى مخرب براى صادرات ارزيابى كرد كه نياز به  ش

بازنگرى دارد.
نياز صادرات به يك متولى 

سيدرضا نورانى، رييس اتحاديه ملى محصوالت كشاورزى 
ايران، معتقد است: جمهورى اسالمى يك متولى متخصص 
ــت يك كانون و  ــعه صادرات نياز دارد و الزم اس براى توس
مركز مشخص براى اين منظور تصميم گيرى نمايد، اعم 
از بنادر، گمرك و غيره زير يك چتر قرار گيرند و با يكديگر 

همسويى داشته باشند.
ــاخت  ــه وى، دولت يازدهم بايد براى اصالح زيرس به گفت
ــق يابد،  ــادرات تحق ــازى ص ــا روان س ــالش كند ت ها ت
ــاى صادركنندگان  ــته ه معافيت مالياتى از ديگر خواس
ــى جريمه هم  ــوع اجرايى و گاه ــت، زمانى اين موض اس
ــر ارزش افزوده نيز  ــود و ازطرفى ماليات ب مطالبه مى ش
ــنگى در برابر صادركنندگان  ــت كه س مقوله اى ديگر اس

قرار مى دهد.
اهميت تك نرخى شدن ارز

مسعود خوانسارى رييس اتاق تهران هم معتقد است: تك 
ــدن ارز، موجب افزايش صادرات، محدود شدن  نرخى ش
واردات كاالهاى مصرفى و كاهش حجم قاچاق خواهد شد 
ــدن نرخ انرژى نيز از ديگر خواسته هاى بخش  و واقعى ش

خصوصى است.
ــه دليل ايجاد  ــران، ضمن تقدير از دولت ب رييس اتاق ته
ثبات نسبى اقتصادى و نيز تلطيف تنش هاى بين المللى 
ــه و به حدود  ــش يافت ــه قيمت نفت كاه ــا درك اينك و ب
ــيده، گفت: دولت به  ــال 1390 رس يك چهارم درآمد س
ــد و فعاالن  ــته باش ــدى بخش خصوصى باور داش توانمن
ــكالت  ــى از مش ــاركت بطلبد، تا بخش اقتصادى را به مش

برطرف شود.
بنابراين، واقعيت اين است كه صادرات كشور، دغدغه هاى 
بسيارى را پيش روى دارد و صادركنندگان، حرف و سخن 
ــيار دارند كه به هرميزان صفحات رسانه هاى مكتوب  بس
ــد، اما همه مسووالن و  ــايد مكفى نباش به آن بپردازند، ش
مجريان يك واقعيت را مورد تاكيد قرار مى دهند كه امروز 
«صادرات يك ضرورت» است در برابر ما، و نبايد به آن به 

ديده يك گزينه، نگريسته شود.
به هر تقدير مراسم روز ملى صادرات سپرى شد و شمارى 
ــوزان اين بخش فرصت 300 ثانيه اى و يك كمتر  از دلس
و بيشتر يافتند تا با مخاطبان اصلى «دولتمردان» سخن 
ــس و بخش  ــه دولت، مجل ــت ك ــد، اميد اس دل بازگوين
ــراى توافق برجام  ــژه كنونى اج ــرايط وي خصوصى در ش
ــه اميد آنكه  ــش ببرند، ب ــانى پي ــم افزايى و همپوش با ه
ــد وترقى ايران اسالمى ــكوفايى و رش حاصل اين مهم، ش

 باشد.

شوراى پول و اعتبار، ضمن تصويب برخى موارد در حوزه مسكن، طرح هاى اعتبارى 
ــته رونق اقتصادى از جمله وام 25 ميليون تومانى خودرو كه به  بانك مركزى در بس

تازگى رييس كل بانك مركزى وعده آن را داده بود، تصويب كرد.
شوراى پول و اعتبار در يك هزار و دويست و هشتمين جلسه خود كه با حضور تمام 
اعضا تشكيل شد، به بحث و تبادل نظر درباره موارد مختلف پرداخت و در راستاى كمك 
ــكن در ارتباط با ارتقاى قدرت خريد خانوارها و تشويق  به رونق توليد در بخش مس

پس انداز متقاضيان مسكن، موارد زير تصويب شد:

 وام 60 ميليونى صندوق پس انداز مسكن در مراكز استان ها عمومى شد.
ــاخت مسكن از محل  ــده، سقف فردى تسهيالت خريد و س بنابر تصميمات اخذ ش
صندوق پس انداز مسكن يكم (وام 80 ميليون تومانى) و تسهيالت عادى بانك ها در 
شهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعيت به تمام مراكز استان ها (به جز تهران) تسرى 

يافت. اين وام در مصوبه قبلى شوراى 60 ميليون تومان تعيين شده بود.
ــاخت و خريد مسكن از محل حساب  همچنين با افزايش سقف فردى تسهيالت س
ــقف هاى 60، 50 و 40 ميليون تومان به  سپرده سرمايه گذارى ممتاز مسكن در س

ترتيب در شهر «تهران»، «مراكز استان ها و شهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعيت» و 
«ساير مناطق شهرى» موافقت شد.

ــتاى تحقق اهداف دولت براى ايجاد تحرك در بخش واقعى  در عين حال كه در راس
اقتصاد و فراهم كردن زمينه هاى رشد اقتصادى، حمايت از توليدكنندگان داخلى و 
ايجاد فضاى رقابتى بين آنها در فروش محصوالت داخلى انباشته شده در انبارها و نيز 
به منظور رفع تنگناهاى مالى و كاهش تدريجى نرخ هاى سود بانكى، بانك  مركزى 
مى تواند ضمن پايش مستمر نرخ تورم، از طريق مداخله و گسترش بازار بين بانكى و 
فراهم كردن منابع مالى الزم براى رفع مشكالت نقدينگى بانك ها و هدايت نرخ هاى 
ــب با نرخ تورم، سياست ها و اقدامات الزم را  سود بانكى به دامنه قابل قبول و متناس

معمول كند.
سپرده قانونى دامنه دار شد

ــيف رييس كل بانك مركزى اعالم كرده بود در مصوبه اخير  همانطور كه پيشتر س
ــپرده هاى بانك هاى تجارى و  ــپرده قانونى انواع س ــبت س شوراى پول و اعتبار نس
ــد. بانك  مركزى  ــات اعتبارى غيربانكى در دامنه 10 تا 13 درصد تعيين ش مؤسس
حسب رعايت ضوابط ابالغى و مصوبات شوراى پول و اعتبار توسط بانك ها و مؤسسات 
ــپرده قانونى آنها را در دامنه 10 تا 13 درصدى تعيين  ــبت س اعتبارى ياد شده، نس
خواهد كرد. نسبت هاى تعيين شده از سوى اين بانك  در مقاطع زمانى سه ماهه و حسب 
عملكرد بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى مورد بازبينى قرار خواهد گرفت. ساير 
ــوراى پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونى بانك ها و مؤسسات  مصوبات ش

اعتبارى غيربانكى به قوت خود باقى است.
تسهيالت خورود تأييد شد

اما تسهيالت خودرويى وعده داده شده نيز تصويب شد. بر اين اساس اجازه خريد اسناد 

ــاورزى (تراكتور و كمباين) توسط شركت  ناشى از فروش خودرو و ماشين آالت كش
توليدكننده به ميزان هر دستگاه 25 ميليون تومان (حداكثر معادل 80 درصد ارزش 
هر دستگاه) به مدت حداكثر هفت سال با نرخ 16 درصد توسط بانك ها و مؤسسات 
اعتبارى غيربانكى خواهد بود و بانك مركزى نيز با نرخ 14 درصد اين اعتبار را در اختيار 

بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى قرار خواهد داد.
از ديگر مصوبات شوراى پول و اعتبار كه در بسته رونق اقتصادى هم مورد توجه قرار 
گرفت، اعطاى تسهيالت به بنگاه هاى توليدى از طريق تسهيالت خريد دين از سوى 
بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى بود كه با نرخ سود ساالنه 16 درصد اعتبار الزم 
براى اجراى اين طرح از سوى بانك  مركزى با نرخ 14 درصد تأمين مى شود. اعطاى 
ــدور كارت اعتبارى  ــهيالت خريد كاالهاى مصرفى بادوام و منتخب از طريق ص تس
(برمبناى عقد مرابحه) براى افرادى كه درآمد مشخصى دارند، تا سقف حداكثر 10 
ميليون تومان با بازپرداخت حداكثر دو سال نيز تصويب شد. بانك مركزى به منظور 
فعال سازى و گسترش بازار بين بانكى، در راستاى سياست هاى حمايت از توليد داخلى 
و خروج از ركود و در جهت كاهش تدريجى نرخ سود بانكى از طريق اعطاى خطوط 
ــال و سپرده گذارى در بازار بين بانكى  اعتبارى با مهلت بازپرداخت حداكثر هفت س
نزد بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى اقدام مى كند.در گزارش بانك مركزى آمده 
است كه شوراى پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع توليد، رقابت پذيرى 
ــاعدت به بنگاه هاى اقتصادى و هم راستا با  ــور و با هدف مس و ارتقاى نظام مالى كش
ــور، دستورالعمل اجرايى ناظر  برنامه هاى دولت براى رونق بخشيدن به اقتصاد كش
بر حساب ويژه تأمين سرمايه در گردش را به تصويب رساند. به موجب دستورالعمل 
يادشده، تسهيالتى به منظور تأمين سرمايه در گردش پايدار واحدهاى اقتصادى در 

قالب اعتبار در حساب جارى در اختيار اين واحدها قرار مى گيرد.

مصرف ميلياردى ذخاير اضطرارى آب
ــر اضطرارى و  ــدود 114 ميلياردمترمكعب از ذخاي ــت: ح ــاور وزير نيرو گف  مش

استراتژيك آب كشور تاكنون استفاده شده است.
محمد حاج رسولى ها با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه متعهد شده بوديم 47 سد 
احداث كنيم، اظهارداشت: تا اين لحظه 38 سد به اتمام رسيده و در صورت تأمين 
منابع مالى الزم، تا پايان سال جارى نيز مابقى سدها به پايان خواهد رسيد. مشاور 
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه نخواهيم گذاشت روند مصرف منابع آب زيرزمينى ادامه 
يابد، گفت: در برنامه ششم توسعه، نخواهيم گذاشت روند مصرف كنونى از منابع 
ــتراتژيك آب زيرزمينى ادامه يابد. براى اتمام طرح هاى نيمه تمام بخش آب،  اس

160 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.
ــاى آبريز اصلى از  ــولى ها ادامه داد: پَراكنش كاهش بارش ها در حوضه ه حاج س
هشت درصد حوضه خزر تا 38 درصد در حوضه خليج فارس و درياى عمان متغير 
است. خوزستان در سال آبى گذشته نسبت به درازمدت با 45 درصد و هرمزگان 
ــبب شد ما نتوانيم مخازن خود  با 56 درصد كاهش بارش مواجه بوده و اين امر س

را آبگيرى كنيم. 
وى تصريح كرد: در سال 93-94 كمبود بارش ها باعث شد كه 11 استان با تنش 
ــتان با كمبود آب مواجه شوند. از  ــديد آبى و چهار اس ــتان با تنش ش آبى، 16 اس
مجموع 24 ميليارد و 158 ميليون مترمكعب مصارف سدهاى كشور در سال آبى 
گذشته، حدود دو ميليارد و 985 ميليون متر مكعب در بخش شرب، 16 ميليارد 
و 311 ميليون متر مكعب در بخش كشاورزى، 841 ميليون متر مكعب در بخش 
ــاير بخش ها مصرف شده  صنعت و چهار ميليارد و 824 ميليون متر مكعب در س

است.

مزاياى پرداخت متمركز حقوق بازنشستگانتوليد 150 هزار تن وش پنبه در سال جارىمرغ 1000 تومان ارزان شد
ــت مرغ در يك هفته  ــتى، با بيان اينكه قيم رييس انجمن پرورش مرغ گوش
گذشته هزار تومان كاهش يافته است، گفت: گوشت مرغ پنج هزار و 600 تا 
ــى ها حدود پنج هزار و  پنج هزار و 800 و قيمت اين محصول در عمده فروش

500 تومان است.
ــرغ در يك هفته  ــرد: قيمت م ــر، اظهار ك ــالم اين خب ــفى با اع محمد يوس
ــرم كاهش يافته ــر كيلوگ ــزار تومان در ه ــته با ورود محرم حدود ه گذش

 است.
وى افزود: قيمت حال حاضر هر كيلوگرم مرغ زنده چهار هزار تومان، گوشت 
مرغ پنج هزار و 600 تا پنج هزار و 800 و قيمت اين محصول در عمده فروشى ها 

حدود پنج هزار و 500 تومان است.
رييس انجمن صنفى پرورش دهندگان مرغ گوشتى، با اشاره به داليل كاهش 
قيمت اين محصول در بازار مصرف، ادامه داد: به هر حال توليد مرغ  در كشور 
ــت  ــده با گوش ــت و با توجه به اينكه عمده پخش نذرى هاى تهيه ش باال اس
گوسفندى بوده، تقاضا براى خريد اين محصول در مقايسه با گوشت گوسفندى 

كمتر است.
يوسفى با اشاره به اينكه در اين مدت گوشت منجمد نيز توزيع شده است، گفت: 
تقاضا براى خريد مرغ منجمد زياد نيست و عمده دليل كاهش قيمت گوشت 

مرغ در بازار، همان توليد زياد است.
بنا بر اين گزارش قيمت روز هر كيلوگرم بوقلمون كامل در ميادين ميوه و تره بار 
هشت هزار و 900 تومان است در حالى كه قيمت اين محصول در يك هفته 

قبل 9هزار و 400 تومان بود.

رييس گروه پنبه وزارت جهاد كشاورزى، با بيان اينكه امسال نزديك به 70 هزار هكتار 
اراضى كشاورزى در 17 استان زير كشت پنبه رفته است گفت: برآورد ما برداشت 150 

هزار تن وش پنبه است.
وى با اشاره به باال بودن مقدار ذخيره پنبه در جهان و افت قابل توجه قيمت اين محصول 
در سال گذشته اظهار داشت: با افزايش ذخيره جهانى پنبه، قيمت هر كيلوگرم پنبه 
از 210 سنت به 165 سنت رسيده است. حكيمى خاطر نشان كرد كه در سال 1980 
ميانگين قيمت هر كيلوگرم پنبه در بازار جهانى 205 سنت بود و اين قيمت با گذشت 
چند دهه و به رغم روند افزايشى هزينه هاى توليد، در سال 2014 به 165 سنت رسيده 
كه عمدتاً نتيجه دامپينگ توسط برخى كشورهاى بزرگ توليد كننده پنبه است.وى 
برضرورت حمايت دولت از كشت اين محصول تاكيد كرد و گفت: در كشورهاى بزرگ و 
تاثيرگذار توليد پنبه مانند آمريكا و چين كه يك دوم پنبه دنيا را در اختيار دارند به طور 
ميانگين براى هر كيلو گرم پنبه، 50 سنت يارانه پرداخت مى كنند كه موجب قيمت 
شكنى مى شود، از اين رو حمايت دولت در سال هاى اوليه اجراى برنامه 10 ساله پنبه 
براى جبران دامپينگ ضرورى است. وى با تاكيد بر بازرگانى آزاد پنبه و پايدارى توليد، 
ــت و از سوى ديگر طى سال هاى  افزود: بازرگانى داخلى متاثر از بازرگانى جهانى اس
گذشته براى مساعدت به صنعت نساجى، تعرفه واردات پنبه به طور موثر بكارگرفته 
نشد.اين مقام مسوول گفت: ميانگين مصرف پنبه كارخانجات نساجى  طى پنج سال 
اخير حدود 100 هزار تن است .حكيمى افزايش هزينه هاى توليد و محدوديت منابع 
آبى را از ديگر مسايل تاثيرگذار در توليد پنبه عنوان و با اشاره به بهبود قيمت تضمينى 
وش پنبه طى دو سال گذشته اذعان داشت: افزايش قيمت تضمينى پنبه ،عقب ماندگى 

كه طى يك دوره 30 ساله به پنبه تحميل شده را تا حدى اصالح كرده است.

رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگرى، از مشاركت و همفكرى شركاى 
ــازمان تأمين اجتماعى در تمامى مراحل برنامه ريزى و اجراى  اجتماعى س
ــتگان خبر داد و گفت: با اجراى اين  برنامه پرداخت متمركز حقوق بازنشس
ــاهد كاهش دوره پرداخت و برقرارى عدالت بيشتر در  برنامه اميدواريم ش

زمان پرداخت باشيم.
حسن صادقى مشخص شدن همپوشانى ها و پيش گيرى از تخلفات احتمالى 
ــتگان و  ــوان و اظهار كرد: بازنشس ــاى اجراى اين برنامه عن را از ديگر مزاي
مستمرى بگيران تأمين اجتماعى اموال و منابع مالى اين سازمان را متعلق 
ــث حفظ و صيانت  ــدام و برنامه اى كه باع ــد و از هرگونه اق به خود مى دانن
ــتقبال  ــود، اس ــتفاده احتمالى ش ــن دارايى ها و پيش گيرى از سوءاس از اي

مى كنند.
ــتمرى را زمينه ساز افزايش  ــدن دوره پرداخت مس وى همچنين كوتاه ش
ــى طوالنى 20  ــرد و افزود: دوره زمان ــت ارزيابى ك عدالت در زمان پرداخ
ــته براى پرداخت حقوق در نظر گرفته شده بود، باعث  روزه اى كه در گذش
بروز مشكالت زيادى در اجراى برنامه هاى سازمان تأمين اجتماعى مى شد 

و عمليات ادارى اين سازمان را دچار مشكل مى كرد.
صادقى پرداخت متمركز حقوق بازنشستگان را باعث شفافيت بيشتر گردش 
مالى سازمان تأمين اجتماعى دانست و گفت: اميدوارم حساب هاى متعددى 
كه واحدهاى اجرايى سازمان تأمين اجتماعى داشتند با اجراى اين برنامه 
ــتر سالمت ادارى در سازمان تأمين  تجميع شوند و شاهد ارتقاء هرچه بيش

اجتماعى باشيم.

ــم در زمينه  ــت يازده ــه عملكرد دول ــش ماه كارنامه ش

ميليون دالر ناشى از صادرات غيرنفتى با احتساب ميعانات 

 درصدى 
ــل اصلى افت  ــته كه دولتى ها عام از لحاظ ارزش را داش
عملكردى آن را كاهش شديد قيمت نفت و فرآورده هاى 

كارنامه يادشده همچنين نشان داد طى دوره فروردين تا 
 ميليون دالر 
 ميليون دالرى نسبت 

ــى، هند و  ــارات متحده عرب ــورهاى چين، عراق، ام كش
افغانستان در اين دوره بازارهاى صادراتى ايران را تشكيل 
 درصد واردات كشورمان از چين، 
ــه و هند صورت  ــده عربى، كره جنوبى، تركي امارات متح

حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى رييس جمهور 
ــت هاى صنعتى و تجارى براى توسعه  در همايش سياس
ــت: اقتصادى كه در فكر  ــتغال، اظهار داش صادرات و اش
ــرون توجه  ــد، درون نگر و به بي ــادرات و واردات نباش ــرون توجه ص ــد، درون نگر و به بي ــادرات و واردات نباش ص
نداشته باشد، نمى تواند جهش رو به جلو پيدا كند لذا بايد 
ــت. وى گفت: تالش دولت  موانع را از جلوى راه آن برداش
ــير و بسترى را براى  يازدهم براين پايه قرار گرفته كه مس
رونق اقتصادى، اشتغال و صادرات غيرنفتى فراهم سازد و 
در اين راه از همكارى همه دلسوزان و عالقمندان به نظام 

ــدون كيفيت و صادرات مفهوم پيدا  به گفته وى، صنعت ب

ــرون توجه  ــد، درون نگر و به بي ــادرات و واردات نباش ص

صادرات يك ضرورت است نه يك گزينه

وام 25 ميليونى خودرو قانونى شد
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تصاوير 4K خيره كننده اى از مشترى توسط تلسكوپ فضايى هابل 
تهيه و راهى زمين شده كه حيرت دانشمندان از لكه قرمز اين سياره 

ناشناخته را به همراه داشته است.
ــمندان جاى سوال و تعجب  ــترى همواره براى دانش لكه سرخ مش
ــه بزرگى زمين  ــى عظيم ب ــه در واقع توفان ــت. اين لكه ك بوده اس
ــت كه در مشترى  ــال اس ــود، در حدود 400 س ــوب مى ش محس
ــت 4K از آن به  ــر باكيفي ــاال كه تصاوي ــت و ح در حال وزيدن اس
ــل آن را  ــتر از قب ــمندان با حيرتى بيش ــت، دانش ــت آمده اس دس

نظاره مى كنند.
در اين تصاوير كه نخستين سرى از تصاوير 4K از سيارات دوردست 
ــوند، بازگوكننده موج عجيبى در  منظومه شمسى محسوب مى ش

شمال خط استوايى مشترى هستند.
ــت؛  ــده اس ــخصه به عنوان يك ويژگى «نادر» توصيف ش اين مش
ــگر وويجر 2، در چند  ــط كاوش زيرا تاكنون تنها يك بار آن هم توس

دهه پيش شناسايى شده بود.
دانشمندان ناسا، بر اين باور بودند كه آنچه كه توسط كاوشگر وويجر 
در سال ها پيش مشاهده شده، تنها يك اتفاق بوده است؛ اما اكنون 

آنها آن را يك مشخصه واقعى به شمار مى آورند.
ــى زمين كرده  ــه و راه ــترى تهي ــدى كه هابل از مش تصاوير جدي
ــياره بيشتر  ــان مى دهند كه لكه قرمز اين س ــت همچنين نش اس
ــت و جالب اينكه به تدريج در حال  ــد، نارنجى اس از آنكه قرمز باش

كوچك تر شدن است.
ــت از آن دارد كه طول  ــمندان حكاي ــى هاى دانش تازه ترين بررس
ــدود 240 كيلومتر  ــال 2014 ح ــه با س ــن لكه در مقايس محور اي

كوتاه تر شده است.
ــمندان افزوده،  اما آنچه كه بيش از هر نكته ديگرى بر حيرت دانش
ــده  ــت. آنها متوجه ش ــترى اس جريان هاى مختلف در توفان مش
ــه تا 531  ــترى ك ــه قرمز (نارنجى) مش ــديد لك اند كه بادهاى ش
كيلومتر بر ساعت، سرعت دارند در جهات مختلف وزيده و گردابى 

غيرقابل تصور ايجاد كرده اند.

ــت  ــازمان حفاظت محيط زيس ــر اقليم س ــز هوا و تغيي معاون مرك
گفت:طرح LEZ كه در شوراى عالى ترافيك مطرح شده، جايگزين 
مناسبى به جاى طرح زوج و فرد است. طراح اين طرح شركت كنترل 

كيفيت هواى تهران است.
مسعود زندى، با بيان اينكه اجراى اين طرح ممكن است با مشكالتى 
ــرح زوج و فرد  ــوا كه اجراى ط ــد، گفت: زمان آلودگى ه همراه باش
ــهروندان مشكالت زيادى  ــود، براى ش از درب منازل اجبارى مى ش
ــد زيادى اين  ــرح LEZ تا ح ــه جايگزينى ط به وجود مى آورد، ك

مشكالت را كاهش مى دهد.
زندى، ادامه داد: طرح زوج و فرد در 16 تا 17 كشور دنيا اجرا و كنار 
گذاشته شده است؛ زيرا اين طرح موجب افزايش تعداد خودروها در 
ــود، و افراد متمول، اقدام به خريد دو خودرو با دو پالك  شهر مى ش
زوج و فرد مى كنند. وى افزود: در طرح LEZ در مناطقى كه آلودگى 
هوا باالست، از ورود خودروهايى با آاليندگى باال جلوگيرى مى شود؛ 
ــتاندارد  زيرا يك خودروى آالينده، حدود 30 برابر يك خودروى اس

آلودگى توليد مى كند.
ــالك روز، به تردد  ــردد خودرو با پ وى گفت: طرح LEZ به جاى ت

خودروهاى بدون آلودگى و يا آلودگى بسيار پايين تاكيد دارد.
ــد مد نظر  ــراى طرح LEZ باي ــه اى كه در اج ــزود: تنها نكت وى اف
ــزان آلودگى و  ــا منطبق بر مي ــت كه محدوده ه قرار گيرد، اين اس

نه بر اساس ميزان تردد تعيين شود.
ــازمان  ــى هوا، س ــش آلودگ ــث كاه ــرد: در بح ــار ك ــدى، اظه زن
ــى زيادى انجام  ــته اقدامات اساس ــت در دو سال گذش محيط زيس
داده است و در مباحث سوخت و كيفيت خودروها به استانداردهاى 
ــت؛ اما همچنان نيازمند اقدامات  ــت يافته اس ــبى دس نسبتا مناس

ديگرى هستيم.
ــتاندارد و ميزان  ــاس اس ــرح LEZ خودروها بر اس وى گفت: در ط

آاليندگى ، اجازه تردد در سطح شهر دارند.

كشف راز لكه سرخ مشترى سازمان محيط زيست 
موافق اجراى طرح LEZ است

عكس روز 

ــازهاي  ــاخت و س تخريب مراتع، حذف جنگل ها و س
ــت را تغيير  ــازي طبيع ــاب، قاعده ب ــاب وكت بي حس
ــت هوا كمي  ــت هر وق ــت. چند صباحي اس داده اس
ــهرها  ــود و احتمال بارش باران در اكثر ش ابري مي ش
ــور  كش ــي  هواشناس ــازمان  س ــي رود،  م ــاال  ب
ــته از وقوع سيل و اختالل  در پيش بيني هايش پيوس
در ترددها خبر مي دهد. كافي است نم نم باران شروع 
ــي در اطالعيه اي  ــازمان هواشناس به بارش كند تا س
ــبب تقويت جريان هاي خنك  پيش بيني كند: «به س
شمالي و تداوم فعاليت سامانه بارشي و تشديد بارش 
ــمال و شرق  ــواحل درياي خزر و ش در مناطقي از س
ــيالبي  ــور، آب گرفتگي معابر عمومي، س و غرب كش
ــا و اختالل در  ــيل ها و طغيان رودخانه ه ــدن مس ش
تردد جاده هاي كوهستاني وجود دارد». انگار سيل و 
ــتان ها  بالياي طبيعي ديگر به جزء الينفك برخي اس
ــده اند و در اين ميان نيروهاي امدادي بايد  تبديل ش
پيوسته در آماده باش باشند، تا بتوانند در مواقع لزوم 

وارد عمل شوند.
كارشناسان معتقدند، علل زيادي در وقوع يك سيل 
ــت.  ــن آنها تغيير اقليم اس ــت، كه مهم تري دخيل اس
ــيم، بايد بگوييم سيل بال  اگر كمي جرات داشته باش
ــت، بلكه نتيجه تخريب محيط زيست و واكنش  نيس
ــت. نمي توان گفت كه  ــتكاري هاي انساني اس به دس
ــت مي شود، چون  ــيل موجب تخريب محيط زيس س
خودش نوعي فعاليت طبيعي محيط زيست به شمار 
مي آيد؛ اما وقتي يك سيل موجب خرابي هاي زيادي 
ــود، بايد اذعان كرد، اين بار شاهد عكس العمل  مي ش

محيط زيست به دستكاري هاي بشر هستيم.
ــت،  ــت اس ــيل يك فعاليت ديناميك محيط زيس س
ــيل نتيجه تغيير  ــالي كه بايد باشد. س مانند خشكس
ــش  كاربري اراضي طبيعي، تخريب جنگل ها و پوش
ــش  ــت، به گونه اي كه كاهش پوش گياهي بومي اس
ــود كه  ــري اراضي باعث مي ش ــي و تغيير كارب گياه
ــا در برخي نقاط،  ــي از بارش، بعض آب هاى روان ناش

تا بيش از 30برابر افزايش يابد.
ــال 1383 تا سال 92 اراضي  بر اساس گزارش ها از س
ــور و منابع خاك، تحت تاثير دو عامل بسيار مهم  كش
فرسايش و آلودگي، همچنان دچار آسيب هاي شديد 
ــوار از جمله  ــروز پديده هايي ناگ ــده اند كه باعث ب ش
ــدن و غير قابل كشت  سيالب هاي سهمگين، شور ش
ــدن اراضي و آلودگي محصوالت غذايي به سموم و  ش

فرسايش است.
ــش  ــب و از بين بردن پوش ــار اين عامل، تخري در كن
ــت  گياهي نيز ضربات جبران ناپذيري به محيط زيس
ــر اينكه به  ــش گياهي عالوه ب ــت. پوش وارد كرده اس
ــطح خاك و  ــاران به س ــتقيم قطرات ب ــورد مس برخ

ــدن ذرات خاك سطحي كمك مي كند، سبب  جدا ش
ــاك و در  ــطح خ ــرعت جريان آب روي س كاهش س
نتيجه افزايش زمان الزم براي نفوذ آب به درون خاك 

مي شود.
از مهم ترين منابع پوشش گياهي كه نقش اصلي را در 
ــش گياهي جنگلي است.  حفاظت خاك دارند، پوش
با اين تفاسير بايد گفت طي 10سال اخير، بهره برداري 
ــي به منظور تصاحب  بي رويه از جنگل و جنگل تراش
ــاورزي و ويالسازي،  اراضي و تبديل آن به اراضي كش
ــي و. . .، موجب شده  احداث جاده و راه هاي دسترس
ــاحت جنگل هاي طبيعي از 14/2 ميليون هكتار  مس
ــال  ــون هكتار در س ــه 13/3 ميلي ــال 1383 ب در س

1392برسد.
ــع را نيز نبايد  ــان، ورود دام به مرات ــن مي البته در اي
ــش از دو برابر  ــال حاضر بي ــرد، كه در ح فراموش ك
ظرفيت مراتع است. اين عدم توازن دام و مرتع را بايد 
ــت قلمداد  ــاي فاتحه خواني براي محيط زيس به معن

كنيم.
تيشه ساخت و سازها به ريشه طبيعت

از ديگر موارد تاثيرگذار بر جاري شدن و شدت يافتن 
ــزارع و همچنين  ــيل، تبديل و تغيير آبخيزها به م س

تجاوز به حريم رودخانه هاست. از عمده ترين تهديدات 
تاالب ها مي توان به تغيير اقليم و تغيير كاربري اراضي 
ــاخت و  ــاره كرد. س ــاورزي، اش تاالبي براي امور كش
ــطوح  ــكوني با س ــاز و تبديل اراضي به مراكز مس س
ــبب افزايش  ــا حداقل نفوذپذيري، س نفوذناپذير يا ب
فرسايش خاك مي شود. روند رشد صدور پروانه هاي 
ــاص يافته  ــاحت زمين اختص ــاز و مس ــاخت و س س
ــايش خاك  ــان مي دهد كه فرس ــال، نش طي 10 س

روندى صعودي داشته است.
ــه محيط زيست به  ــه اصلي به ريش اما آنچه كه تيش
شمار مي آيد، ساخت و سازهاي بي حساب و كتاب در 
ــت. در همين راستا ساالنه حدود  مناطق ممنوعه اس
ــور  ــزار هكتار از زمين هاي حاصلخيز كش 10تا 30ه
ــرار مي گيرند.  ــتخوش تغيير كاربري و تخريب ق دس
ــال هاي اخير  ــه در س ــت ك ــه قابل توجه اين اس نكت
ــنتي خود را از دست داده و در  زمين خواري شكل س
مواردي به كوه خواري، دريا خواري، ساخت روستاهاي 
ــده است؛ به هر حال  جعلي و جنگل خواري تبديل ش
ــت؛ بلكه حاصل بي توجهي  ــيل بال نيس بايد گفت س
ــت و تخريب هاي بي محابايش  انسان به محيط زيس

است.
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ــور در واكنش به پيش بينى هاى وقوع  سازمان هواشناسى كش
پديده ال نينو و پيش بينى پاييز و زمستانى سرد در سال جارى، 

توضيحاتى ارائه كرد. 
سازمان هواشناسى كشور طى يك گزارش جداگانه، توضيحاتى 
ــرح  ــت كه متن اين گزارش بدين ش در اين زمينه ارائه كرده اس

است: « با توجه به رسانه اى شدن موضوع حاكميت ال نينوى قوى 
روى اقيانوس آرام و احتمال برداشت هاى نادرست، مطالب زير از 
سوى سازمان هواشناسى كشور كه مسوول تهيه پيش بينى هاى 

كوتاه مدت، ميان مدت، فصلى و اقليمى است، تهيه شد. 
دورپيوند ال نينو-النينا يا انسو، پديده اى بزرگ مقياس است كه 

روى مناطق حاره اى اقيانوس آرام شكل مى گيرد و دوره برگشت 
آن ازسه تا هفت سال است و داراى سه مرحله: ال نينو، خنثى و 
النينا است.  ال نينوى امسال با توجه به حالت شكل گيرى آن به 
ال نينوى كلرادو موسوم است، و با توجه به افزايش سه درجه اى 
ــرو، در بخش  ــور پ ــواحل كش دماى آب در مناطق مركزى تا س
ــته  ــال گذش ــاره اى اقيانوس آرام مى توان گفت كه در 50 س ح
ــاخص  ــه ش ــوط ب ــى مرب ــاى تاريخ ــت. داده ه ــابقه اس كم س

ال نينو-النينا، از 250 سال گذشته تاكنون در دسترس است. 
ــد، طوالنى بودن  ــا پديده هاى دور پيون موضوع مهم در رابطه ب
ــت، كه از حدود دو ماه (MJO) تا هفت سال  ــامد آن ها اس بس

(ENSO) است. 
 NAO، AO، شايان توجه است كه مهم ترين دور پيوندها مانند
MEI، MJO و همچنين مانسون هندوستان اثر مستقيم روى 
ايران دارند، ولى ال نينو اثر غير مستقيم داشته و تنها با تاثير روى 
ساير دورپيوندها، مقدار و توزيع زمانى و مكانى بارش و دما را متاثر 
مى سازد. اثر مستقيم انسو، در مناطق حاره اى و استوايى، قوى و 
آشكار است و با افزايش فاصله به سمت شمال يا جنوب از شدت 

اثرگذارى آن كاسته مى شود. 
ــور از سه ماه  ــازمان هواشناسى كش مركز ملى اقليم شناسى س
گذشته در پيش بينى ماهيانه و فصلى خود كه همواره در هفته 
ــال  ــداد ال نينوى قوى امس ــود، به رخ ــر ماه صادر مى ش دوم ه
اشاره كرده و با توجه به اثر آن بر شرايط جوى، پيش بينى فصلى، 

بارش و دما طى پاييز و زمستان را در سطح كشور با متن و نقشه 
ــت، اين پيش بينى ها، بى درنگ در سايت سازمان  ارائه كرده اس

بارگذارى مى شوند. 
مطابق پيش بينى فصلى اين مركز، براى پاييز امسال با توجه به 
ــل و با گرايش به نرمال يا  اثر ال نينو، بارش با آغازى زودتر از فص
ــت. همچنين ميانگين حدود  بيش از نرمال پيش بينى شده اس
ــاله برآورد شده است كه با توجه  يك درجه بيش از نرمال 50 س
ــراف چندانى از دماى فصل  به روند افزايش چند دهه اخير، انح

ندارد. 
ــه  موضوع مهم در اين رابطه بيان ميانگين در يك دوره يك تا س
ماهه است و بايد توجه داشت كه نوسانات دما و بارش، مى تواند 
ــد، كه ويژگى عادى شرايط جوى است و معموال  قابل توجه باش
دوره تناوبى حدود يك هفته دارد. براى زمستان امسال نيز انتظار 
مى رود كه بارش نرمال با گرايش جزيى به كمتر از نرمال باشد، 
ــا 5/1 درجه بيش از  ــتان ت و دماى هوا به ويژه در نيمه دوم زمس

نرمال پيش بينى شده است. 
ــان مى دهد كه  ــاخص دور پيوند ال نينو و النينا نش ــى ش بررس
سرماى شديد زمستان 1386 با النينا همراه بوده است، كه طى 
ــدود 10 روز همواره زير صفر بود  آن دماى هواى تهران براى ح
و كمينه دما نيز طى يك ماه زير صفر باقى ماند و كمترين آن به 
منفى 11 درجه سانتى گراد رسيد. طى اين دوره كم ترين دما در 
اردبيل، همدان، شهركرد، مشهد، فرودگاه امام، بيرجند و رشت 

ــد؛  ــه 32، 31، 21، 20 ، 12 درجه زير صفر ثبت ش به ترتيب ب
ــرماى سال 1386  ــيد. همچنين س و حتى در اهواز به صفر رس
ــور همراه بود و در خراسان رضوى  ــطح كش با بارش برف در س
ــايان توجه است كه كمينه  درختان انار 50 ساله را خشكاند. ش
ــته در 18 دى 1347  ــال گذش ــاى تهران طى 65 س مطلق دم

به ميزان 15- درجه ثبت شده است. 
از دوره هاى بسيار سرد ديگر مى توان به زمستان سال هاى 1341، 
ــاره كرد كه چهار مورد آنها با  1347، 1361، 1351 و 1376 اش

النينا و دو مورد با حالت خنثى همراه بوده اند. 
ــديد و گسترده در سطح  ــرما يا گرماى ش رخداد دوره هاى با س
كشور را سازمان هواشناسى كشور با دقت خوب تا دو هفته قبل 
ــت كه متوليان مديريت  از رخداد پيش بينى مى كند. بديهى اس
بحران كشور با توانايى و كارايى موجود به سادگى آن را به فاصله 
چند روز مديريت مى كنند و هماهنگى بين سازمان هواشناسى 
ــابقه چند ده  ــت مخاطرات جوى، س ــور در مديري و وزارت كش
ــرماى سخت مربوط به  ــايان توجه است كه در س ساله دارد.  ش
ــازمان هواشناسى، به علت قطع  سال 1386، برخالف هشدار س
صدور گاز از سوى كشور تركمنستان، بحران كمبود حامل هاى 
ــور و به ويژه استان هاى نوار شمالى كشور را  انرژى در سطح كش
به مدت يك ماه فراگرفت كه ان شاء اهللا با توجه به توسعه شبكه 
انتقال نفت، گاز و برق و افزايش توان توليد، چنين پيامدهايى را 

شاهد نخواهيم بود». 

دريچه

«  سيـل» واكنش محيط زيـست 
به دستكاري هاي انساني است

توضيح هواشناسى 
درخصوص پديده 

«ال نينو» 
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انتقاد

خبر 

يافته هاى جديد،  نويدبخش استراتژى تربيت عملى جهت حمايت  
ــد عاطفى و اجتماعى كودكان بوده و مشكالت رفتارى را در  از رش

اين كودكان كاهش مى دهد.
در اين تحقيق كه در دانشگاه ميشيگان انجام شده است 89 كودك 
ــالگى) از خانواده  كم درآمد  نوپا (در سنين بين 18 ماهگى تا دو س

حضور داشتند.
ــان  ــودكان نوپاى خودش ــراه ك ــه هم ــد ب ــته ش از مادران خواس
ــاب  ــن كت ــد. اي ــگاه كنن ــدون واژه ن ــور ب ــاب مص ــك كت ــه ي ب
ــود كه  ــرى ب ــد تصاوي ــى مانن ــى فراوان ــات عاطف ــامل ارتباط ش
ــرده بود، ــدا ك ــم و پي ــى را گ ــوان خانگ ــك حي ــه ي ــرى ك دخت

 توصيف مى كرد.
دانشمندان بر روى ارتباط عاطفى مادران با كودكان تمركز كردند. 
مادران، غمگين بودن را براى كودكان تشريح كردند (دختر غمگين 
بود؛  زيرا پرنده اش را از دست داده بود) و آن را به زندگى خود كودك 
مرتبط كردند (به طور مثال، به ياد بياور زمانى كه خودت خرست را 
از دست داده بودى و غمگين بودى).در مالقات بعدى با خانواده ها 
ــارى كمترى را در  ــكالت رفت در حدود هفت ماه بعد، محققان مش

كودكان مشاهده كردند.
ــت  ــمندان بر اين باورند اين موضوع احتمال به اين دليل اس دانش
ــان  ــا درباره عواطفش ــودكان نوپ ــاى عاطفى، ك ــا آموزش ه كه ب
ــان عواطف،  ــاده را براى بي ــح كلمات س ــد و به تدري ياد مى گيرن
ــمانى به كار  ــتفاده از فيزيك جس ــته ها به جاى اس نيازها و خواس

خواهند برد.
كمك كردن به كودكان در درك عواطف بايد يك استراتژى مداوم 
و طوالنى مدت باشد و والدين مى توانند در هر زمانى درباره عواطف 
ــان صحبت كنند و به مرور زمان اين مكالمه هاى كوتاه  با كودكانش

مى توانند به تجارب غنى براى كودك تبديل شوند.
ــاى از لحاظ  ــژه براى خانواده ه ــى مى توانند به وي ارتباطات عاطف
ــت و پنجه نرم  ــا محرك هاى چندگانه دس اقتصادى ضعيفى كه ب

مى كنند، مفيد باشد.  
ــال در خانواده هاى فقير در معرض  ــن و س ــيار كم س كودكان بس
ــه با كودكان حاضر در  ــنيدن واژگان عاطفى كمترى در مقايس ش

خانواده هاى با درآمد متوسط يا باال هستند.

ــازمان تامين اجتماعى ضمن  مدير كل امور فنى بيمه شدگان س
اعالم جزييات حق بيمه زنان خانه دار كه در قالب بيمه مشاغل آزاد 
تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: اين زنان از كمك دو درصدى 

حق بيمه دولت برخوردارند.
سيروس نصيرى در مورد بيمه زنان خانه دارى كه در تحت پوشش 
تامين اجتماعى هستند افزود: براساس آخرين آمار خرداد امسال ، 
در حال حاضر 27 هزار و 41 زن خانه دار در بيمه مشاغل آزاد تحت 
ــرده اند و همچنين  ــش قرار گرفتند كه درمان نيز انتخاب ك پوش
ــش قرار  46 هزار و 545 زن خانه دار نيز بدون درمان، تحت پوش

گرفتند.
ــتگى،  ــاغل آزاد بازنشس ــاى مش ــرارداد بيمه ه ــت: در ق وى گف
ــواه ــور دلخ ــه ط ــه ب ــود دارد ك ــى وج ــوت و از كارافتادگ ف
ــه  ــق بيم ــاس آن، ح ــاب و براس ــا را انتخ ــد آنه ــى توانن  م

پرداخت كنند.
ــن اجتماعى ــازمان تامي ــدگان س ــى بيمه ش ــر كل امور فن مدي
ــتگى، 14درصد  ــراى بازنشس ــن زنان12درصد ب تصريح كرد:اي
بازنشستگى و فوت و 18 درصد بازنشستگى، فوت و از كار افتادگى 
بايد حق بيمه پرداخت كنند كه در نهايت عالوه بر حق بيمه عنوان 
ــر كدام از آنها  ــده، دو درصد نيز دولت به عنوان حق بيمه به ه ش

كمك مى كند.
ــد خياطى ،  ــرى مانن ــه هاى ديگ ــان در حرف ــت: اين زن وى گف
ــتغال دارند و به اعتبار آن تحت پوشش سازمان آرايشگرى و... اش

 قرار گرفته اند.
ــه دارى كه  ــزار و 214 زن خان ــش از 66 ه ــه بي ــرى از بيم نصي
ــزود: اين  ــر داد و اف ــتند خب ــغلى ندارند و صرفا خانه دار هس ش
ــز دو درصد  ــد و از هيچ كمكى به ج ــته ان ــود قرار داد بس زنان خ
ــتند و مابقى حق بيمه را خودشان  حق بيمه دولت برخوردار نيس
ــاره كرد  ــندگان زن نيز اش ــى كنند. وى به بيمه نويس پرداخت م
ــه قرار  ــش بيم ــنده در دو گروه تحت پوش ــان نويس ــت: زن و گف
مى گيرند يكى از طرف وزارت ارشاد و ديگرى از محل هدفمندى
 يارانه ها. مدير كل امور فنى بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعى 
ــوان حق بيمه  ــتمزد را به عن ــرد: 10 درصد حداقل دس تاكيد ك
ــندگان پرداخت ــاد از طريق صندوق حمايت از نويس وزارت ارش
ــاب نوع بيمه خود  ــهم بيمه را با توجه به انتخ  مى كند و مابقى س
ــل هدفمندى  ــد و همچنين از مح ــى كنن ــراد پرداخت م اين اف
ــه پرداخت  ــتمزد، حق بيم ــز 10 درصد حداقل دس ــا ني يارانه ه

مى شود.
ــنده از سوى وزارت  به گفته وى ، تاكنون 6 هزار و 587 زن نويس
ــنده از محل هدفمندى يارانه ها  ارشاد  و 2 هزار و 733 زن نويس
ــن اجتماعى، قرار ــاغل آزاد تامي ــش بيمه حرف و مش تحت پوش

 گرفته اند.

يافته هاى اخير نشان مى دهد؛
كاهش مشكالت رفتارى كودكان،

 با شيوه درك احساسات آنها

جزييات بيمه زنان خانه دارشاغل
 وغير شاغل

معاون آموزش، پژوهش و فناورى جمعيت هالل احمر با اشاره به 
اينكه حدود 40 درصد از امدادگران هالل احمر را بانوان تشكيل 
مى دهند، گفت: بانوان امدادگر در هنگام وقوع حوادث مى توانند 

خدمات امدادى مطلوبى را به بانوان مصدوم ارائه دهند.
ــاى مراكز آموزش عالى علمى كاربردى  ــت دو روزه روس نشس
ــه آموزش عالى علمى  هالل ايران در سالن اجتماعات موسس
كاربردى هالل ايران برگزار شد.سيدحميد جمال الدينى در اين 
نشست با اشاره به تشكيل معاونت آموزش، پژوهش و فناورى 
جمعيت هالل احمر، گفت: معاونت آموزش، پژوهش و فناورى 
ــتگذارى، نظارت،  جمعيت هالل احمر به منظور اينكه سياس
ــن تخصيص منابع  ــنجى  و همچني اجرا، برنامه ريزى و نيازس
مالى  تنها در يك مجموعه صورت نگيرد و اجرا با اعتبار بخشى 
ــد.وى ادامه داد: با  ــود، تشكيل ش و تخصيص منابع تفكيك ش
ــت هالل احمر مبنى بر  توجه به تاكيد رئيس و دبيركل جمعي
پاسخگويى در زمينه آموزش از سوى معاونت آموزش، پژوهش 
ــرورت هماهنگى در نيل به  و فناورى جمعيت هالل احمر  ض
اين هدف احساس مى شود.معاون آموزش، پژوهش و فناورى
جمعيت هالل احمر به گذشت چهار ماه از زمان تشكيل معاونت 
ــاره كرد و  آموزش، پژوهش و فناورى جمعيت هالل احمر اش
افزود: اين معاونت آماده ارائه عملكرد در زمينه هاى آموزشى و 

پژوهشى در اين مدت كوتاه است.
سازماندهى آموزش و منابع تخصيص يافته به آن

ــيل انجام كار در  وى با تاكيد بر اينكه بايد قدرت نفوذ و پتانس
آموزش ها لحاظ شود، تصريح كرد: بايستى آموزش ها و منابع 
تخصيص يافته به آن به صورت سازماندهى شده پيش رود، چرا 
كه بايد در زمينه ارائه آموزش ها به دانشجويان و مردم پاسخگو 
ــه آموزش عالى علمىـ  كاربردى  ــيم. به گفته وى، موسس باش
هالل ايران تمام سعى و توان خود را براى ارائه بهترين آموزش ها 

به وسيله امكانات موجود به كار بسته است.
عملكرد هالل احمرى ها بهترين تبليغات براى اين 

نهاد است
معاون آموزش، پژوهش و فناورى جمعيت هالل احمر با بيان 
ــراى اين نهاد  ــر، بهترين تبليغات ب ــرد هالل احم اينكه عملك
مردمى است، گفت: تبليغات ما عملكرد ما است و بايستى عالوه 
ــه آموزش هاى  ــى، توان خود را در جهت ارائ بر ظرفيت بخش
ــى و تخصصى به كار گيريم. وى  همگانى، عمومى، آموزش عال
در خصوص فعاليت هاى گسترده مديران موسسه آموزش عالى 
ــته، اضافه كرد:  علمى كاربردى هالل ايران طى دو  دهه گذش
ــه، تمامى مديران طى 20 سال  براى ارتقا و اعتالى اين موسس
ــتمر فعاليت داشتند و اگر از تجربيات به  گذشته به صورت مس
دست آمده در اين مدت به نحو مطلوب بهره گيريم، موفق تر از 
گذشته به فعاليت خود ادامه خواهيم داد.جمال الدينى به بدنه 
30 هزار نفرى موسسه آموزش عالى علمى كاربردى هالل ايران 
ــه با وجود 6 هزار فارغ التحصيل،  اشاره كرد و افزود: اين موسس
سه هزار و 780 استاد و 21 هزار دانشجو در حال فعاليت است 
ــجويان از تجربيات روساى  كه براى ارتقا سطح آموزشى دانش
ــاون آموزش،  ــتقبال مى كنيم.مع ــى كاربردى اس مراكز علم
ــرد:  مراكز  ــالل احمر تاكيد ك ــاورى جمعيت ه پژوهش و فن
ــول محور عمل  ــتى محص ــالل ايران بايس علمى كاربردى ه

ــجويان در بدو ورود به مراكز و پس از اتمام  كند و ارزيابى دانش
تحصيالت در هنگام خروج از مركز مورد ارزيابى قرار گيرد.وى 
ــجويان و همچنين فارغ التحصيالن  به آموزش گسترده دانش
ــور اشاره  ــر كش در مراكز علمى كاربردى هالل احمر در سراس
ــاس علم،  ــارغ التحصيالن براس ــجويان و ف كرد و گفت: دانش
مهارت، اخالق و ارزش هاى دينى و فرهنگى مورد ارزيابى قرار
ــويق و ترغيب اساتيد  مى گيرند.جمال الدينى در خصوص تش
ــجويان به اجراى طرح هاى پژوهشى كاربردى از سوى  و دانش
ــازمانى  ــده از مراكز برون س ــا طرح هاى جذب ش جمعيت و ي
ــاتيد ــتى ترغيب اس ــدى مراكز، افزود: بايس مبتنى بر توانمن
ــى در مراكز علمى  ــگاه ها براى اجراى طرح هاى پژوهش  دانش
ــرد.وى با تاكيد بر  ــتور كار قرار گي كاربردى هالل احمر در دس
اينكه در مراكز علمى كاربردى عالوه بر ظرفيت و توان آموزشى 
ــرد، افزود: هم ــز بايد توجه ك ــى ني به موضوع  هزينه اثربخش
ــان، هزينه ها مطابق با  ــد و هم در پاي  آموزش ها بايد موثر باش
اولويت ها لحاظ شود؛ چرا كه ممكن است بتوانيم با هزينه بسيار 
باال، برنامه اى را ولو موفق انجام دهيم اما ممكن است استفاده از 

اين هزينه امكان حل مشكالت ديگر را داشته باشد.
استفاده از شبكه اساتيد براى ارتقا و اعتالى مراكز 

علمى كاربردى هالل ايران
ــالل احمر  با  ــاورى جمعيت ه ــوزش، پژوهش و فن معاون آم
ــه هزار و 780 نفرى اساتيد  ــبكه س اعالم اينكه مى توان از ش
ــا و اعتالى مراكز  ــردى هالل احمر براى ارتق مراكز عملى كارب
ــت: مى توان از  ظرفيت هاى علمى اين  استفاده كرد، ابراز داش
اساتيد براى ارتقا و اعتالى مراكز علمى كاربردى استفاده كرد.
وى بر گسترش  همكارى ميان مراكز علمى كاربردى هالل ايران 

ــازمان هاى زير مجموعه (سازمان  در سراسر كشور در درون س
ــت، درمان و  امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، معاونت بهداش
ــگاه ها و مراكز  ــى و ...) و برون سازمانى با مراكز دانش توانبخش

مديريت بحران و ...  تاكيد كرد.
پرهيـز از ايجـاد عناويـن و دفاتر بـدون محتوا و 

خروجى
معاون آموزش، پژوهش و فناورى جمعيت هالل احمر از ايجاد 
عناوين و دفاتر بدون محتوا و خروجى بايستى پرهيز شود، گفت:  
ايجاد دفاتر فناورى بايستى در مراكز علمى كاربردى هالل احمر 
براساس محتواى مناسب صورت گيرد و تنها به ايجاد يك نام و 
مركز و كلمات شعارى پرهيز شود و آن مطلب مالك برترى ما 
است كه مى تواند خروجى مناسبى باشد.به گفته وى، تقويت 
كانون هاى فارغ التحصيالن و ايجاد انجمن هاى علمى بايستى 
مورد توجه جدى مديران مراكز علمى كاربردى هالل احمر در 

سراسر كشور قرار گيرد.
ارايه دوره هاى آموزشى و پودمانى جديد در مراكز 

علمى كاربردى هالل احمر
ــى و پودمانى  جمال الدينى با تاكيد بر اينكه دوره هاى آموزش
جديد براى ارائه در مراكز علمى كاربردى سراسر كشور در نظر 
ــته هاى مهارتى و دوره هاى  ــد: افزايش رش گرفتيم، يادآور ش
كوتاه مدت و پودمانى مطابق با نيازهاى روز و همچنين تصويب  
ايجاد اين رشته ها و دوره ها با نگاه آينده نگارى براى نيازهاى 
ــرار دارد.وى  ــورد توجه جدى ق ــده جمعيت هالل احمر م آين
ــان كرد: در آموزش هاى همگانى ظرفيت هاى مراكز  خاطرنش
علمى كاربردى هالل احمر را مورد ارزيابى قرار مى دهيم تا هر 
ــاى همگانى را دارد در حلقه  مركزى كه قابليت ارائه آموزش ه

ارائه آموزش ها قرار مى گيرد.
حدود 40 درصـد از امدادگران هالل احمر را بانوان 

تشكيل مى دهند
ــالل احمر  ــاورى جمعيت ه ــش و فن ــوزش، پژوه معاون آم
ــاره به اينكه حدود 40 درصد از امدادگران هالل احمر را  با اش
بانوان تشكيل مى دهند، گفت: بانوان امدادگر در هنگام وقوع 
حوادث مى توانند خدمات امدادى مطلوبى را به بانوان مصدوم 
ــيدحميد جمال الدينى با بيان اينكه حدود 40  ارائه دهند.س
درصد از امدادگران هالل احمر را بانوان تشكيل مى دهند، افزود: 
بانوان امدادگر در هنگام وقوع حوادث مى توانند خدمات امدادى 
مطلوبى را به آسيب ديدگان به خصوص بانوان مصدوم ارائه دهند.

وى ادامه داد: زنان امدادگر ايرانى كه مطابق با ارزش هاى دينى 
به خدمات نوع دوستى مى پردازند، برگ برنده هالل احمر ايران 
ــيون بين المللى صليب سرخ  نه تنها در منطقه بلكه در فدراس
ــش و فناورى جمعيت  ــتند.به گفته معاون آموزش، پژوه هس
ــرى منطقه به زنان و  ــر، در حاليكه گروه هاى تكفي هالل احم
فعاليت آنان نگاه ارتجاعى دارند، فعاليت بانوان امدادگر ايرانى، 
قابل ستايش است.وى با اشاره به اينكه انجام فعاليت ها بر اساس 
ارزش هاى دينى و نوع دوستى، اين نهاد عام المنفعه را به يكى 
از خوشنام ترين مراكز در نزد افكار عمومى تبديل كرده، افزود: 
مردم عالقمند هستند كمك هاى خود را از طريق هالل احمر به 
دست نيازمندان برسانند.سرپرست موسسه آموزش عالى علمى 
كاربردى هالل ايران با بيان اينكه از ابتداى تاسيس اين موسسه 
شش هزار و 500 دانشجو فارغ التحصيل شده اند، تصريح كرد: 
اكنون سه هزار و 780 استاد به 20 هزار دانشجو در مراكز علمى 

كاربردى هالل ايران در سراسر كشور آموزش مى دهند.

عباس قائد رحمت ، درباره روز خانواده و چالش هايى 
كه هم اكنون در خانوده هاى ايرانى در زمينه انسچام 
ــد خانواده را  ــت: باي خانواده وجود دارد، اظهارداش
ــن نهادهاى اجتماعى  ــى تري به عنوان يكى از اساس
ــت فرزندان و  ــراى تربي ــم و در عمل ب قلمداد كني

بالندگى جامعه از خانواده آغاز كنيم .
ــجام خانواده  ــث انس ــه اينكه در بح ــاره ب وى با اش
ــرد: خانواده هاى  ــى نداريم، تصريح ك وضعيت خوب
ــيخته هستند، بسيارى از بسيارى اكنون از هم گس

ــده اى نيز  ــود و ع  زندگى ها منجر به طالق مى ش
ــه وظايف  ــد بدون آنك ــر زندگى مى كنن با يكديگ

خانوادگى را نسبت به هم انجام دهند.
ــه در چنين ــان اينك ــا بي ــده مجلس، ب ــن نماين اي

خانواده اى فرزندانى تربيت مى شوند كه در معرض 

آسيب هاى زيادى هستند، گفت: در حال حاضر در 
كشور 30 درصد خانواده ها آسيب ديده ، 40 درصد 
در معرض آسيب و 30 درصد نيز خانواده هاى بالنده 

هستند.
ــد از ــاس 40 درص ــن اس ي ــر ا ــت ب  در حقيق
 خانواده هاى ايرانى در شرايطى قرار دارند كه نيازمند 
ــوزش الزم فرهنگى  ــتند؛ بايد به آنها آم كمك  هس
ــكالت اقتصادى آنها مانند  داده شود و مسائل و مش
ــى خانواده مى شود، بيكارى و... كه منجر به فروپاش

 حل شود.
به گفته وى، شيكه هاى مجازى و اينترنتى و ماهواره 
اى فرهنگ جامعه و بنيان خانواده را كه اصلى ترين 
ــت، مورد هدف قرار داده اند و  ــالم اس نياز جامعه س
ــاير نهادها و دستگاه ها و اركان  مجلس و دولت و س
ــتا در كنار يكديگر  نظام موظف هستند در اين راس
قرار گيرند تا بتوانند آمار طالق و تضعيف خانواده را 

به حداقل برسانند.
قائد رحمت، با بيان اينكه مجلس در برخى از موارد 
ــات ديگر به صورت ــتقيم و در برخى از موضوع مس

ــت، گفت:  ــتقيم در اين باره اقدام كرده اس  غير مس
ــواده در مجلس  ــم خان ــى تحكي ــاى بررس طرح ه
ــه بايد به  ــن زمين ــا در اي ــت؛ ام ــتور كار اس در دس

ــه قوانينى براى  ــرد. اينك ــورت زيربنايى عمل ك ص
ــن اجرايى  ــر بگيريم، قواني ــواده در نظ تحكيم خان
ــواده مورد  ــات تحكيم خان ــود، بايد الزام نخواهد ب
ــداوم ازدواج ــن طريق ت ــرد و از اي ــى قرار گي بررس

 صورت بگيرد.
وى با بيان اينكه در حال حاضر حتى رغبت به ازدواج 
در جامعه كاهش پيدا كرده و برخى در سنين باال تنها 
ــن ازدواج مى كنند، بيان كرد:  به دليل باال رفتن س
ــه جوانان به ازدواج  بايد اين رغبت را ايجاد كنيم ك
روى بياورند. اما هر اليحه اى در اين زمينه به صورت 
مستقيم با مشكل روبه رو مى شود و بايد در قوانين 

ديگر لحاظ شود. 
سخنگوى كميسيون اجتماعى مجلس، تاكيد كرد: 
ــيون فرهنگى مجلس همين  يكى از وظايف كميس
است كه اكنون مواردى كه به بنيان خانواده آسيب 
مى رساند را شناسايى و راهكارهاى حل مشكالت را 
به دست آورد. همچنين بايد در بخش اقتصادى اين 
ــى قرار دهيم و  موضوع را به صورت ويژه مورد بررس
يكى از اقدامات خوبى كه در اليحه بودجه امسال نيز 
ــه در حالى كه دولت  صورت گرفت همين امر بود ك
در اليحه بودجه مبلغ يك هزار ميليارد تومان اعتبار 
ــه جوانان و  ــتغال و كارآفرينى ب ــه اش براى كمك ب

فارغ التحصيالن در نظر گرفته بود، مجلس اين رقم 
را به  چهار  برابر افزايش داد.

ــث وام ازدواج نيز بايد با  وى افزود: همچنين در بح
ــن وام به يك عدد  ــنه رقم اي بهره كم و قرض الحس
ــاله مسكن بايد حل  مناسب، افزايش پيدا كند. مس
ــكلى از جوانان حل نكرد چرا  شود. مسكن مهر مش
كه جوانان سهم آورده 20 تا 35 ميليون تومانى را در 
اختيار ندارند كه بتوانند مسكن مهر خريدارى كنند.

ــور  ــان اينكه ما يك كش ــده مجلس با بي اين نماين
ــور جوان نياز به اشتغال  ــتيم، گفت: كش جوان هس
دارد و زمانى كه ما نتوانسته ايم مسئله اشتغال، وام 
ــى توانيم از جوانان  ازدواج و... را حل كنيم چطور م
توقع داشته باشيم تشكيل خانواده دهند و به سمت 

مشاغل كاذب نروند؟! 
ــرايطى نيازهاى اوليه را تأمين نكرده  ما در چنين ش

ايم و نمى توانيم از جوانان توقع داشته باشيم.
ــه بايد  ــد بر اينك ــا تأكي ــت، همچنين ب قائد رحم
ــم اكنون  ــت: ه ــود، اظهار داش ــات تعيين ش الزام
ــواده و  ــى خان ــوان تعال ــى با عن ــس طرح در مجل
ــه طى دو  ــت ك ــتور كار اس ــز در دس ــت ني جمعي
ــرح ــس مط ــى مجل ــن علن ــده در صح ــه آين هفت

 خواهد شد.

ــايبرى پليس فتاى  ــخيص جرائم س ــت اداره تش سرپرس
ــتن تلفن همراه،  دقت الزم را  ناجا، گفت: نوجوانان با داش
ــد و عكس و فيلم و مطالبى  در حفظ حريم خصوصى ندارن
ــر ساز  ــتراك مى گذارند كه براى خانواده ها دردس را به اش

ــواده ها بايد  ــرگرد حميد كيانى ،گفت: خان ــود . س مى ش
ــران به فرزندان  ــم خصوصى خود و ديگ درباره حفظ حري
شان آموزش دهند و از او بخواهند قبل از به اشتراك گذارى 
ــراه، فكر كند و يا حتى  تصاوير و فيلم ها از طريق تلفن هم

ــاوره بگيرد.وى ادامه داد: انتشار عكس  از خانواده خود مش
ــت و انتشار آن يا فيلم از حريم خصوصى ديگران جرم اس

 مى تواند با شكايت همراه باشد و فرزند شما در اين خصوص 
متهم تلقى مى شود.سرپرست اداره تشخيص جرائم سايبرى 
پليس فتا ناجا به خانواده ها در خصوص انتشار شماره همراه 
فرزندان نيز هشدار داد و تصريح كرد: والدين بايد به فرزندان 
آموزش دهند كه به هركس شماره ندهند و خود آن ها نيز از 
در اختيار گذاشتن شماره فرزند خود به افراد غريبه پرهيز 

كنند.
ــماره كودكان  ــتن ش ــايبرى با داش وى افزود: مجرمان س
ــه اهداف  ــودكان را طمع ــا برآمده و ك ــدد اغفال آنه درص
ــن از ــى همچني ــرگرد كيان ــى كنند.س ــود م ــوم خ ش

ــود در خصوص  ــدان خ ــا به فرزن ــت ت ــواده ها خواس  خان
ــا مورد  ــد ت ــوزش دهن ــى آم ــاى پيامك ــردارى ه كالهب
ــه در ــان اينك ــا بي ــد.وى ب ــرار نگيرن ــتفاده ق سوءاس

ــاى رايگان  ــى اغلب وعده هداي ــردارى هاى پيامك  كالهب
ــا كودكان  ــود ت ــت: اين امر باعث مى ش ــى دهند، گف را م
ــرداران پيامكى  ــورده و در دام كالهب ــب خ به راحتى فري
ــواده ها به  ــد كرد: خان ــرگرد كيانى تاكي گرفتار شوند.س
ــوان به  ــه هيچ عن ــد كه ب ــوزش بدهن ــود آم فرزندان خ
ــال  ــد و از ارس ــواب ندهن ــى ج ــاى پيامك ــت  ه درخواس
ــماره هاى بانكى و يا واريز وجه به حساب اين پيامك ها  ش

ــت اداره تشخيص جرائم سايبرى  خوددارى كنند.سرپرس
ــودكان با تلفن  ــر فعاليت هاى ك ــا نظارت ب پليس فتا ناج
ــت و گفت:  ــرورى دانس ــواده ها ض ــوى خان همراه را از س
ــى تواند به طور  ــن همراه كودكان م نظارت والدين بر تلف
ــتفاده از نرم افزارهاى امنيتى والدين  ــوس و با اس نامحس
صورت گيرد.سرگرد كيانى ادامه داد: در كنترل نامحسوس، 
خانواده ها مى توانند با استفاده از نرم افزارهاى كنترلى در 
ــال و دريافت پيامك ها را كنترل  تلفن هاى هوشمند، ارس
ــن قابليت را دارند كه  كنند؛ همچنين برخى نرم افزارها اي
ــه اين معنا كه كودك با  تماس با كودكان را محدود كنند ب
افراد خاص بتواند در تماس باشد و تلفن همراه فرزندان فقط 
ــى  ــراد خاصى زنگ بخورد.وى محدوديت دسترس براى اف
ــراى كودكان ضرورى  به اينترنت را از طريق تلفن همراه ب
برشمرد و افزود: والدين مى توانند با استفاده از نرم افزارهاى 
كنترلى نصب شده بر روى تلفن همراه كودك خود و تنظيم 
كلمات عبور دسترسى فرزندان به اينترنت را از نظر زمان، 
محتوا و دانلود محدود كنند.سرپرست اداره تشخيص جرائم 
پليس فتاى ناجا با اشاره به آدرس سايت و ايميل پليس فتا، 
ــد و گفت: پليس  ــهروندان خوان آن را دريچه ارتباطى با ش
ــورت مواجهه با  ــت مى كند در ص فتا از هموطنان درخواس
ــايت پليس فتا به آدرس  ــكوك آن را از طريق س موارد مش
Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمى گزارش كنند.

تهديدات تلفن همراه را جدى بگيريد

سخنگوى كميسيون اجتماعى مجلس:
40 درصد خانواده ها 

در معرض آسيب هستند

معاون آموزش جمعيت هالل احمر:

بانوان 40 درصد امدادگران را تشكيل مى دهند
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ــه دهه و اندى از عمر سينماى ايراِن  نزديك به س
بعد از انقالب مى گذرد و همچنان تالش ها براى 
ــورا ادامه  ــتاى واقعه عاش ــاخت آثارى در راس س
دارد، اما آيا سينما توانسته دين خود را به عاشورا 

ادا كند؟
ــرادران لومير در  ــه ب ــا، زمانى ك ــزارش ايرن به گ
ــان را در گراند كافه  ــاى ش ــال 1895 فيلم ه س
ــايد خودشان هم تصور پاريس نمايش دادند، ش
ــى مردم ــد با زندگ ــم تا اين ح ــى كردند فيل  نم

ــود. گرچه ثبت تصوير متحرك در آغاز  تنيده ش
جنبه علمى و تفريحى داشت اما اين هنر با سرعتى 
ــگرف جاى خود را در همه عرصه هاى زندگى  ش

باز كرد.
ــه تئاتر،  ــبت ب ــينما، اين هنر جوان نس حال س
ــم ترين ابزار  ــيقى و... تبديل به يكى از مه موس
ــازى وقايع تاريخى شده است.  براى ثبت و بازس
ــهمش از آثارى  با مرور اجمالى بر هنر هفتم و س
ــين(ع)  ــهادت امام حس كه درباره ماه محرم و ش
ــده خيلى به آمار قابل توجه  و يارانش ساخته ش
ــيد و به طور كلى مى توان  و زيادى نخواهيم رس
ــاخص به نام هاى «سفير» ساخته  به سه فيلم ش
ــهرام  فريبرز صالح، «روز واقعه» به كارگردانى ش
ــتاخيز» به كارگردانى احمدرضا  ــدى و «رس اس

درويش اشاره كرد.
فيلم سينمايى «عصر روز دهم» ساخته مجتبى 
راعى را نيز بايد به اين ليست اضافه كردكه تقريباً 
تنها فيلم ايرانى ست كه در لوكيشن كربال توليد 
ــود تصاويرى از  ــده و مهم ترين ويژگى آن وج ش
ــوراى حسينى در  مراسم عزادارى تاسوعا و عاش

عراق و كربال است.
سفير

ــرز صالح كه  ــه كارگردانى فريب ــفير فيلمى ب س
ــال هاى پيروزى انقالب با بازى  ــتين س در نخس
هنرمندانى چون فرامرز قريبيان، عزت اهللا مقبلى 

و... ساخته شد.
ــت كه به عنوان  سفير روايت قيس ابن مسهر اس
ــليمان خزاعى  ــه اى را براى س ــده امام نام نماين
ــت  ــا در راه به دس ــرد؛  ام ــه مى ب ــه طرف كوف ب
راهداران ابن زياد، والى كوفه، دستگير و به زندان

 افكنده مى شود.قيس،  پيش از دستگيرى، نامه 
ــان را بر ضد ــرد و در زندان زنداني را از بين مى ب

 زندانبان ها مى شوراند. حسين ابن نمير، فرمانده 
راهداران، قيس را به زندان ابن زياد در كوفه، منتقل 
مى كند. ابن زياد به پيشنهاد مشاورش، خالد، از 
قيس مى خواهد كه در مسجد سخنرانى كند و به 
دروغ به مردم بگويد كه امام قصد بيعت با يزيد را 

دارد. قيس مى پذيرد؛  اما در روز موعود عليه يزيد 
سخنرانى مى كند. ابن زياد، كه به خشم آمده، او را 

از فراز ارگ به زير مى اندازد.
روز واقعه

تقريبا مشهورترين فيلم درباره قيام عاشوراست و 
كمتر كسى را مى توان يافت كه اين فيلم را نديده 
باشد. فيلمى به كارگردانى شهرام اسدى و بر اساس 
نوشته بهرام بيضايى كه توليد آن به سال 1373 

بازمى گردد.
روز واقعه روايتگر زندگى عبداهللا، جوانى نصرانى 
ــت. او در جريان عروسى  كه تازه اسالم آورده، اس
خود با راحله دختر زيد ندايى مى شنود كه او را به 
يارى فرا مى خواند. عبداهللا به دنبال اين ندا بيابان 
به بيابان و واحه به واحه تا كربال مى تازد و سرانجام 
به كربال مى رسد كه عصر روز عاشورا است زمانى 
كه حقيقت را در زنجيرپاره پاره بر خاك وحقيقت 

را بر سر نيزه مى بيند.
دراين فيلم هنرمندانى چون عليرضا شجاع نورى، 
ــاورز، جمشيد  ــتوفى، محمدعلى كش الدن مس
ــين  ــايخى و زنده يادان مهدى فتحى، و حس مش

پناهى به ايفاى نقش پرداخته اند.
عصر روز دهم

پروژه اى كه با درگذشت رسول مالقلى پور در سال 

85 ناتمام ماند و مجتبى راعى به عنوان كارگردان 
جايگزين سال 87 آن را جلوى دوربين برد.

داستان فيلم درباره خانم دكترى است كه به عراق 
ــفر مى كند تا خواهرش را، كه در زمان جنگ  س
ــت يك عراقى به نام محسن  ايران و عراق به دس
ــتجو به  ــاده ، پيدا كند. الزام اين جس محمود افت
ــت و  ــادر او باز مى گردد كه روبه مرگ اس حال م
مى خواهد دختر گم كرده اش را ببيند و حاال كه 
صدام سقوط كرده بهترين زمان براى شروع اين 
جستجوست. او مرد عراقى و خواهرش را مى يابد، 
اما مرد اجازه نمى دهد خانم دكتر، دختر را با خود 

ببرد و همه چيز را منكر مى شود.
ــى، احمد مهران فر و  هانيه توسلى، آفرين عبيس

سليمه رنگزن از بازيگران عصر روز دهم هستند.
رستاخيز  

رستاخيز را بدون شك بايد تنها فيلمى دانست كه 
ــورا از زواياى مختلف مستقيم به تمام واقعه عاش
 مى پردازد و به نوعى مى توان اين فيلم را جايگزين 
تمام نداشته هاى مان در حوزه قيام امام حسين(ع) 
دانست. البته اين فيلم ركورددار كوتاه ترين اكران 
ــود اختصاص ــران را نيز به خ ــينما اي فيلم در س
ــينما هنوز ــت و با يك روز نمايش در س  داده اس

 د رانتظار اكران عمومى است.

ــام مخالفت هاى  ــتاخيز روز 24 تير ماه با تم رس
برخى علما به اكران عمومى آن روى پرده نقره اى 
را به خود ديد؛ اما در همان روز سازمان سينمايى 
ــر به رعايت  ــار اطالعيه اى اعالم كرد؛ نظ با انتش
جايگاه و شان مراجع عظام تقليد و عالمان شاخص 
دينى يادآورى مى كنيم كه اكران فيلم رستاخيز 
ــوار تقليد ــى از مراجع بزرگ ــر برخ تا تامين نظ

 به تعويق مى افتد.
ــتاخيز فيلمى با موضوع عاشورا توسط بخش  رس
ــنواره  ــى و دومين جش ــى توليد و در س خصوص
ــيمرغ بلورين و  ــق به دريافت 9 س فيلم فجر موف
ــب جايزه بيرق طاليى (ويژه مصطفى عقاد)  كس

شده است.
آرش آصفى، حسن پورشيرازى، فرهاد قائميان، 
پوريا پورسرخ، بابك حميديان، بهادر زمانى، ياور 
احمدى فر، بهنام تشكر، انوشيروان ارجمند و … 
و هفت بازيگر از كشورهاى عربى در فيلم رستاخيز 

ايفاى نقش كرده اند.
ــت؛ پس  ــده اس ــم آم ــتان فيل ــه داس در خالص
ــه  ــواِن خليف ــه عن ــد ب ــه، يزي ــرگ معاوي از م
ــه والِى  ــى زند و ب ــت تكيه م ــلمين بر خالف مس
ــين(ع)  ــه از حس ــد ك ــى نويس ــه نامه م مدين

بيعت بگيرد.

ــالمى  ــاد اس ــر فرهنگ و ارش وزي
گفت: ارتقاء فرهنگ عمومى كشور 
در فضايى آزاد كه امكان تبادل نظر 
وجود داشته باشد، اتفاق مى افتاد و 
هيچگاه در فضايى سانسور شده و 

گلخانه اى، فرهنگ رشد نمى كند.
ــاد  على جنتى، وزير فرهنگ و ارش
ــوراى ادارى استان  اسالمى در ش
تهران فرهنگ را يكى از پايه هاى 
ــعه همه جانبه خواند  اساسى توس
ــام معظم  ــه فرمايش مق و گفت: ب
ــاير  ــرى، فرهنگ در عرض س رهب
ــت؛  بلكه اساس همه  حوزه ها نيس

فعاليت ها است.
ــخص  ــبختانه ش وى افزود: خوش
ــائل  ــژه به مس ــان عنايت وي ايش
ــيار  ــا بس ــد و م ــى دارن فرهنگ
خوشحاليم كه يك شخصيت فقيه، 
اسالم شناس و در عين حال آشنا 
به فرهنگ، ادب و شعر و موسيقى 
و فيلم و هنرهاى مختلف، در راس 

اداره كشور حضور دارند.
ــت هاى دولت يازدهم در حوزه  ــاره به سياس ــاد در ادامه با اش وزير ارش
فرهنگ تاكيد كرد: ما اعتقاد داريم كه اصوال ارتقاء فرهنگ عمومى كشور 
در فضايى آزاد كه امكان تبادل نظر وجود داشته باشد، بايد اتفاق بيفتد 
ــده و تنگ و تارِ  گلخانه اى، فرهنگ رشد  هيچگاه در فضايى سانسور ش
نمى كند.جنتى گفت: تالش ما اين بوده كه ضمن توجه جدى به قانون و 
سياست هاى اساسى نظام جمهورى اسالمى ايران از جمله قانون اساسى 
مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى و مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و در عين حراست و صيانت از ارزش هاى دينى و انقالبى خودمان، فضا را 

براى بحث و تبادل نظر، ارائه افكار و انديشه هاى مختلف باز كنيم.
تحقق فضاى باز در حوزه كتاب

ــت، افزود: بر خالف  وى با بيان اينكه اين اتفاق در حوزه كتاب افتاده اس
ــبت به برخى كتاب ها انجام گذشته كه خرده گيرى هاى بى جهتى نس

 مى شد، در طول دو سال گذشته مجوز الزم به كتاب ها داده شده، ضمن 
اينكه بسيارى از رمان هاى نامناسب و مبتذل و همچنين جلوى انتشار 
كتاب هايى كه معرف عرفان هاى كاذب است و يا مغاير با ارزش هاى دينى 

و منافع ملى ما است، گرفته شده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با بيان اينكه در سال 1393 حدود 72 هزار 
عنوان كتاب در كشور چاپ شده كه حدود 50 درصد آنها كتاب هاى چاپ 
اول است، تاكيد كرد: افرادى كه داراى فكر، انديشه و اصل تقيه هستند، 
فرصت پيدا كردند كه انديشه  شان را روى كاغذ بياورند. نكته ديگر، ايجاد 
ــاط و تحرك و پويايى در بين هنرمندان و كسانى است كه در  روحيه نش
رشته هاى مختلف هنرى فعاليت دارند آن هم با حفظ ضوابط و صيانت 

از ارزش ها.
ــينما،  جنتى ادامه داد: در حوزه س
ــاى  ــى، هنره ــاى نمايش هنره
ــه  ــن اينك .. در عي ــمى و. تجس
خودمان را متناسب با زمان پيش 
ــعى كرده ايم مراقب  مى بريم، س
باشيم كه مطالب نامناسبى در اين

 حوزه ها نباشد.
 اكنون فضاى مناسبى ايجاد شده 
براى انواع فعاليت هاى هنرى. من 
اين در زمينه، كارى را كه چند شب 
است در تاالر وحدت اجرا مى شود، 
يعنى اپراى عاشورا را مثال مى زنم 
كه بيش از 130 نفر از نوازندگان و 
خوانندگان در اجرايى باشكوه تاريخ 
ــبكى نو و جديد و با  عاشورا را با س
ــعار فاخرى مانند  بهره گيرى از اش
ــانى، به منصه  ــم كاش آثار محتش
ــاندند كه هر كس آن را  ظهور رس
مى بيند، بى اختيار متاثر مى شود 

و گريه مى كند.
ــن رابطه همچنين گفت:  وى در اي
ــانى را در اين اُپرا مى ديدم كه اگرچه از  من شب گذشته بسيارى از كس
نظر حجاب وضع مناسبى نداشتند، اما اين برنامه را مى ديدند و گريه مى 
ــت كه در ميان هنرمندان ما ايجاد  كردند اين جهت گيرى مناسبى اس

شده است.
تمركززدايى در دوسال گذشته سرلوحه ارشاد بوده است

ــت هاى وزارت  ــالمى از تمركززدايى از فعالي ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
متبوعش در 2 سال گذشته سخن گفت و با بيان اينكه اين مساله سرلوحه 
ــعى كرده ايم فرآيندهاى صدور  كارهاى ما بوده است، يادآور شد: ما س
ــت هاى نشريات در  ــيار كوتاه كنيم. برخى درخواس مجوز را، بسيار بس
ــى االن ديگر صدور مجوز  ــال 87 در نوبت مانده بود ول اوايل كار ما، از س
ــكل الكترونيك درآمده و بسيار هم  نشريات تقريبا به صورت كامل به ش
ــود. جنتى در عين حال از واسپارى و واگذارى اندك  سريع صادر مى ش
امور محوله به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در بخش ستادى آن به اداره 
ــخن گفت و با اذعان به اين  كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان تهران س
ــپارى و واگذارى امور بسيار  موضوع توضيح داد: در ديگر استان ها، واس

بيشتر انجام شده است.
وزير ارشاد  از انجام برخى فعاليت ها براى تقويت موضوع اقتصاد فرهنگ 
و هنر در طول دو سال گذشته در وزارتخانه متبوعش سخن گفت و ضمن 
ــرمايه گذارى ها در اين حوزه ها بسيار اندك و آمادگى  اشاره به اينكه س
ــرمايه گذارى ها پايين است، خاطرنشان كرد: در حال  براى انجام اين س
حاضر، 80 سالن سينما با سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى در حال 

ساخت است.

دفاع جنتى ازعملكرد دوساله خود
ــنگينى در فيلم  ــيار س ــدون اغراق مى گويم كه بار بس ــاد قائميان گفت: ب فره
سينمايى «رستاخيز» بر روى دوش خود احساس مى كردم؛ صاحب اصلى اين 

فيلم سيدالشهدا است و خوشحالم سهمى در اين طرح بسيار ارزشمند داشتم.
فرهاد قائميان درباره  ارتباط با فيلم سينمايى «رستاخيز» به كارگردانى احمد 
رضا درويش و همچنين به تصوير كشيدن «حربن يزيد رياحى» اظهار داشت: 
واقعيت اين است كه شخصيت «حر» در واقعه كربال يكى از شخصيت هايى است 
كه بسيار تاثير گذار بوده و ما در طول تاريخ با رفتارها و كارهايى كه از وى سراغ 

داريم و شنيده ايم و خوانده ايم او را مى شناسيم.
او همچنين در ادامه گفت: با توجه به اينكه يك بازيگر براى نقش هاى معمولى 
ــته و كارگردان انتظار دارد به تصوير  بايد تالش كند تا آنچه را كه نويسنده نوش
ــخصيت هاى تاريخى  ــت؛  اما ايفاى نقش ش ــد، كارش كمى راحت تر اس بكش
همچون «حربن يزيد رياحى» كه در تاريخ پيشينه دارند و مخاطبان طى سال ها 
از آن ها براى خود تصوير سازى كرده اند كمى مشكل و سخت است و مسووليت 
بازيگر را دو چندان مى كند. براى بازيگر بسيار سخت است كه اين شخصيت را 
ــت با چيزى كه  ــيده اس آنچنان ايفا كند كه آنچه كه در تاريخ از آن به ثبت رس
ديده مى شود تفاوت فاحشى نداشته باشد و مخاطب با او همذات پندارى داشته 
باشد و باورش كند.قائميان در پاسخ به اين پرسش مبنى بر اينكه به عنوان بازيگر 
در ايفاى نقش «حر» به چه نكاتى دقت داشتيد گفت: واقعاً به عنوان بازيگر تالش 
كردم تا همه چيز به درستى سر جاى خودش قرار بگيرد. بدون اغراق مى گويم 

كه بار بسيار سنگينى در فيلم سينمايى «رستاخيز» به روى دوش خود احساس 
مى كردم. خداروشكر مى كنم كه با هدايت كارگردانى چون احمد رضا درويش 
و همكارى خوب بازيگران توانستيم به نظرم كارمان را در حد و اندازه توان مان 
ــهدا كه صاحب اصلى فيلم  ــكر مى كنم سيدالش درست انجام دهيم. خدارا ش
سينمايى «رستاخيز» است كمك مان كرد و شخصاً خوشحالم كه سهمى در اين 
پروژه بسيار ارزشمند داشتم.وى گفت: قطعاً فيلم را ديده ايد؛  ما براى اولين بار در 
يك فيلم سينمايى نقش «حربن يزيد رياحى» به تصوير كشيده ايم. پيش از اين 
در تئاتر و يا تلويزيون شاهد ايفاى اين نقش بوديم؛ اما سينما به دليل برد جهانى 
كه دارد حساسيت اجراى اين نقش را دو چندان مى كرد. به عنوان يك بازيگر در 
پرداخت اين كاراكتر به گونه اى رفتار كردم كه نه تماماً حاصل ايده هاى شخصى 
من باشد و نه طورى پيش برويم كه از آنچه كه در تاريخ در مورد اين شخصيت 
ــود. البته خالقيت بازيگر بايد در لحظه به  مى دانيم در ذهن مان دچار تزلزل ش
يارى او بيايد تا بتواند روح تازه اى را به نقش بدمد. وى در ادامه گفت: فكر مى كنم 
همه شخصيت هاى فيلم سينمايى «رستاخيز» به درستى در جايگاه خود قرار 
گرفته اند و تالش شده تا در مسيرى كه از آنها در تاريخ سراغ داريم قرار بگيرند و 
به نمايش در بيايند.قائميان در پايان خاطر نشان كرد: قطعاً وقتى با فيلمى مواجه 
ــت كه به روى آن فيلم قرار بگيرد و واقًع  هستيم كه نام امام حسين (ع) قرار اس
كربال را به تصوير بكشد و همه تالش كردند نهضت حسينى را به نمايش بگذارند 

حتما تاثير خود را به روى مخاطب خواهد گذاشت.

رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى گفت: گفت وگوى اديان در ايران 30 
سال سابقه دارد، البته ما هم در آغاز گفت وگوهاى دينى با مشكل مواجه بوديم 

كه خوشبختانه امروز توانستيم به زبان مشترك با پيروان اديان مختلف برسيم.
ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى با يوئيس  ابوذر ابراهيمى تركمان، رييس س
ــوييس  در محل وزارت خارجه سوييس در برن  ُرسيه، قائم مقام وزير خارجه س

ديدار و گفت وگو كرد.
در ابتداى اين ديدار ابراهيمى تركمان، از سوييس به خاطر ميزبانى از چهارمين 
ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى و كنفرانس  دور گفت وگوهاى دينى بين س
ــريح ساختار و جايگاه سازمان  اسقفان سوييس، قدردانى كرد و در ادامه به تش

فرهنگ و ارتباطات اسالمى پرداخت.
ــخنان خود با اشاره به  ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى در ادامه س رييس س
حضور اقليت هاى دينى در جامعه ايران، گفت: همزيستى مسالمت آميز در ايران، 
تقريباً نهادينه شده و رفتار غيراعتمادگرايانه به اعتماد متقابل تبديل شده است.

ــد رفتارهاى افراط گرايانه در  عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى همچنين،  رش
ــيوه اى كه ما سال ها با اعتقاد  جهان را يادآور شد و افزود: گفت وگوى دينى و ش
بسيار به آن پايبنديم؛ امروز با توجه به رفتارهاى افراط گرايانه از ضروريات است؛ 

ضرورتى كه ما از 30 سال گذشته آن را آغاز كرده ايم.
ــوييس، ضمن  ــيه، قائم مقام وزير امور خارجه س در ادامه اين ديدار يوئيس ُرس
استقبال از نظرات بيان شده توسط ابوذر ابراهيمى تركمان ، مبنى بر توجه پيروان 

ــترك، گفت: معتقديم در مواجهه با پيروان اديان ديگر بايد به  اديان بر زبان مش
دنبال عقالنيت هم باشيم، همان چيزى كه شما به آن توجه داريد.

ــما به مجتهد مراجعه مى كنيد و مراجعه ما به  ُرسيه تصريح كرد: براى نمونه ش
اسقف است و اين مراجعات، از باب ضرورت توجه به عقل است. پس هر دو گروه 

به دنبال عقالنيت و يافتن زبان مشترك هستيم.
وى ادامه داد: آنچه به عنوان خشونت و افراطى گرى در جهان در حال رخ دادن 
است، ريشه دينى ندارد؛ بلكه به سياست باز مى گردد و در حقيقت دين، به دنبال 

خشونت نيست.
قائم مقام وزير امور خارجه سوييس در ادامه سخنان خود تأكيد كرد: ما به عنوان 
فرزندان ابراهيم (ع)، مشتركات زيادى داريم و در زمينه هاى متعددى مى توانيم 
ــته  ــم و معتقديم كه درهاى اجتهاد براى تكامل ما بس با يكديگر همكارى كني
نشده است. بنابر اعالم اين خبر، ابوذر ابراهيمى تركمان، رييس سازمان فرهنگ 
ــركت در چهارمين دور گفت و گوى هاى دينى  و ارتباطات اسالمى به منظور ش
ــور حضور دارد. اين دور از گفت وگوها در روزهاى  ــوييس در اين كش ايران و س
27 و 28 مهر در برن سوييس برگزار شد. ابوذر ابراهيمى تركمان، رييس سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمى، حجت االسالم محمود محمدى عراقى، عضو شوراى  
عالى انقالب فرهنگى، عماد افروغ، استاد جامعه شناسى و حجت االسالم محسن 
الويرى، عضو هيات علمى دانشگاه باقرالعلوم (ع) نمايندگان كشورمان در اين دور 

از گفت وگوها بودند.

سيدالشهدا صاحب اصلى «رستاخيز» است

همزيستى مسالمت آميز با اديان در ايران نهادينه است

از سفير تا رستاخيز؛ خبر

معاون صنايع دستى كشور از توجه به سوغات خاطره اى در كنار سوغات 
ــاخته  ــت المان هايى از حرم رضوى س زيارتى خبر داد و گفت: قرار اس
ــان ها را تهيه و خاطرات  ــهد مى روند اين نش شود تا كسانى كه به مش
خود را حفظ كنند.بهمن نامورمطلق ، يكى از طرح هاى معاونت صنايع 
دستى را بحث سوغات خاطره اى دانست و افزود: همان گونه كه مالزى 
ــيارى از صنايع دستى كشورش  از نشان برج هاى دوقلوى خود در بس
ــى كه در  ــاى تاريخى زيباي ــم از بناه ــم مى تواني ــرد،  ما ه بهره مى ب
ــتفاده كنيم. به  ــوغات خاطره اى اس ــت به عنوان س شهرهاى ما هس
ــون اصفهان  ــتى چ ــهرهاى توريس ــت براى ش همين خاطر قرار اس
ــه اين طرح  ــا فاز اولي ــود؛ ام ــى در نظر گرفته ش ــيراز، المان هاي و ش
ــود.معاون صنايع  ــاز مى ش ــانه هايى از حرم رضوى آغ ــاخت نش با س
ــيم كرد و افزود:  ــهر را به دو بخش تقس ــوغات هر ش دستى كشور، س
ــت و  ــان مى خواهد براى دوس ــران، دل ش ــافران و زائ تعدادى از مس
ــت دارند مهم ترين بنا  ــوغات بخرند؛ برخى هم دوس فاميل و آشنا س
ــهر را به عنوان هديه خريدارى كنند يا به عنوان يادگار  يا المان آن ش
ــفر در  ــا نگاه كردن به آن، خاطرات س ــفر با خود به همراه ببرند تا ب س
ذهن شان تداعى شود. ما مى خواهيم سليقه و خواسته دسته دوم را هم

ــره اى را  ــوغات خاط ــور مطلق، توجه به س ــش دهيم.بهمن نام پوش
ــال تعداد زيادى  ــت و افزود: هر س ــوغات زيارتى دانس ــى از س بخش
ــل توجهى را  ــغ قاب ــد و مبال ــتم مى رون ــام هش ــارت ام ــه زي ــر ب زائ
ــاص ــى اختص ــاى غيرايران ــران و كااله ــك و زعف ــد زرش ــه خري ب

ــت و  ــك برنامه ريزى درس ــا ي ــا ب ــكالى دارد م ــه اش ــد ؛ چ  مى دهن
ــار كنيم.معاون  ــتى رفت ــازار را كنترل و به نفع صنايع دس هدفمند، ب
ــاختار آن  ــتى را س ــكل صنايع دس ــتى، بزرگ ترين مش صنايع دس
ــخگوى  ــتى پاس ــت و گفت: اگر مى خواهيم معاونت صنايع دس دانس
ــم. اين معاونت ــاختار آن را تغيير دهي ــد س ــد باي نياز هنرمندان باش
ــى فرهنگ ــراث  مي ــازمان  س ــت  معاون ــن  تري ــك  كوچ  

ــه دولت  ــكالتى ك ــا مش ــت و ب ــگرى اس ــتى و گردش ــع دس  صناي
ــه نظر  ــت بعيد ب ــان اس ــه گريب ــت ب ــا آن دس ــى ب ــرايط فعل در ش
ــردن آن  ــزرگ تر ك ــت و ب ــاختار اين معاون ــت به س ــد دس مى رس

بزند.

معاون صنايع دستى كشور خبرداد:

آنچه سينماى ايران از قيام امام حسين(ع) روايت كردساخت المان هاى حرم رضوى



ابالغ وقت رسيدگى
7/457 آقاى حســن نظرى فرزند شــعبان شــغل آزاد ساكن كرون 
روستاى الور دادخواستى به خواسته سلب حضانت به طرفيت سميه 
ميرزائى فرزند فتح اله فعًال مجهول المــكان به اين دادگاه تقديم كه به 
كالســه94-941125 ثبت و به تقاضاى خواهان ودستور دادگاه به 
استناد ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب فوق الذكر يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى و به خوانده فوق الذكر 
اخطار مى گردد پس از نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به دفتر شــعبه 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ در جلسه دادرسى 
كه براى روز دوشنبه مورخه 94/9/16 ساعت 9 صبح تعيين گرديده 
حاضر شــوند در غير اين صورت دادگاه غيابًا به دعوى رسيدگى و 
تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.  م الف 3051 مدير دفتر شعبه سوم 

دادگاه عمومى نجف آباد
حصر وراثت

7/458 آقاى محمدعلى احمدى نجف آبادى داراى شماره شناسنامه 
1499 به شرح دادخواست به كالسه 651/94 از اين دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جهان 
احمدى نجف آبادى بــه شناســنامه 14484 در تاريخ 1394/05/31 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1ـ محمدعلى احمدى نجف آبــادى ش.ش 1499 . 
2- عباسعلى احمدى نجف آبادى ش.ش 827 . 3- مهين دخت احمدى 
ش.ش 482 . 4- شــهين احمدى نجف آبــادى ش.ش 1167. 5- طيبه 
احمدى نجــف آبــادى ش.ش 559. 6- طاهره احمــدى نجف آبادى 
ش.ش 484 (فرزندان متوفى) متوفى بــه جز نامبردگان ورثه ديگرى 
ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف3055 شعبه 14 شوراى حل 

اختالف نجف آباد
ابالغ وقت دادرسى

7/456 نظر به اينكه آقاى بهزاد مومنى فرزند عزيزاله دادخواســتى/ 
خواسته انتقال سند به طرفيت ورثه مرحوم1 محبت ميرزايى - بيژن 
ميرزايى 2- بهزاد ميرزايى 3- بهناز ميرزايى 4- فرحناز ميرزايى به 
شوراى حل اختالف گلدشت ارائه نموده است كه به كالسه 343-94 
ثبت گرديده و با توجه به اينكه خوانده فعال مجهول المكان اعالم شده 
است. آدرســى از وى در دســترس نبوده در اجراى ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشار محلى درج 
و آگهى شــود و از خوانده وفق مقررات دعوت به عمل مى آيد براى 
روز شنبه مورخه 94/9/7 ســاعت 4 عصر با مراجعه به شوراى حل 
اختالف گلدشــت نسبت به اخذ نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم 
اقدام و در وقت مقرر فوق جهت دادرســى حاضر شود و در غير اين 
صورت اليحه دفاعيه خود را تقديم نماييد چنانكــه منبعد ابالغ الزم 
باشــد از طريــق جرايــد مجــدداً آگهــى مى شــود. م الــف 3085

دبير شــوراى حل اختالف گلدشت (شــعبه هفتم مجتمع شماره يك 
نجف آباد) 

احضار متهم
7/455 شماره درخواســت: 9410463733200003 شماره پرونده: 
9409983733200052 شماره بايگانى شعبه: 940061 در خصوص 
پرونده كالسه 940061 اين شعبه موضوع اتهام آقاى محمد صالحى 

فرزند حســين دائر بر آدم ربايى و ايراد ضرب و جرح عمدى حسب 
شــكايت اقاى على صالحى كهريزسنگى بدين وســيله به متهم فوق 
االشــعار ابالغ مى گردد ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر اين آگهى 
جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد. عدم 
حضور مانع اتخاذ تصميم نخواهد شــد. م الف 3038 بازپرس شعبه 

سوم دادگاه عمومى و انقالب نجف آباد 
حصر وراثت

7/454 آقاى حسن صورت داراى شماره شناسنامه 1080086250 
به شرح دادخواست به كالسه 674/94 ش14 از اين دادگاه درخواست 
گواهــى حصروراثت نمــوده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان 
الهه داورى نجــف آبادى بــه شناســنامه 1080392556 در تاريخ 
1394/06/28 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1ـ ســعيد داورى نجف آبادى 
ش.ش 840 (پدر متوفى) 2- سعيده پيرمراديان ش.ش 28138 (مادر 
متوفى) 3- حســن صورت ش.ش 1080086250 (همســر متوفى) 
متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف3118شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
احضار متهم

7/402 شــماره نامــه: 9410113631100965 شــماره پرونــده: 
9009987654200882 شماره بايگانى شــعبه: 930250 اين شعبه 
آقاى سيد رسول حسينى فرزند ســيد حسين به اتهام كالهبردارى و 
تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء اســتفاده و تقلب از امتيازات 
تحت تعقيب قرار گرفته اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم 
و در اجراى مقــررات مــاده 115 قانون آيين دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبــرده ابالغ مى گردد تا ظرف 
مهلت 5 روز از انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين 
شــعبه حاضر گردد. بديهى اســت در صورت عــدم حضور مطابق

آمــد.  خواهــد  عمــل  بــه  غيابــى  رســيدگى  مقــررات   
م الف 261مدير دفتر شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان تيران 
مزايده

7/260 شــعبه اول اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونده 1967/94 شــعبه اول له خانم سهيال غالمى و عليه 
آقاى قوام طباطبائى زواره به آدرس اصفهان شــهرك امير حمزه، خ 
ششم فرعى اول پالك 37 بابت محكوم به و هزينه هاى اجرايى به مبلغ 
1/441/460/000 ريال اموال توقيفى محكوم عليه به شرح ششدانگ 
قطعه زمين پالك 318 فرعى مجزا شده از 405 اصلى واقع در مزرعه 
على آباد كلنگان بخش 16 ثبت اصفهان به مســاحت 1200 متر مربع 
كه 14/4 ســهم از هفتاد و دو حبه ششــدانگ به نام آقاى محمدرضا 
طباطبائى به شــماره ثبت 75120 در دفتر 346 صفحه 350 مسبوق 
به ثبت مى باشد ملك مزبور با شماره پالك ثبتى 405/318 شماال به 
طول 24 متر مربع به خيابان ده مترى شــرقًا به طول 50 متر به قطعه 
319 فرعى جنوبًا به طول 24 متــر به قطعه 309 فرعى و غربًا به طول 
50 متر قطعــه 317 فرعى به صــورت زمين كشــاورزى و خارج از 
محدوده و نقشه طرح تفصيلى مى باشــد كه ارزش ششدانگ آن به 
مبلغ 1/195/000/000 ريــال به ارزش 14/4 حبه مشــاع از 72 حبه 

ششــدانگ بالغ بر 239/000/000 ريــال و نهايتًا ســهم آقاى قوام 
طباطبائى زواره طبق گواهى انحصار وراثت به شماره 4145 مورخ 
91/9/30 معادل 119/500/000 ريال ارزيابى گرديده است و مورد 
اعتــراض هيچيك از طرفين واقع نگرديده اســت و معــادل 12/967 
عدد ســكه تمام بهار آزادى مهريه محكوم له مى باشــد در نظر دارد 
جلسه مزايده اى مورخ 94/8/17 در ســاعت 12 تا 11 صبح در محل 
اجراى احكام شوراى حل اختالف واقع در خيابان شيخ صدوق نبش 
چهارراه وكال برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه مزايده مى توانند 
5 روز قبل از مزايده با واريز 10 درصد قيمت پايه به شــماره حساب 
2171350205001 بانــك ملى و ارائه فيش آن به ايــن اجرا از اموال 
بازديــد نماينــد. پيشــنهاد دهنــده باالتريــن مبلــغ برنــده

 مزايده خواهد بود. م الف 19865 شــعبه اول اجراى احكام شوراى 
حل اختالف اصفهان 

مفاد آراء
7/192 آگهى مفــاد آراء(قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رســمى) هيات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد وامالك جوشقان
آگهــى مفــاد آراءقانــون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتــى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى كه در اجراى ماده يك قانون مذكور 
توســط هيئت حل اختالف مستقر در ثبت جوشــقان صادر گرديده 
ودر اجراى ماده 3قانــون مذكور در دو نوبت بــه فاصله 15روز از 
طريق روزنامه هاى كثير االنتشــار و محلى آگهى ميشود تا شخص 
يا اشــخاصى كه به آراءمذكور اعتراض دارند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك 
جوشقان تسليم ورسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف يك ماه مبادرت به تقديم دادخواســت بــه دادگاه عمومى 
محل نموده و گواهى تقديم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان 
تسليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى 
دادگاه است در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا 
معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند 
اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد صدور سند 
مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.                                                                  
1- راى شماره 139460302119000197مورخ 1394/06/23- خانم 
ليال رحمانى پور كاموفرزند  قربانعلى  به شماره ملى 1262665949 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 1682 فرعى  از 
21 اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 503/15 متر مربع. 
2- راى شماره 139460302119000196مورخ 1394/06/23- آقاى 
حميد عينى فرزند محمود به شــماره ملى 1260443868 ســه دانگ 
مشاع از  ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 1682 فرعى  از 21 اصلى  

واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 503/15 متر مربع.   
3- راى شماره 139460302119000209مورخ 1394/07/05- اقاى 
محمود سياح قهرودى فرزند حسينعلى به شماره ملى 1262508444  
ششــدانگ يكباب خانه پالك شــماره 597 فرعى  از يك اصلى  واقع 

دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 284/18 متر مربع.         
4- راى شماره 139460302119000207مورخ 1394/07/05- خانم 
حليمه خاتون رحمانى  فرزند محمد آقا به شماره ملى 1260858731  
ششــدانگ يكباب خانه پالك شــماره 444 فرعى  از 21 اصلى  واقع 

دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 465/61 متر مربع. 
5- راى شماره 139460302119000208مورخ 1394/07/05- اقاى 

حميد عارضى فرزند حيدر به شــماره ملى 1262662117 ده ســهم 
مشاع از پانزده سهم  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  شماره 1073 
فرعى  از 21 اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 897/19 

متر مربع.     
6- راى شماره 139460302119000214مورخ 1394/07/05- اقاى  
على اكبر رحمانــى  فرزند احمد اقا به شــماره ملــى 1262618525  
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى محصور پالك شماره 877 فرعى  
از 21اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشــقان به مســاحت 602/87 متر 

مربع.       
7- راى شماره 139460302119000210مورخ 1394/07/05- اقاى  
على اكبر رحمانــى  فرزند احمد اقا به شــماره ملــى 1262618525  
ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعــى پالك شــماره 1004 فرعى  از 
21اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 540/27 متر مربع.  
8- راى شماره 139460302119000212مورخ 1394/07/05- اقاى  
على اكبر رحمانــى  فرزند احمد اقا به شــماره ملــى 1262618525  
ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعــى پالك شــماره 1003 فرعى  از 
21اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 1092/58 متر مربع.   
9- راى شماره 139460302119000213مورخ 1394/07/05- اقاى  
على اكبر رحمانــى  فرزند احمد اقا به شــماره ملــى 1262618525  
ششــدانگ يكباب خانه پالك شــماره 835 فرعى  از 21اصلى  واقع 

دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 355/25 متر مربع.    
10- راى شــماره 139460302119000206مورخ 1394/07/05- 
اقاى  اسماعيل اربابى  فرزند اقا حسين به شماره ملى 1262655838  
ششــدانگ يكباب اطاق پالك شــماره 514 فرعى  از 21اصلى  واقع 

دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 24/48 متر مربع.  
11- راى شــماره 139460302119000211مورخ 1394/07/05- 
اقاى  ماشااله ابوترابى  فرزند سيف اله به شماره ملى 1262638557 
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك شماره 
1580 فرعى  از 21اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشــقان به مساحت 

1670 متر مربع.   
12- راى شــماره 139460302119000184مورخ 1394/06/04- 
اقــاى  علــى اكبرصانعــى   فرزنــد غالمحســين  به شــماره ملى  
1262541514  چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 

تاريخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 15 / 07  /1394
تاريخ انتشار نوبت دوم پنج شنبه 30  /07 /1394

زهره زرگرى :كفيل ثبت اسناد وامالك جوشقان   
تحديد حدود اختصاصى

شماره صادره: 1394/04/119358 چون تمامى ششدانگ يكباب خانه 
پــالك 660 فرعى از شــماره 149- اصلى واقع طــره در بخش 10 ثبت 
نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام محســن اكبرى فرزند محمد 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونــى آن به عمل نيامده 
است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى

 نامبرده تحديــد حدود پالك مرقــوم در مورخ 1394/8/19 ســاعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب اين آگهى به 
كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى 
در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديــدى تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد. تاريخ انتشــار: 1394/7/30 م الف 224 رئيس ثبت اسناد و 

امالك نطنز 
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: مهمترين عوامل اختالف و ايجاد مشكالت بين 
زوج ها درچهارمحال و بختيارى شناسايى شود.

ــتان چهارمحال  ــاماندهى حوزه جوانان اس ــتكى، در ستاد س قاسم سليمانى دش
ــا در  ــات زوج ه ــل اختالف ــن عوام ــه مهمتري ــه اينك ــاره ب ــا اش ــارى ب و بختي
چهارمحال و بختيارى شناسايى شود، اظهار داشت: با شناسايى عامل هاى اختالف و 
ايجاد مشكالت بين زوج ها مى توان در مسير حل اين عامل ها گام برداشت و از طالق

 زوج ها جلوگيرى كرد.
ــايى عوامل اختالف بين زوج ها مى توان راهكار معرفى كرد و با  وى افزود: با شناس
برگزارى دوره هاى آموزشى براى زوج ها در مسير حل اختالفات زوج ها حركت كرد.
استاندار چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: آموزش مهارت هاى زندگى بين زوج ها 
يكى از مهمترين مسائلى است كه بايد به آن توجه كرد؛ چرا كه داشتن مهارت هاى 

زندگى مى تواند زندگى خوب و بدون دغدغه براى زوج ها رقم بزند.
ــنى در انتظار كشور است، اظهار داشت: با  وى در ادامه با اشاره به اينكه آينده روش
انجام مذاكرات و محقق شدن مفاد برجام آينده روشنى براى جوانان رقم مى خورد و 

مشكالت بيكارى و نبود اشتغال در استان و كشور حل مى شود.
ــكالت  ــتاندار چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: بيكارى يكى از مهم ترين مش اس
جوانان امروز به شمار مى رود كه دولت در تالش است با رونق بخشيدن به صنعت و 

توليد و فعال شدن كارخانه هاى بزرگ اين معضل را حل كند.
ــكل بيكارى جوانان،  بسيارى از  ــتكى تاكيد كرد: با حل مش ــليمانى دش قاسم س

مشكالت در حوزه هاى مختلف جوانان حل خواهد شد.

ــتان چهارمحال و بختيارى گفت:  مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
400 ناشر برجسته كشور در نمايشگاه كتاب بزرگ چهارمحال و بختيارى 
حضور مى يابند. جواد كارگران با اشاره به اينكه  400 ناشر برجسته كشور 
ــگاه كتاب بزرگ چهارمحال و بختيارى حضور پيدا مى كنند،  در نمايش
اظهار داشت: نمايشگاه بزرگ كتاب استان چهارمحال و بختيارى شش تا 
12 آبان، در شهركرد مركز استان چهارمحال و بختيارى برگزار مى شود.

ــتان  ــگاه بين المللى اس ــگاه كتاب در محل نمايش وى افزود: اين نمايش
ــاد  ــر كل فرهنگ و ارش ــود. مدي ــا مى ش ــارى برپ ــال و بختي چهارمح
ــت: كتاب هايى كه  ــتان چهارمحال و بختيارى اظهار داش ــالمى اس اس
ــور عرضه مى شود در ــته كش ــط ناشران برجس ــگاه توس در اين نمايش

 حوزه هاى فرهنگى، علمى، مذهبى، كمك درسى و... است. جواد كارگران 
ــط ناشران  ــگاه با تخفيف 30 درصدى توس گفت: كتاب هاى اين نمايش

عرضه مى شود.
ــگاه،  دهمين نمايشگاه بزرگ  ــاره به اينكه اين نمايش وى در ادامه با اش
ــتان چهارمحال و بختيارى برگزار مى شود، تاكيد  كتابى است كه در اس
ــش آموزان و ــه را براى بازديد دان ــگاه ها بايد زمين كرد: مدارس و دانش

 دانشجو ها از اين نمايشگاه بزرگ فراهم كنند. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: برگزارى اين نمايشگاه 
با هدف در دسترس قراردادن كتاب هاى مورد نياز مردم با هزينه كمتر و 

ترويج فرهنگ كتابخوانى در جامعه است.

ــكى چهارمحال  ــگاه علوم پزش ــده تيم پيوند اعضاء دانش هماهنگ كنن
ــتانه  ــهر در آس ــارى، از اهداى اعضاى يك مداح اهل بيت فرخش و بختي

عاشوراى حسينى خبر داد.
ــهر  ــاكن ش ــاله س ــميع قهفرخى 52 س ــياح ، افزود: روح اهللا س زهرا س
ــهر(در 10 كيلومترى مركز چهارمحال و بختيارى) طى دوهفته  فرخش
ــانى شهركرد پذيرش  ــكته در بيمارستان آيت اهللا كاش گذشته در اثر س

شد و در بخش مراقبتهاى ويژه اين بيمارستان تحت درمان قرار گرفت .
ــكان  ــط پزش ــت:پس ازتاييد مرگ مغزى اين بيمار توس وى اظهارداش
ــانى،در 25 مهر ماه جارى و با جلب رضايت خانواده اين  بيمارستان كاش
مداح،كليه ها، كبد و پانكراس وى شب گذشته(دوشنبه شب)جداسازى 

و براى اهدا به بيماران نيازمند به شيراز منتقل شد .
به گزارش ايرنا، از ابتداى امسال تاكنون اعضاى 17 بيمار مرگ مغزى در 
چهار محال وبختيارى به نيازمندان اهدا شده و اين استان ، جزو سه استان 

برتر با بيشترين اهداى عضو به تناسب جمعيت در كشور است .

استاندار چهارمحال و بختيارى:
عوامل اختالف زوج ها شناسايى شود

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى:
چهارمحال و بختيارى

 ميزبان 400 ناشر كشور است

اعضاء مداح فرخ شهرى
 در آستانه عاشوراى حسينى اهدا شد

شهردار شهركرد،  از آغاز فعاليت ستاد عمليات زمستانى اين شهردارى براى اتخاذ تدابير 
الزم در آستانه فصل سرما جهت رفاه حال شهروندان و تردد ايمن در معابر خبر داد. 

نوراهللا غالميان دهكردى اظهار داشت: در آستانة فصل سرما، برودت هوا و بارش نزوالت 
آسمانى، اقدامات و هماهنگى هاى الزم در سطح شهر جهت مواقع اضطرارى و جلوگيرى 
ــتاد عمليات زمستانى  ــكيل س ــت. وى افزود: با تش از يخبندان معابر صورت گرفته اس
شهردارى شهركرد تدابير الزم و راهبردى جهت برنامه ريزى مناسب در فصل سرما براى 
ــين آالت، تجهيزات عمرانى و  رفاه حال شهروندان اتخاذ مى شود و با به كارگيرى ماش

نيروها شناسايى معابر حادثه خيز و پرخطر سطح شهر انجام خواهد شد. 
ــن  ــطح منطقه جهت برف روبى و به كارگيرى مخازن ش  غالميان با بيان اينكه معابر س
ــردد، ميادين و ــرد: خيابان هاى اصلى و پرت ــده اند، تصريح ك و نمك، اولويت بندى ش

 تقاطع ها، مسيرهاى تردد تاكسى و اتوبوس، اطراف مساجد و مدارس و بيمارستان ها و 
اماكن تجارى و ادارى در اولويت برف روبى قرار گرفته اند.

ــن و نمك به تعداد 30 عدد در محل هاى   شهردار شهركرد، با اشاره به اينكه مخازن ش
حادثه خيز قرار داده مى شود، افزود: 400 نيروى انسانى خدماتى، ستادى و 50 دستگاه 
ماشين آالت برف روبى در راستاى پاكسازى معابر پوشيده از برف و رفع آبگرفتگى ها در 
ــت. وى عدم صدور مجوز حفارى در فصل بارندگى، هرس درختان،  نظر گرفته شده اس

ــهر، لكه گيرى خيابان ها و معابر سطح،  تعمير و بازسازى جداول تخريب شده سطح ش
ــيمان كارى كف جداول براى جلوگيرى از جمع شدن آب  اليروبى جوى و جداول، و س
به منظور مقابله با هرگونه حوادث مثل آب گرفتگى و يخبندان سطح شهر و آماده باش 
وسايط حمل و نقل عمومى شهر به منظور سرويس دهى هر چه بهتر به شهروندان را از 

جمله ديگر اقدامات در اين راستا عنوان كرد. 
ــازمان هاى تابعه شهردارى در تالش براى   وى با بيان اينكه تمامى مناطق، نواحى و س
انجام وظايف خود به بهترين شكل ممكن هستند گفت: رضايت شهروندان برگ برنده اى 

براى پيشبرد امورات شهردارى است. 
ــازى معابر ضرورى دانست  غالميان مشاركت شهروندان با مديريت شهرى را در پاكس
ــايل نقليه عمومى  ــتفاده از وس ــهروندان ضمن اس ــت ش ــان كرد: الزم اس و خاطرنش
ــائط نقليه در ــردن وس ــرف از پارك ك ــگام ريزش ب ــر چرخ در هن ــتفاده از زنجي و اس

 خيابان ها خودارى كنند تا عمليات برف روبى به نحو مطلوب انجام شود. شهردار شهركرد 
ــتر براى مواجه  ــرما و به منظور آمادگى هر چه بيش تصريح كرد: با توجه به آغاز فصل س
ــگيرى از بروز بحران احتمالى در سطح شهر،  ــدن با بارندگى هاى ناگهانى و نيز پيش ش
ــت نهايت همكارى با شهردارى را  ــتگاه هاى اجرايى و امداد رسان مى بايس تمامى دس

داشته باشند. 

389 سايت بى تى اس تلفن همراه
 در چهارمحال و بختيارى فعال است

سرپرست شركت مخابرات چهارمحال و بختيارى گفت: تا كنون 389 سايت بى تى 
اس تلفن همراه در اين استان نصب شده و فعال است.حسن آقايى با بيان بى ضرر 
بودن دكل هاى بى تى اس، اظهار داشت: به طور ميانگين هر ماه يك مورد تقاضاى 
جابه جايى دكل هاى بى تى اس در استان وجود دارد.به گفته وى، هم اينكه حدود 
900 هزار شماره همراه در استان فعال و ضريب نفوذ تلفن همراه در استان 99 درصد 
ــش ارتباط جاده اى تلفن همراه در چهارمحال و بختيارى را صد  است. آقايى، پوش
درصد اعالم كرد. وى ادامه داد: 274 هزار و 711 مشترك تلفن ثابت نيز در استان 
وجود دارد كه از اين تعداد 260 هزار تلفن با ضريب نفوذ 28,2 درصد مشغول بكار 
ــتان تصريح كرد: 63 هزار خانوار هم اينك از  است. سرپرست شركت مخابرات اس
طريق تلفن ثابت در اين استان، مشترك اينترنت پرسرعت(ADSL) هستند. آقايى 
گفت: 60 درصد مشتركان اينترنت پرسرعت در استان از طريق شركت مخابرات 
از اين خدمات بهره مند هستند. سرپرست شركت مخابرات استان گفت: با تالش 
شبانه روزى كاركنان شركت مخابرات، اختالل لينك در اينترنت استان وجود ندارد. 
آقايى گفت: در راستاى ارتقاء كيفيت خدمات و استفاده از تكنولوژى به روز شركت 
ــبكه فيبرنورى درون شهرى و دو هزار و 100  مخابرات، هم اينك 214 كيلومتر ش

متر فيبر نورى بين شهرى در استان اجرا شده است.

ــدن است، ميزان  ــتين ماه پاييز در حال سپرى ش ــين روزهاى نخس در حالى كه واپس
بارندگى استان چهارمحال و بختيارى در اين ماه در مقايسه با مهر ماه سال قبل با كاهش 

63 درصدى مواجه شده است.
بر اساس آمار هواشناسى چهارمحال وبختيارى ميانگين وزنى بارش نخستين ماه سال 
آبى جديد كه از اول مهر ماه آغاز شده تا روز بيست و نهم اين ماه تنها 3 ميليمتر بوده كه 

در مقايسه با همين مدت در سال قبل 63 درصد كاهش نشان مى دهد.
اين ميزان بارش در مقايسه با متوسط بلندمدت بارش هاى استان در نخستين ماه پاييز 
نيز 40 درصد كاهش نشان مى دهد. در سال زراعى يا آبى گذشته كه از اول پاييز سال 
ــود، مجموع ميانگين وزنى بارندگى استان  93 تا پايان شهريور سال 94را شامل مى ش
564 ميليمتر بوده كه اين ميزان اگرچه در مقايسه با سال قبل از آن 31 درصد افزايش 
نشان مى دهد؛  اما در مقايسه با متوسط بلندمدت بارش ها دراستان كاهش 5 درصدى 
ــته چهارمحال وبختيارى دوران خشكسالى را پشت  داشته است. در هفت سال گذش

ــال ها ميزان بارش هر سال از سال  سرگذاشته و غير از سال زراعى گذشته در مابقى س
قبل از آن كمتر بوده است.

ــمه دو رودخانه كارون و زاينده  ــتان چهارمحال وبختيارى سرچش با توجه به اينكه اس
رود و بخشى از رودخانه دز است، كاهش بارش ها در اين استان، استان هاى اصفهان و 

خوزستان را مستقيما با چالش در تامين آب مواجه مى كند.
برداشت حدود 90 درصدى آب مصرفى در چهارمحال وبختيارى از سفره هاى زيرزمينى 
و سهم حدود 10 درصدى از روان آب هاى استان، باعث شده تا اكثر دشت هاى استان با 
كاهش شديد سطح آب سفره هاى زيرزمينى مواجه شده و در شرايط بحران و يا ممنوعه 
از نظر برداشت آب قرار گيرد. سهم استان چهارمحال وبختيارى از منابع آب كشور نيز 
به دليل كاهش بارش هاى چند سال اخير از حدود 10 درصد به هفت درصد كاهش يافته 
و بخشى از روستاهاى اين استان كه آمار آن تا بيش از 200 روستا نيز اعالم شده در برخى 

از فصول گرم سال با تانكر آبرسانى شده است.

ستاد عمليات زمستانى شهردارى شهركرد فعال شد

نخستين ماه پاييز درچهارمحال وبختيارى باكاهش 63درصدى بارش ها همراه شد
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دريچه خبر

توسط يك شركت دانش بنيان ايرانى؛

توليد نانو رنگ هاى ترافيكى با دوام
رونمايى از «سامانه عرضه و 

تقاضاى پژوهش» و 
«رصدخانه پژوهش و فناورى»

يك شركت دانش بنيان موفق به توليد نانو رنگ هاى ترافيكى با دوام شد كه 
اين محصول در ايمن سازى و خط كشى معابر شهرى، جاده ها و فرودگاه ها 
ــاالنه بودجه بسيار قابل توجهى براى خط كشى  كاربرد دارد.  همچنين س

معابر ترافيكى هزينه مى شود.
از آنجايى كه عالئم ترافيكى نياز به تجديد رنگ مداوم دارند، پايدارى و دوام 

رنگ مورد استفاده در آن ها بسيار مهم است.
عمر مفيد رنگ هاى ترافيكى معمولى، در حدود شش ماه است و پس از اين 
مدت نياز به رنگ آميزى مجدد دارند. اين موضوع به معنى صرف هزينه و 

نيز ايجاد مشكالت ترافيكى در بازه هاى كوتاه زمانى است.
از اين رو صنعتگران يك شركت دانش بنيان ايرانى با به كار بردن ذرات نانو 

در رنگ هاى ترافيكى موفق به بهبود كيفيت اين رنگ ها شده اند.
به كمك اين نانوذرات، مقاومت رنگ در برابر سايش و آسيب هاى ناشى از 

عوامل محيطى، افزايش يافته است.
ــبندگى ذرات گرد و غبار، جرم  همچنين بهبود مقاومت رنگ در برابر چس
ــدن و افزايش وضوح اين رنگ ها از ديگر فوايد استفاده از  پذيرى و كدر ش

نانوذرات در ساختار اين محصول است. 
اين فناورى در ابتدا طرحى پژوهشى در قالب پايان نامه كارشناسى ارشد 
ــت كه حقوق علمى آن  ــگاه صنعتى اصفهان بوده اس دانشجويى در دانش
توسط شركت خريدارى شد. سپس طرح از حالت علمى صرف، وارد مسير 

تجارى شده و به توليد صنعتى رسيد.
ــيميايى ريف ايران از ماندگارى و دوامى تا دو برابر  رنگ توليدى صنايع ش
ــت كه علت اين امر استفاده از در مقايسه با رنگ هاى عادى برخوردار اس
ــت. اين ماده تقويت شده با نانو  «رزين آكريليك ترموپالست نانويى» اس
ذرات ويژه است، به عنوان پايه در رنگ هاى ترافيكى نانوى صنايع شيميايى 

ريف ايران مورد استفاده قرار مى گيرد.
ــركت تا كنون در خط كشى باند فرودگاه  نانورنگ ترافيكى توليدى اين ش
بين المللى شهيد بهشتى اصفهان، اتوبان شهيد مدرس تهران و چند محور 

ترافيكى در سطح شهر اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است.
اين شركت دانش بنيان ايرانى براى اين محصول تا كنون موفق به دريافت 
ــعه فناورى نانو، گواهى مديريت كيفيت  تأييديه نانو مقياس از ستاد توس

ISO 9001 و نيز گواهى ثبت اختراع شده است.

ــى در حوزه علم و  ــاورى» به عنوان ابزارى مديريت «رصدخانه پژوهش و فن
ــرات اطالعات علمى و  ــكان فراهم كردن پيگيرى روند تغيي پژوهش و با ام

پژوهشى در پژوهشگاه علوم و فناورى اطالعات ايران، آغاز به كار كرد.
ــگاه ها و مراكز آموزش عالى،  همزمان با نشست رؤساى دانشگاه ها، پژوهش
ــامانه عرضه و تقاضاى پژوهش  ــور، از دو طرح «س پژوهشى و فناورى كش
(ساعت)» و «رصدخانه پژوهش و فناورى ايرانداك» توسط پژوهشگاه علوم 
و فناورى اطالعات ايران (ايرانداك) رونمايى و اجراى آزمايشى آنها آغاز شد.

ــت ميان  ــاعت) پيوندگاهى اس ــش (س ــاى پژوه ــه و تقاض ــامانه عرض س
درخواست كنندگان و عرضه كنندگان پژوهش كشور كه افزايش بهره ورى 

ملى را با شبكه سازى ميان نيازها و پژوهش ها پى مى گيرد.
اين سامانه در گام نخست، پيوند ميان پايان نامه ها و رساله هاى تحصيالت 

تكميلى را با نيازهاى پژوهشى سازمان ها دنبال مى كند.
اين پيوند با يك پايگاه روزآمد و جامع از تقاضاى پژوهش (نيازها و حمايت ها) 

و عرضه پژوهش (توانمندى ها و نياز به حمايت) پشتيبانى مى شود.
ــت ها و حمايت هاى خود را به  سازمان ها مى توانند در اين سامانه، درخواس
آگاهى پژوهشگران برسانند كه محور و موضوع پژوهش، تأمين منابع مالى، 
ــخت افزار، تأمين اطالعات و مانند  ــاوره، تأمين تجهيزات و س خدمات مش
ــجويان تحصيالت تكميلى مى توانند  آنها را در بر دارد. از سوى ديگر، دانش
توانمندى ها و گرايش هاى پژوهشى خود را به همراه حمايت هايى كه براى 

پيگيرى آنها نياز دارند، به آگاهى سازمان ها برسانند.
ــى و راهكارى  ــزارى مديريت ــاورى، اب ــه پژوهش و فن همچنين، رصدخان
ــور است كه امكان تحليل،  تصميم يار در حوزه علم، پژوهش و فناورى كش
مقايسه، گزارش گيرى و پيگيرى روند تغييرات اطالعات علمى، پژوهشى و 
فناورانه اى را فراهم مى كند. اين رصدخانه از گنجينه اطالعاتى تغذيه مى كند 
كه پژوهشگاه علوم و فناورى اطالعات ايران در نزديك به نيم قرن تاريخچه 
غنى خود بر پايه ماموريت «گردآورى، سازمان دهى،  ذخيره، حفظ،  بازيابى، 
تحليل و اشاعه  مدارك و اطالعات علم و فناورى كشور» به دست آورده است.
رصدخانه پژوهش و فناورى داراى پنج داشبورد مديريتى، شامل «داشبورد 
ــاله ها)» براى رصد اطالعات پايان نامه ها، رساله  ها  پارس (پايان نامه ها و رس
ــور، «داشبورد پيشينه پژوهش»  و پيشنهاديه هاى تحصيالت تكميلى كش
ــت هاى پيشينه پژوهش دانشجويان، استادان  براى رصد اطالعات درخواس
ــبورد همانندجو» براى رصد همانندجويى در  ــور، «داش و پژوهشگران كش
نوشتارهاى علمى كشور، «داشبورد دانش ايران» براى رصد توليد دانش ايران 
در سطح جهان و «داشبورد سمات ملى» براى رصد اطالعات پژوهشى كشور 

است كه از اين ميان «داشبورد پارس» راه اندازى شده است.
ــگاه علوم و فناورى اطالعات ايران (ايرانداك)  بر اساس اين گزارش، پژوهش
ــش از 800 هزار  ــال فعاليت در زمينه علم و فناورى، بي ــينه 47 س با پيش
ــگران قرار  ــار پژوهش ــگاه گنج در اختي ــى را در پاي ــات علم ركورد اطالع

داده است.

حصر وراثت
7/467 آقاى محمد اسمعيل فاتح داراى شماره شناسنامه 12 به شرح 
دادخواست به كالسه 648/94 ش 14 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نورى جان 
رحيمى اشجردى به شناسنامه 609 در تاريخ 1392/10/06 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1ـ محمد اسمعيل فاتح ش.ش 12. 2- فاطمه فاتح ش.ش 877 
(فرزندان متوفى) متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف3058 شــعبه 14 شوراى حل اختالف نجف 

آباد
حصر وراثت

7/466 خانم مينا كريميان داراى شماره شناسنامه 1080180095 به 
شرح دادخواست به كالسه 645/94 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان على اكبر 
كريميان كاكلكى به شناســنامه 21 در تاريخ 1394/02/05 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1ـ عصمت كريميان كاكلك ش.ش  923. 2- مينا كريميان 
كاكلكى كــد ملــى 1080180095 . 3- ليال كريميــان كاكلكى كد ملى 
1080274960. 4- معصومــه كريميــان ش.ش 3069. 5- محبوبه 
كريميان كاكولكى ش.ش 5881. 6- عفت كريميان كاكلك ش.ش 1387 
(فرزندان متوفى) 7- طاهره پلويان نجف آبادى ش.ش 834 (همسر 
متوفى) متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف3054 شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
ابالغ وقت رسيدگى

7/465 شــماره ابالغيــه: 9410103730103364 شــماره پرونده: 
9409983730100682 شماره بايگانى شــعبه: 940688 خواهان/ 
شاكى سازمان جهاد كشــاورزى اســتان اصفهان دادخواستى به 
طرفيت خوانده/ متهم بهمن كافيان نجف آبادى به خواســته مطالبه 
وجه چك و مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
تقديــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نمــوده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد 
واقع در نجف آباد، ارجاع و به كالســه 9409983730100682 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/09/16 و ســاعت 9/30 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد. م الف3090 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد
ابالغ راى

7/464 كالســه پرونده: 91-165 ش 12 ح مرجع رســيدگى: شعبه 
دوازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: اسداله سورانى به 

نشانى نجف آباد، خ 15 خرداد مركزى كوى شهيد پوالد چنگ پالك 8 
كدپستى 8513636181. وكيل خواهان: مينا موحدى به نشانى نجف 
آباد، خ امام شــرقى، طبقه فوقانى، داروخانه دكتــر ايزدى. خوانده: 
مجتبى كوچى به نشــانى نجف آباد باالتر از چهارراه شهردارى بعد 
از تاكسى ويژه هاى اصفهان نجف ايستگاه اتوبوس موضوع: مطالبه 
وجه چك يك فقره چك به شماره 893096-88/12/10 جمعًا به مبلغ 
19/500/000 ريال گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت 
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى و وقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضاء كنندگان زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: 
راى شورا در خصوص دعواى آقاى اسداله سورانى به وكالت مينا 
موحدى به طرفيت آقاى مجتبى كوچى به خواسته مطالبه تقديمى از 
ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه كه داللت 
بر استقرار دين به ميزان خواســته در عهده ى خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذكور در يد خواهان كه داللت بر بقاى دين و اشتغال 
ذمه ى خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه ى وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعــى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشــته و دليلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتندا به مواد 198، 502 ، 515، 
519، 522 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حكم بر محكوميت 
خوانده بــه پرداخت مبلغ 19/500/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 60/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبيب و نيز پرداخت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارات تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد 88/12/10 لغايت اجراى حكم كه توســط 
اجراى احكام محاســبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و پس از انقضاء مهلت مذكور 
ظرف همين مدت قابل تجديد نظرخواهى نزد محاكم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف 3087 قاضى شعبه 12 شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد 
ابالغ راى

7/463 تاريخ 94/7/15 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف 
گلدشت تحت نظر امضاء كننده ذيل تشكيل پرونده كالسه 147/94 با 
بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم مى نمايد استعانت 
از خداوند متعال به شرح آگهى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
شورا در خصوص دادخواست آقاى جواد شمس كهريزسنگى فرزند 
عباس به طرفيت آقاى كورش اشــغاغ بخواســته فك پالك خودرو 
سوارى پژو 206 به شماره انتظامى 43-797 م 27 مقوم به مبلغ سه 
ميليون و يكصد هزار ريال، با توجه به محتويات پرونده رونوشــت 
سند مالكيت كه به نام خواهان مى باشــد مورخ 1390/12/21 و نظر 
به اينكه خوانده عليرغم ابالغ از طريق نشر آگهى در جلسه رسيدگى 
شورا حاضر نشــده و دفاع و انكارى ننموده اســت لذا شورا دعوى 
خواهان را وارد دانسته و مســتنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسى 
مدنى خوانــده را محكوم به فــك پالك خودرو پژو 206 به شــماره 
انتظامى 43-797م 27 در حق خواهان مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و سپس 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم 
عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف 3086 قاضى شوراى 

حل اختالف گلدشت

ابالغ راى
7/461 كالسه پرونده: 502/93 شماره دادنامه: 609-94/7/8 تاريخ 
رسيدگى: 94/7/4 مرجع رسيدگى كننده شعبه چهارم حقوقى نجف 
آباد، يزدانشهر خواهان: مصطفى چاروئى اميرآباد، خ مطهرى كوچه 
جانباز 20، پ12 كدپستى 8513975881 خوانده: 1- محمد اسماعيل 
بختيارى يزدانشهر خ 16 غربى نبش چهار راه كدپستى 8519958971 
. 2- ابراهيم شمســى ششــجوانى مجهول المكان خواسته: الزام به 
تنظيم سند رسمى اتومبيل با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا در 
خصوص دادخواست مصطفى چاروئى به طرفيت 1- محمد اسماعيل 
بختيارى 2- ابراهيم شمسى ششجوانى به خواسته الزام خواندگان 
به تنظيم ســند رســمى خودرو از نوع وانت پيــكان 16005117 به 
شــماره انتظامى 23-893 ج 89 مقوم به ريال به انضمام خســارات 
دادرســى و بدين توضيح كه خواهان در دادخواست تقديمى اظهار 
داشته اســت: اينجانب درتاريخ 93/7/23 يكدســتگاه اتومبيل وانت 
پيكان مدل 88 به پالك 23-893ج89 از خوانده رديف اول خريدارى 
كه سند خودرو مذكور به نام خوانده رديف دوم است كه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونى در جلســه حضور پيدا نكرده (كرده) و نسبت 
به مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند، 
دادگاه نسبت به مالكيت خواندگان از پليس راهور استعالم كه اعالم 
نموده اســت خوانده رديف دوم مالك رسمى خودرو موصوف مى 
باشد شورا با احراز رابطه ى معاملى بين متداعين و استعالم مذكور 
دعواى مطروحه را ثابت و صحيح دانســته، ضمن رد دعوى مذكور 
به اســتناد بند 4 ماده 84 و 89 از قانون آئين دادرسى مدنى نسبت به 
خوانده رديف اول به استناد مواد 219، 220 و 221 قانون مدنى خوانده 
رديف دوم را به تنظيم سند رســمى خودرو موصوف با حضور در 
يكى از دفاتر اســناد رســمى در حق خواهان محكوم مى نمايد و به 
استناد قاعده تسبيب و مواد 515 و 519 از قانون آئين دادرسى مدنى 
خواندگان را مشتركا به پرداخت هزينه ى دادرسى و حق الوكاله برابر 
تعرفه كه محاسبه آن با اجراى احكام است در حق خواهان محكوم مى 
نمايد. راى صادره (نسبت به خوانده رديف اول ودوم غيابى و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين شعبه و بيست روز پس 
از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد و نسبت به خوانده رديف حضورى و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض محاكم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد. م الف 3109 قاضى شــعبه چهارم شوراى حل 

اختالف نجف آباد 
اخطار اجرايى

7/462 شــماره كالســه 91-844  به موجب راى شــماره 844-91 
حوزه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت. محكوم عليه ذكريا رحيمى مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلــغ 2/400/000 ريال بابت اصل خواســته و 60/000 
ريال هزينه دادرســى و ابطال غير و هزينه تاخير تاديه 87/11/30 و 
87/12/15 لغايت اجرا حكم و نيم عشر دولتى و حق الوكاله وكيل در 
حق محكوم له مهرى محمدى بــه وكالت على مومن و زهره قيصرى 
به نشانى اصفهان خ شيخ صدوق شمالى دفتر وكالت. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كــه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم 
عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يــا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود 

را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائى خود رابه قســمت اجرا تســليم كند و اگــر مالى ندارد

صريحًا اعالم نمايد. م الف 3088 دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف 
نجف آباد 

ابالغ راى
7/460 شــماره دادنامه: 9409973730400781 شــماره پرونده: 
9409983730400392 شماره بايگانى شــعبه: 940395 خواهان: 
آقاى محســن چهارده معصومــى نجف آبادى فرزند عباســعلى با 
وكالت آقاى على مومن فرزند عبداالمير به نشانى اصفهان، خ شهيد 
صدوق شــمالى چهارراه نيكبخــت نبش كوچه 38 شــهيد احمدى، 
ســاختمان آال، طبقه دوم و خانم زهره قيصــرى نجف آبادى فرزند 
حسين به نشــانى اصفهان، نجف آباد، نجف آباد بيست متر پائين تر 
از چهارراه شهردارى ســاختمان پارسيان ط 2. خوانده: آقاى مجيد 
رفيعيان، فرزند مهدى به نشــانى مجهول المكان خواسته ها: تامين 
خواسته مطالبه وجه چك دادگاه با بررسى محتويات پرونده مبادرت 
به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه در خصوص دعوى  آقاى محسن 
چهارده معصومى با وكالت آقــاى على مومن و خانم زهره قيصرى 
به طرفيت آقاى مجيد رفيعيان به خواســته مطالبه مبلغ دويســت و 
بيست ميليون ريال وجه 6 فقره چك به شــمارى 23-17122 عهده 
بانك ملت 745865 و 348495 بانك سپه 131913 و 144805 عهده 
بانك صادرات به انضمام خســارات وارده نظر به اينكه وجود چكها 
در يد دارنده بر اشــتغال ذمه صادر كننده نســبت بــه دارنده داللت 
داشــته و خوانده دفاعى مطرح ننموده لذا دادگاه ضمن استصحاب 
بقاء دين دعوى خواهان را ثابت تشــخيص داده و با استناد به مواد 
522 و 515 و 198 قانون آئين دادرســى مدنى و مــواد 314 و 249 
قانون تجارت خوانده را به پرداخت دويست و بيست ميليون ريال به 
عنوان اصل خواسته 6/860/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارات تاخير از سررسيد تا پرداخت در 
حق خواهان محكوم مى نمايد. ايــن راى غيابى و ظرف 20 روز پس

 از ابــالغ قابــل واخواهــى در ايــن دادگاه و پــس از آن ظــرف 
هميــن مــدت قابــل تجديــد نظــر در دادگاه هــاى تجديــد نظــر 
مستقر در مركز استان اســت. م الف 3047 رئيس شــعبه 4 دادگاه 

عمومى نجف آباد 
اخطار اجرايى

7/459 شماره كالسه 91-713  به موجب راى شماره 138 -92/3/1 
حوزه 12 نجف آباد حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته است. محكوم عليه عبدالرحمن صالحى مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و 60/000 ريال هزينه دادرســى و ابطال غير و خسارت تاخير تاديه 
86/10/5 لغايت اجراى حكم و نيم عشر دولتى و حق الوكاله وكيل در 
حق محكوم له اسداله سورانى به وكالت على مومن و مينا موحدى به 
نشانى نجف آباد باالتر از چهارراه شهردارى جنب ايستگاه اتوبوس 
اصفهان دفتر وكالت. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائى خود رابه قسمت اجرا تسليم كند و 
اگر مالى ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف 3089 دفتر شعبه 12شوراى 

حل اختالف نجف آباد 

ــاورى حضور  ــش از 15 حوزه فن ــتاوردهاى بي ــگاه اينوتكس 2016، آخرين دس  در نمايش
ــت  ــتارى، معاون علمى و فناورى رييس جمهورى در اولين نشس ــورنا س ــت. س خواهدداش
ــگاه بين المللى فناورى و نوآورى «اينوتكس 2016» با تاكيد  شوراى سياست گذارى نمايش
ــتار مشاركت بيش از  ــگاه، خواس بر حمايت همه جانبه معاونت علمى و فناورى از اين نمايش
ــور براى تحقق هرچه بهتر اهداف اين  پيش دستگاه هاى ذيربط به ويژه خانواده فناورى كش
ــد. حميدرضا اميرى نيا، رييس اينوتكس 2016، در اين نشست ضمن تشريح  ــگاه ش نمايش
ــاس برنامه ريزى انجام شده، براى دوره  اهداف و رويكردهاى اين نمايشگاه، عنوان كرد: بر اس
ــده كه اينوتكس رسانه، از جمله  آينده اينوتكس،  بخش هاى تخصصى فناورى پيش بينى ش

اين بخش ها خواهد بود.
توجه به همكارى با كشورهاى اسالمى، برنامه ريزى جهت برگزارى نشست هاى تخصصى در 
ــور و تامين آن ها از طريق نمايشگاه،  ــايى نيازهاى فناورى كش حاشيه نمايشگاه، لزوم شناس
جلوگيرى از موازى كارى، جلب همكارى سفارت خانه ها و نمايندگان جمهورى اسالمى ايران در 
خارج از كشور جهت شناسايى و جذب شركت هاى توانمند و اطالع رسانى گسترده و هدفمند 
ــوراى سياست گذارى اينوتكس در  به ذى نفعان داخلى، از جمله نكات مورد اشاره اعضاى ش

اين نشست بود.
 ICT ، ــاورى ــت فن ــوزه هاى نانو فناورى، زيس ــاورى ها در ح ــگاه آخرين فن در اين نمايش
،الكترونيك و ارتباطات، مكانيك و مكاترونيك، اپتيك، هوا فضا، انرژى هاى نو و تجديد پذير 
، نفت، گاز و پتروشيمى، فن آورى پزشكى و مهندسى پزشكى، اتوماسيون صنعتى و سيستم 
ــگاهى، صنايع و تاسيسات زيربنايى و  ــمند، جو زمين، تجهيزات پزشكى و آزمايش هاى هوش
مواد جديد، عرضه ميشود. رييس پارك فناورى پرديس ، معاونت علمى و مسووالن نمايشگاه، 
نمايندگان دستگاه هاى مرتبط از جمله سازمان صدا و سيما، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى، ستاد توسعه فناورى نانو و مركز همكارى هاى فناورى و نوآورى نيز در اين 

نشست حضور داشتند.

مذاكره با پنج كشور براى تعامالت
 بين المللى در حوزه هوافضا

كشورهاى همسايه ،گرسنه فناورى
 ايرانى ها هستند

 معاون سازمان فضايى ايران از برنامه ريزى براى مذاكره با پنج كشور روسيه، فرانسه، ايتاليا، 
ژاپن و چين براى تعامالت بين المللى ايران در عرصه هوافضا خبر داد.

جعفر روشنيان با تاكيد براينكه فناورى فضايى موضوعى نظامى نيست و در همه كشورها 
ــاورى محفوظ بماند اظهار  ــت هايى صورت مى گيرد تا اين فن در حوزه فناورى فضايى دق
داشت: پرتاب ماهواره يك حلقه مهم از زنجيره فناورى فضايى ايران است كه بر اقتدار ملى و

 بين المللى ايران تاثيرگذار خواهد بود. وى با اشاره به برنامه هاى ايران درخصوص تعامالت 
بين المللى در حوزه فضايى گفت: عالقه مند به برقرارى ارتباط با كشورهاى مختلف هستيم 
و كشورهاى روسيه، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و چين جزء كشورهايى هستند كه برنامه ريزى براى 
مذاكره با آنها در حال انجام است. معاون فناورى سازمان فضايى ايران، درباره بازپس گيرى 
ماهواره مصباح گفت: تالش ما در زمينه بازپس گيرى ماهواره بلوكه شده مصباح، همچنان 
ــه ماه طول  ــازى براى پرتاب اين ماهواره، س ــن امر تحقق يابد، آماده س ادامه دارد و اگر اي
مى كشد. وى با تاكيد براينكه درصدد هستيم تا موضوع فضا و اهميت آن را در زندگى روزمره 
مردم وارد كنيم تا كاربرد و تاثير آن بيشتر احساس شود، خاطرنشان كرد: كاربردهايى چون 
اينترنت ماهواره اى، پيش بينى وضع هوا از طريق تصاوير ماهواره اى و شبكه هاى تلويزيونى 
ــوى ايران براى ساير كشورها پخش مى شود از جمله  بين المللى كه از طريق ماهواره از س
كاربردهاى فناورى فضايى است. روشنيان، طراحى ماهواره مخابراتى ژئو و اعزام انسان به 
فضا را جزء توانمندى هاى پيشرفته حوزه فضايى عنوان كرد و گفت: ساخت و پرتاب ماهواره 
بومى، بين 8 تا 10 سال طول مى كشد و اميد مى رود تا قبل از افق 1404، مشروط به تامين 

منابع موردنياز، اين امر محقق مى شود.

 رييس پارك علم و فناورى استان آذربايجان شرقى گفت: كشورهاى همسايه، گرسنه فناورى 
و محصوالت دانش بنيان ايرانى ها هستند كه همين موضوع مى تواند زمينه صادرات به اين 

كشور ها رابراى ما فراهم كند.
محمد على حسين پور فيضى، گفت: اكنون ما در اين پارك، شركت هاى موفقى در زمينه 
ــتاى  توليد و صادرات محصوالت دانش بنيان  داريم كه  اين موضوع مى تواند گامى در راس

محقق شدن اقتصاد دانش بنيان در كشور باشد.
ــركت هاى دانش بنيان اين پارك توانسته اند ميلياردى وارد  وى تاكيد داشت: برخى از ش
معامله شوند و محصوالت خود را به جمهورى آذربايجان(باكو)، ارمنستان، كردستان عراق، 
ــورهاى اروپايى صادر كنند. اين محصوالت شامل دستگاه هاى  ــيه و برخى كش دبى، روس
ــين آالت جاده اى، المپ هاى ليزرى و ماشين آالت سنگين  عكسبردارى سه بعدى، ماش
هستند. به گفته رييس پارك علم و فناورى استان آذربايجان شرقى، اينها بازار منطقه اى 
براى ما هستند كه اين موضوع مى تواند گامى در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان براى كشور 
ــيل خوبى براى تحقق اقتصاد دانش بنيان در كشور  به شمار رود. وى با بيان اينكه ما پتانس
داريم، افزود: البته براى تجارى سازى و صادرات موانعى وجود دارد كه بايد بر طرف شوند، 
خوشبختانه همه موضوع را مى دانند و در صدد هستند اين مشكالت را برطرف كنند. البته 

اين موضوع با گذشت زمان برطرف خواهد شد.
حسين پور فيضى اظهار داشت: كشورهاى همسايه گرسنه محصوالت فناورى ما هستند، ما 
هم توانايى توليد اين محصوالت و صادرات را داريم. توليد محصوالت دانش بنيان در پاركها  

و حمايت براى صادرات محصوالت دانش بنيان امرى ضرورى است.

حضور بيش از 15 حوزه فناورى 
در نمايشگاه اينوتكس 2016
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خبر كوتاه 

ــهرضا با تاكيد بر لزوم تعامل و هم  رييس شبكه بهداشت و درمان ش
افزايى مديران دستگاه هاى اجرايى براى تحقق اهداف عالى سالمت 
در جامعه گفت: حوزه بهداشت و درمان موضوعى فرا بخشى و مربوط 
به تمامى افراد و گروه هاى اجتماعى است و از اين جهت از يك دستگاه 

به تنهايى نمى توان انتظار داشت در اين حوزه معجزه كند.
ــوراى  ــتاد هماهنگى كميته هاى ش ــه س حجت اهللا تنهايى در جلس
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر شهرستان، بروز معضالت اجتماعى را 
ــت و تصريح كرد: مسائلى هم چون  معلول مجموعه اى از عوامل دانس
بيكارى، فقر اقتصادى يا فقر فرهنگى به تنهايى منشأ بروز مشكالت 
ــت، الزم است هر معضل اجتماعى از  و معضالتى هم چون اعتياد نيس

ابعاد و زواياى مختلف بررسى و تجزيه و تحليل شود.
ــت كاهش معضالت و  ــوزش عمومى جه وى با تأكيد بر ضرورت آم
مشكالت اجتماعى تصريح كرد: آموزش تخصصى و مستمر اثر بخش 
بوده و نارسايى ها را رفع مى كند، آموزشى كه بر اساس يافته هاى علمى 
متقن و مورد تأييد مراكز علمى و تحقيقاتى باشد و براى جامعه هدف با 

چشم انداز مشخصى ترسيم شده باشد، ثمر بخش خواهد بود.
رييس شبكه بهداشت و درمان شهرضا با اشاره به تهيه مطالب آموزشى 
با موضوع آسيب هاى اعتياد گفت: اين مطالب در سطح شهرستان با 
ــت و درمان آماده و براى  ــتى و شبكه بهداش همكارى ادارات بهزيس

انتشار در اختيار شهردارى شهرضا قرار داده شده است.
ــود برخى  ــى مبنى بر وج ــت گزارش هاي ــاره به درياف ــى با اش تنهاي
ــبد غذايى مددجويان كمپ هاى ترك اعتياد اضافه  ــكالت در س مش
كرد: در جلسات آموزشى مختلف بارها بر لزوم استانداردسازى تغذيه 
مددجويان اين گونه مراكز تأكيد شده و در بازرسى هاى به عمل آمده 

مشكالت و معضالت احتمالى نيز مرتفع شده است.
وى هم چنين از احصاء گروه هاى شغلى در معرض آسيب هاى ناشى از 
اعتياد در سطح شهرستان خبر داد و تصريح كرد: اين گروه هاى شغلى 
پس از احصاء و تعيين مراجع آمارى دقيق، به اتاق اصناف شهرستان 
اعالم شد تا با تدوين برنامه جامع زمينه برگزارى كالس هاى آموزشى 
ــبكه بهداشت و درمان شهرضا آشنايى  ويژه آنها فراهم شود.رئيس ش
مربيان آموزشى مدارس با آخرين دستاوردهاى علمى و تخصصى را از 
جمله مهم ترين نيازهاى سيستم آموزش معضالت ناشى از اعتياد در 
مدارس برشمرد و افزود: تعليم و تربيت دانش آموزان و آشنايى آن ها 
ــى از اعتياد يك ضرورت انكار ناپذير و در عين حال  با آسيب هاى ناش
ضرورى است و از اين جهت مربيان موظف به اين امر، بايد صالحيت 

علمى الزم را نيز كسب كنند.
تنهايى تأكيد كرد: تدوين برنامه جامع، مرتب و در عين حال مستمر 
آموزشى براى آشنايى دانش آموزان با معضالت ناشى از مصرف مواد 
مخدر يكى از ضرورى ترين نيازهاى نظم تعليم و تربيت در كشور است.
ــان بالينى در مراكز درمانى حاشيه  وى هم چنين از حضور روانشناس
شهرى شهرضا خبر داد و گفت: برنامه حضور اين متخصصين تدوين و 

طى ماه هاى آينده اجرايى خواهد شد.

حضور روانشناسان بالينى در مراكز 
درمانى حاشيه شهرى شهرضا

ــان با بيان اهميت موضوع  رييس شوراى اسالمى شهر كاش
وقف در تامين نيازهاى شهرى شهروندان از گذشته تاكنون 
از قبيل مسجد، آب انبار گفت: خيران و اداره اوقاف مى توانند 
با پايبندى به نيات نيك انديشانه واقفان و به فراخور مطالبات 
جديد در حوزه مسايل شهرى، نسبت به پيش بينى و احداث 

فضاهاى مورد نياز اقدام كنند.
ــمى شوراى اسالمى شهر با   حسين حيدريان در نشست رس
موضوع بررسى مسائل حوزه وقف در كاشان با اشاره به وجود 
بيشترين موقوفه سطح استان اصفهان در كاشان افزود: يكى 
از اداراتى كه مى تواند در پرتو همدلى و هم پوشانى با مديران 
شهرى و اجرايى در خدمت رسانى به روز و بهينه به شهروندان 

يارى رسان باشد اداره اوقاف و امور خيريه است.
ــوراى اسالمى شهر كاشان استفاده  هم چنين نايب رييس ش
ــات را مورد تاكيد  ــاى روز از موقوف ــه و منطبق با نيازه بهين
قرار داد و افزود: قراردادن سود و منافع شمارى از موقوفات در 
ــهر احساس مى شود،  خدمت احتياجات و نيازهايى كه در ش
ــنجى چندان نمى تواند از نظر شرعى و از جهت مصلحت س
 بر خالف اين دو وجه باشد و اين موضوع بايد مدنظر قرار گيرد 
ــع نيازهاى امروزى كه موضوع وقف را مى توان از دريچه راف

 نگاه كرد.
سيد رضا هاشمى با اشاره به موضوع اجاره بهاى بسيار اندك 
برخى از امالك وقفى در سطح شهر كاشان كه از ارزش مالى 
ــت و نظارت براى جلوگيرى از  فراوانى برخوردارند و لزوم دق
ــدف پرداخت اجاره بهاى  انعقاد برخى معامالت صورى با ه
كم يادآور شد: موقوفه اى مانند موقعيت محوطه جنب سالن 
ورزشى تختى در خيابان شهيد بهشتى براى تغييركاربرى و 
تبديل آن به يك پاركينگ و كاهش چشمگير بار ترافيكى از 
ــتفاده به روز از موقوفات در  مواردى است كه مصداق بارز اس
ــت.رييس كميسيون  جهت رفع نيازهاى حياتى جامعه اس
ــهر نيز در ادامه خواستار  خدمات شهرى شوراى اسالمى ش

ــازى در اعالم نذورات در اماكن  ــفاف س ــانى و ش اطالع رس
ــزادگان و هم چنين مبالغ دريافتى  متبركه اى هم چون امام
ــذب اعتماد مردمى و  ــذارى موقوفات با هدف ج از محل واگ
اشتياق مردم به سنت حسنه وقف شد.الماسى افزود: بيشتر 
موقوفات موجود در شهر كاشان مربوط به ساليان دور و قبل از 
پيروزى انقالب و نيات نيك انديشانه حوزه بهداشتى پزشكى 
است و نياز است تا امروز نيز با ارائه راهكارهايى،  ميل و اشتياق 
خيران و نيك انديشان به سنت وقف افزايش يابد.هم چنين 
ــهر كاشان نيز  ــيون فرهنگى شوراى اسالمى ش عضو كميس
ــبى  ــيدگى الزم و مناس ــيده تا رس با بيان اينكه وقت آن رس
درباره ساماندهى، بهسازى و نظارت بر نحوه مديريت برخى 
آرامستان ها نظير مزار دشت افروز، شيخان، مزار عالمه فيض 
ــانى به خاطر وجود مزار علمايى همچون مالحبيب اهللا  كاش
شريف، آيت اهللا مصطفوى، شيخ عبدالغفور ترتيب داده شود، 
افزود: اداره اوقاف و امور خيريه و شهردارى مى توانند به وسيله 
همفكرى با معتمدين محلى و برخى بزرگان دينى و روحانيون 
نسبت به نوسازى ساختار مديريتى اين آرامستان ها و به ويژه 
نظارت بر نحوه خريد و فروش قبور و دفن ضابطه مند اموات در 
آنها اقدام كنند.اميرحسين پارسا با اشاره به اهميت و جايگاه 
ــام محمدباقر(ع)  ــلطان على بن ام بقعه متبرك امامزاده س
ــور خيريه براى  ــى هم چون اوقاف و ام و لزوم تالش نهادهاي

ــالمى  ــيع در ايران اس ــته كردن اين اولين كانون تش برجس
ــانده شدن به جهان  يادآور شد: حق اين بقعه متبرك شناس
ــفانه بخاطر انبوه كم كارى ها اين مهم  ــت و متاس اسالم اس
هيچ گاه از قوه به فعل درنيامد.وى با تأكيد بر لزوم به روزرسانى 
زمينه هاى هزينه وجوهات دريافتى از محل موقوفات و بقاع 
متبركه تصريح كرد: يكى از زمينه هاى مصرف اين وجوهات در 
زمينه فراهم كردن زمينه ازدواج و تامين مسكن جوانان است 
و مى توان با برنامه ريزى و دقت به فراهم كردن ساز و كارهاى 
اين مهم اقدام و از چنين سرمايه بزرگى در راه ساماندهى هر 
چه زودتر زندگى ميليون ها جوان در سن ازدواج استفاده كرد.

شهردار كاشان نيز با اشاره به بى نظمى و عدم نظارت بر نحوه 
عملكرد هيات امناى برخى بقاع متبركه و آرامستان هاى شهر 
گفت: خريد و فروش قبور با قيمت هاى بعضأ نجومى در برخى 
آرامستان ها توسط هيات امناى آنها كه هيچ ضابطه و قانونى 
ــى نيز از محل ــت و كس بر اين قيمت گذارى ها مترتب نيس

 هزينه كرد مبلغ دريافتى حاصل از فروش قبور آگاه نمى شود 
از جمله مواردى است كه اداره اوقاف و امور خيريه بنا به حوزه 
مسووليتى خود بايد به آن ورود كند.سيد محمد ناظم رضوى 
ــت تا نسبت به  ــهردارى وظيفه دارد و آماده اس ادامه داد: ش
آزادسازى حرائم اطراف به قصد دسترسى راحت و آسان مردم 
و ساماندهى فيزيكى و زيباسازى اين آرامستان ها نظير مزار 

عالمه فيض، دشت افروز، بقعه پنجه شاه، سلطان عطابخش 
و بقعه شاهزاده ابراهيم(ع) كه جنبه تاريخى و ارزشمند دارد 
ــد؛ اما برخى از  ــكارى اداره اوقاف اقدام كن با هماهنگى و هم
اعضاى هيات امناى اين بقاع و آرامستان ها با مقاومت در برابر 
اقدامات توسعه شهردارى همچنان نسبت به بقاى رويه هاى 
ــاره به وجود  بعضأ غيرمنطقى خود اصرار مى ورزند.وى با اش
پتانسيل بافت تاريخى و ارزشمند كاشان از رييس اداره اوقاف 
ــبت به تعيين تكليف  ــهر خواست تا نس و امور خيريه اين ش
تعداد زيادى از واحدهاى تجارى راكد و بدون فعاليت در اين 
منطقه و تسريع در واگذارى آنها به متقاضيان رونق بخشى به 
جنبه گردشگرى بافت تاريخى اقدام كند.رييس اداره اوقاف و 
امور خيريه كاشان با ابراز خرسندى از تشكيل اين نشست از 
آمادگى خود براى همكارى و هفكرى با نهادهاى اجرائى و به 
ويژه مديريت شهرى در برخورد با مسائل مبتالبه حوزه اوقاف و 
بقاع متبركه شهر كاشان خبر داد.حجت االسالم جنتى با بيان 
اينكه در منطقه كاشان بقعه 200 امامزاده زير نظر اداره اوقاف 
و امور خيريه است و شهر كاشان به لحاظ وجود موقوفات رتبه 
اول استان را دارا است، افزود: در شهر كاشان 2هزار موقوفه و 7 
هزار رقبه در زمينه هاى تجارى، بهداشتى، آموزشى، مسكونى 
و زراعى وجود دارد و خيران امور آموزشى و بهداشتى پزشكى 

از بقيه حوزه ها فعال ترند.

ــياري  ــي تواند از بس ــد غيرعامل م توجه به پدافن
زاينده 
ــب رامهندس رود ــكالت جلوگيري كند؛  اين مطل مش

ــهرضا در جلسه پدافند غير عامل  گالبي فرماندارش
ــت وگفت: پدافند غيرعامل در زندگي روزمره  شهرستان بيان داش
نقش مهم و اساسي دارد. وي درادامه افزود:توجه به پدافند غيرعامل 

مي تواند از بسياري مشكالت جلوگيري كند. 
ــعار پدافند غيرعامل امسال ــاره به اينكه ش ــهرضابا اش فرماندارش
ــت  ــى دولت و ملت اس ــور با همدلى و هم زبان ــازى كش مصون س
تاكيدكرد: قسمت عمده پدافند غيرعامل وجود همدلي و همزباني 
مردم و مسووالن بوده است كه نبايد از نقش مهم مردم در راستاي 

تحقق صحيح پدافند غيرعامل غفلت نمود. 
ــهرضا  ــتان ش ــهرضا تهيه بانك اطالعاتي جامع شهرس فرماندارش
ــز مديريت بحران  ــه آينده مرك ــت وگفت: در هفت راضروري دانس

فرمانداري مجدداً احياء ميشود.
ــت هاي  ــي و نشس ــود: برگزاري دوره هاي آموزش وي تصريح نم
تخصصي در دستور كار قرار گيرد. وي درادامه تاكيدنمود: مديريت 

بحران بايد با كمك ادارات و مردم قوي و موثر شود.
فرماندارشهرضا خطاب به مسئوالن خاطرنشان ساخت : مردم دقيق 
ــكافانه عملكرد و فعاليت ما را كنترل ميكنند و اگر جايي كم  و موش

كاري داشتيم بايد جوابگوي اين مردم باشيم.
ــاره به ايجادفضاي امنيتي وايمني دربرپايي  ــهرضا بااش فرماندارش
ــيني گفت: خيمه هاى عزادارى و  مجالس سوگواري عزاداران حس
آشپزخانه هاى هيات ها از نظر ايمنى و امنيتى بايد كنترل شوندواز 
ــت كه آماده باش صد درصدي را  ــتان خواس مديران ادارات شهرس

داشته باشند.
وى يادآورشد: ادارات آب، برق، گاز، هالل احمر و بهداشت از جمله 

اداراتى  هستند كه در اين ايام بايد در دسترس باشند.

پدافند غيرعامل، هر روزه در زندگى ما 
نقش مهمى دارد

ــتان اصفهان،  ــركت گاز اس ــزارش رو ابط عمومى ش به گ
رييس اداره گاز برخوار با اشاره به اينكه در حال حاضر 100 
ــتان برخوار از  ــهرى و روستايى شهرس درصد جمعيت ش
نعمت گاز طبيعى بهره مندند گفت: به لطف خدا در سال 

1391 برخوار، جزو شهرستان هاى سبز استان شد.
ــت: در مجموع تعداد كل   سيد اصغر شفيع اف بيان داش
مشتركان اين شهرستان حدود 40  هزارمشترك مى باشد  
ــترك خانگى، دوهزار  كه از اين مقدار حدود 37 هزار مش
ــترك جزء  ــارى و خدماتى، 500 مش ــترك تج 500 مش
صنعتى و كشاورزى و حدود 240 مشترك عمده صنعتى و 
كشاورزى تحت پوشش گاز طبيعى قرار دارند. وى گفت: با 
توجه به اينكه  اين شهرستان يكى از مهم ترين قطب هاى 
صنعتى استان  اصفهان مى باشد،  در بخش گازرسانى به 
ــاخت هاى خوبى ايجاد شده؛  به گونه اى كه  صنايع زيرس
در حال حاضر  بالغ بر 500 واحد صنعتى اعم از؛ مرغدارى 
ــاى صنايع غذايى،  ها، گلخانه ها، كارخانه ها ، مجتمع ه
ــتند و  كوره هاى آجرپزى و ... بهره مند از  گاز طبيعى هس
اين تعدد صنايع فعال ، اين شهرستان را به لحاظ اختصاص 
سهم مصارف گاز از ساير شهرستان ها متمايز نموده است.
ــت هاى  ــوار افزود: با توجه به سياس رييس اداره گاز برخ
شركت گاز استان اصفهان ، مبنى بر لزوم توسعه و تقويت 
گازرسانى در بخش هاى صنعتى و توليدى ، گازرسانى به
ــتان با شتابى بااليى ادامه   بخش هاى صنعتى اين شهرس

ــال در هفته دولت بيش از 10  ــتا امس دارد. در همين راس
كيلومتر شبكه گذارى فوالدى به ظرفيت 8 اينچ و 4 اينچ 
به منظور گازرسانى به فاز دوم شهرك صنعتى دولت آباد 
ــذارى فوالدى به  ــبكه گ و همچنين حدود دو كيلومتر ش
ظرفيت 6 اينچ و 4 اينچ به پروژه شهرك صنايع غذايى شهر 

دستگرد اجرا شد .وى  با اشاره به اجرايى شدن خط تغذيه 
منطقه صنعتى حبيب آباد (جاده شالباف) تصريح كرد:  با 
ــبكه ، تامين گاز  بهره بردارى از اين خط و تزريق گاز در ش
ساير بخش هاى صنعتى اين منطقه در راستاى ايجاد ارزش 
افزوده و توسعه پايدار منطقه از مهمترين اولويت هاى اين 

اداره خواهد بود. شفيع اف گفت: در سال هاى اخير به علت 
عدم موازنه توليد، توزيع ، مصرف و جلوگيرى از افت فشار 
گاز بدليل توسعه شهرها و روستاها، ايستگاه تقليل فشار گاز 
CGS به منظور تقويت و كنترل فشار گاز در راستاى طرح 
جامع اصفهان بزرگ در اين شهرستان احداث شد . وى با 
CGS/  اشاره به اينكه در  اين شهرستان  تعداد 14  ايستگاه
ــورد در مناطق  ــن تعداد دو م ــت  كه از اي TBS  فعال اس
ــهرها و سه مورد در روستاها  صنعتى و تعداد 9 مورد در ش
ــوار در خصوص  ــت.  رييس اداره گاز برخ ــده اس نصب ش
گازرسانى به واحدهاى مسكن مهر اظهار داشت: با توجه به 
اينكه تمامى واحدهاى ساخته شده مسكن مهر براى اقشار 
كم درآمد شهرستان مى باشد، لذا توسعه زيرساخت¬هاى 
انرژى نيز از اولويت هاى اجرايى اين اداره، در خدمت رسانى 
به مردم بوده، در همين راستا  طراحى و شبكه گذارى براى 
اين واحدها، قبل از تكميل پروژه هاى ساختمانى، به منظور 
گازرسانى به تمامى واحدهاى مسكن مهر ايجاد گرديد. وى 
گفت: در حال حاضر در شهرك سيمرغ شهر خورزوق تعداد 
500 واحد، در  شهر دولت آباد 196 واحد در فاز اول و 370 
ــهر حبيب آباد 192 واحد مسكن  واحد در فاز دوم، در ش
مهر، 192 واحد مسكن مهر طالب حوزه علميه اصفهان و 
48 واحد مسكن مهر معلولين و در شهر كمشچه 60 واحد 
مسكن مهر گازرسانى شده و در آينده اى نزديك مابقى اين 
خانوارها به جمع مشتركين گاز طبيعى خواهند پيوست. 

500 واحد صنعتى بهره مند از گاز طبيعى، در شهرستان برخوار 

آيين كهن جغجغه زنى تاسوعا
 در روستاى ابيانه برگزار مى شود

پرداخت يارانه به مددجويان 800 نفر در شهرضا بيمه بيكارى مى گيرند
 كمپ هاى ترك اعتياد شهرضا

ــنتى جغجغه زنى خوانده  ــم س ــوراى ابيانه گفت: نوحه هايى كه در مراس رييس ش
مى شود،  در نوع خود بى نظير است؛ چرا كه تك تك مصرع هايى كه در آن خوانده مى 

شود مظلوميت اهل بيت (عليهم السالم) را به تصوير مى كشد.
رييس شوراى اسالمى روستاى ابيانه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تسليت ايام عزادارى 
ــوگوارى و عزادارى ــين (ع) اظهار كرد: همه ساله مراسم سنتى س حضرت امام حس
ــينى با عنوان «َجغَجغه زنى» در اين   امام حسين (ع) و يارانش در روز تاسوعاى حس

روستا با حضور مردم روستا برگزار مى شود.
رضا عليرضايى افزود:َجغَجغه به اشياء كوچك چوبى گفته مى شود كه در ابتداى مراسم 
در اختيار اهالى روستا قرار مى گيرد و سوگواران حسينى با به هم كوبيدن دو تا از آن، 
در رثاى شهيدان كربال عزاداراى مى كنند.وى تصريح كرد: اين مراسم سنتى كه بيش 
از 400 سال سابقه دارد روز تاسوعاى حسينى و راس ساعت 10 صبح در محله يسمون 
ابيانه آغاز مى شود؛ عزاداران با انجام مراسم جغجغه زنى روستا را دور مى زنند و بعد از 
انجام اين مراسم كه اوج آن در امامزاده عيسى و يحيى اين روستا است، دو باره به همان 
محله شيسمون برمى گردند.رئيس شوراى اسالمى ابيانه تصريح كرد: نوحه هايى كه در 
مراسم سنتى جغجغه زنى خوانده مى شود در نوع خود بى نظير است؛ چرا كه تك تك 
مصرع هايى كه در آن خوانده مى شود مظلوميت اهل بيت (عليهم السالم) را به تصوير 

مى كشد و اين ويژگى خاصى به مراسم جغجغه زنى مى دهد.
ــوعاى حسينى در ابيانه  وى خاطر نشان كرد: مراسم سنتى جغجغه زنى در روز تاس

به عنوان يك اثر فاخر در سال 92 در فهرست آثار معنوى كشور به ثبت رسيده است.

رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرضا گفت: در حوزه اعتياد و بررسى معضالت 
ناشى از آن بايد بر اساس واقعيات موجود تصميم گيرى شود؛ زيرا هيچ گاه يك يا چند 
ــود.مصطفى اباذرى،  در ستاد هماهنگى  عامل به عنوان منشا اعتياد شناخته نمى ش
كميته هاى شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر شهرستان، اظهار كرد: برخى بيكارى 
را علت اعتياد مى دانند، اما اين در حالى  است كه فرد پس از معتاد شدن، بيكار مى شود 
و كارفرما نمى تواند با كارگرى كه معتاد است كار كند.وى با اشاره به اختصاص بيش از 
5 ميليارد ريال جهت پيشگيرى و درمان اعتياد در سطح استان اضافه كرد: اختصاص 
اين ميزان اعتبار با توجه به جمعيت استان اصفهان ناچيز است، سرانه مبارزه با مواد 
مخدر استان نيازمند بازبينى و بازنگرى كارشناسانه است.رييس اداره تعاون، كار و رفاه 
ــهرضا از بيمه بيكارى استفاده  اجتماعى شهرضا گفت: در حال حاضر 800 نفر در ش
ــتان در حال حاضر بيكار  مى كنند و اين بدان معنااست كه 800 نفر از سكنه شهرس
ــوى مصرف مواد مخدر، اين افراد به  هستند و با توجه به امكان گرايش اين افراد به س
عنوان جامعه هدف تحت آموزش قرار گرفته و دوره هاى مختلف آموزشى براى آن ها 
ــت.اباذرى تصريح كرد: 200 نفر از افرادى كه در اين دوره ها شركت  ــده اس برگزار ش
ــاله بوده اند و مطالعات انجام شده بر روى آن ها نشان  كرده اند، در سنين 25 تا 30 س
مى دهد، آموزش معضالت ناشى از مصرف مواد مخدر در اين سنين سودمند نيست، 
زيرا فردى با اين سنين روحيه آموزش پذيرى خود را از دست داده است.وى با تأكيد 
بر لزوم تغيير نوع و شيوه آموزش گروه هاى هدف در خصوص معضالت ناشى از مصرف 
مواد مخدر تصريح كرد: با توجه به كاهش سن اعتياد در جامعه، الزم است تا مدل هاى 
آموزشى از سنين ابتدايى تحصيل آغاز و الگوهاى رفتار مناسب به ان ها تعليم داده شود.

رييس اداره بهزيستى شهرضا اجتماعى كردن مبارزه با مواد مخدر را يكى از اساسى ترين 
رويكردهاى ملى در حوزه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: استفاده از توان و ظرفيت 

مردمى در مبارزه با مواد مخدر، بسيار كارگشا و مؤثر خواهد بود.
محمدعلى صادقى، از برگزارى دوره هاى آموزشى آشنايى با معضالت اعتياد در 16 محله 
شهرضا در شش ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: در اين محالت مجموعاً 47 دوره 
آموزشى برگزار شده كه به طور متوسط در هر دوره 37 نفر شركت كرده اند.وى اظهار  
كرد: پادگان ها و مراكز نظامى نيز از جمله ديگر مراكزى بوده اند كه با برگزارى دوره هاى 
آموزشى به صورت متمركز، در جهت آشنايى پرسنل و سربازان خود، با آسيب هاى اعتياد 
اقدام كرده اند.صادقى همچنين با اشاره به برگزارى طرح مصون سازى مهدهاى كودك 
در سطح شهرستان اظهار كرد: در اين دوره از برگزارى اين طرح كه براى پنجمين سال 
متوالى در سطح شهرستان اجرا مى شود، 98 نفر از كودكان 5 و 6 ساله تحت آموزش هاى 
ــاره به فعاليت سه مركز درمان سرپايى اعتياد در  تخصصى قرار گرفته اند.صادقى با اش
شهرضا گفت: اين مراكز در شش ماهه نخست امسال 118 نفر از مددجويان را پذيرش 
و تحت درمان قرار داده اند.وى خاطر نشان كرد: در سطح شهرستان شهرضا سه كمپ 
اقامتى ميان مدت نيز در حال فعاليت است كه اين مراكز در شش ماهه نخست امسال 
ــاران اعتياد كرده اند.وى هم چنين از پرداخت  اقدام به پذيرش و درمان 400 نفر از بيم
فرم هاى يارانه درمان به مددجويان اعتياد در شهرستان خبر داد و افزود: در شش ماهه 
نخست امسال 81 نفر از مددجويان بى بضاعت براى دريافت اين فرم ها مراجعه كرده اند 

و 66 ميليون ريال تسهيالت يارانه اى نيز به آن ها پرداخت شده است.

خبر 

اعزام مبلغان دينى به مساجد تيران و كرون
رييس اداره تبليغات اسالمى شهرستان تيران و كرون گفت: مبلغان 

دينى به مساجد شهرستان تيران و كرون اعزام شدند.
حجت االسالم والمسلمين حسن عباسى اظهار كرد: به مناسبت فرا 
رسيدن ماه محرم و نياز شهرستان به مبلغان توانا و عالم، روحانيون 

به مساجد شهرستان اعزام شدند.
وى افزود: در محرم به ويژه دهه اول آن مبلغان و مداحان بايد معارف 
ــين (ع) را آن طور كه شايسته است  اسالمى و هدف قيام امام حس
ــالمى  به دور از خرافات و تحريفات بيان كنند تا مردم با معارف اس
ــين (ع) از قيام خود كه برپايى نماز و امر به  و هدف اصلى امام حس

معروف و نهى از منكر بود بيشتر آشنا شوند.
ــتان تيران و كرون اضافه كرد:  رييس اداره تبليغات اسالمى شهرس
36 مبلغ در دهه اول محرم به شهرها و روستاهاى شهرستان اعزام 

شدند.
عباسى خاطرنشان كرد: اعزام اين مبلغان با هماهنگى دفتر تبليغات 

اسالمى شهر قم و اصفهان انجام شده است.

ــان با بيان اهميت موضوع  رييس شوراى اسالمى شهر كاش
وقف در تامين نيازهاى شهرى شهروندان از گذشته تاكنون 
از قبيل مسجد، آب انبار گفت: خيران و اداره اوقاف مى توانند 
با پايبندى به نيات نيك انديشانه واقفان و به فراخور مطالبات 
جديد در حوزه مسايل شهرى، نسبت به پيش بينى و احداث 

ــمى شوراى اسالمى شهر با   حسين حيدريان در نشست رس
موضوع بررسى مسائل حوزه وقف در كاشان با اشاره به وجود 
بيشترين موقوفه سطح استان اصفهان در كاشان افزود: يكى 
ــازى در اعالم نذورات در اماكن از اداراتى كه مى تواند در پرتو همدلى و هم پوشانى با مديران  ــفاف س ــانى و ش ــالمى اطالع رس ــيع در ايران اس ــته كردن اين اولين كانون تش عالمه فيض، دشت افروز، بقعه پنجه شاه، سلطان عطابخش برجس

كاشان،  بيشترين 
موقوفات استان 

را  دارد
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ــماره يك انسان ها است. در سراسر جهان، بيمارى هاى قلبىـ  عروقى قاتل ش
ــامل  ــام مرگ و مير جهان را ش ــى 31/9 درصد از تم ــاى قلبى عروق بيمارى ه
ــود.  ــى و مغزى ثبت مى ش ــكته قلب ــرگ به علت س ــورد از 5 م ــود. 4 م مى ش
ــن مطالعات  ــل از آخري ــه نتايج حاص ــان مى گويند ك ــال حاضر، محقق در ح
نشان مى دهد، عفونت در دوران كودكى، به افزايش خطر حمله قلبى مرتبط است.
ــت در دوران كودكى، مانند تب حصبه،  ــان مى دهد عفون اين مطالعه جديد نش
سرخك و آبله مرغان، افزايش خطر حمله قلبى در بزرگسالى را افزايش مى دهد. 
اين مطالعه در كنفرانس مراقبت قلبى عروقى شنبه 17 اكتبر در وين توسط يك 
دانشجوى دكتراى مركز پزشكى دانشگاه هلند ارائه شد. اين تحقيق در اندونزى 

صورت گرفت. 
ــان خون به قلب  ــت كه حمله قلبى، زمانى رخ مى دهد كه جري الزم به ذكر اس
ــيژن به اندازه كافى  ــود. در طول اين زمان، سلول ها در عضله قلب، اكس قطع ش
ــتر قلب  ــيب بيش ــد. اگر زمان اين امر به درازا بيانجامد، با آس دريافت نمى كنن
ــرخك،  ــى، از جمله تب حصبه، س ــت. از آنجا كه بيمارى هاى عفون همراه اس
ــل و تب دانگ در كودكان در اندونزى معمول است،  ــيت، س آبله مرغان، برونش
ــت بر عروق  ــى و نوجوانى ممكن اس ــت در دوران كودك ــه عفون اين فرضيه ك
 (ACS) تاثير گذارد و شروع تصلب شرايين، منجر به سندرم حاد كرونر زودرس
و يا حمالت قلبى شود، تقويت شد. به منظور بررسى بيشتر، محققان يك مطالعه 
ــه ACS قبل از  ــه 153 بيمار مبتال ب ــاهدى از جمل مبتنى بر جمعيت مورد ش
ــابقه ACS انجام دادند. در نهايت مشخص  ــالگى و 153 كنترل بدون س 56 س
ــانى كه در كودكى دچار عفونت هاى حاد بوده اند،  ــد كه حمله قلبى در كس ش

سه برابر بيشتر است.
حقايقى در مورد حمله قلبى

ــينه، ناراحتى در بازوها، پشت و  ــه س ــامل درد قفس  عالئم حمله قلبى ش
يا گردن، تنگى نفس و حالت تهوع است.

ــوند،  ــد از افرادى كه دچار حمله قلبى مى ش ــاالت متحده، 15 درص  در اي
مى ميرند.

ــه قلبى  ــى يك حمل ــزار آمريكاي ــده، 735 ه ــاالت متح ــال در اي هر س
تجربه مى كند.

ــيا،  ــرق آس ــرعت در حال افزايش در جنوب ش  عوامل خطر CVD به س
به ويژه در افراد جوان است. بيشتر بيماران CVD اندونزى زير 56 سال سن دارند.
استراتژى تركيبى مورد نياز براى مقابله با عوامل خطر حمالت قلبى، كاهش 
سطح كلسترول HDL، وضعيت سيگار كشيدن، ديابت، فشار خون و استفاده از 

داروهاى فشار خون است. 

ــريه انجمن پزشكى كانادا،  كن فلگل و جيمز مارتين در سرمقاله نش
ــز خدمات  ــالح را در مراك ــس از اص ــيون پ ــتفاده از ادكلن و لوس اس
ــا معتقدند  ــوع اعالم كردند. آنه ــتان ها ممن درمانى به ويژه بيمارس
ــود.   ــم و آلرژى مى ش رايحه موجود در اين مواد موجب بروز عالئم آس
ــه نفر از هر ده نفر نسبت به  ــد كه س در جريان تحقيقى، مشاهده ش
ــد.  ــان دادن ــيت نش ــى، حساس ــاى مصنوع ــبوكننده ه خوش
ــم،  ــان به آس ــارم مبتالي ــك چه ــش از ي ــر، بي ــه اى ديگ در مطالع
ــبوكننده  ــه از خوش ــانى ك ــه با كس ــه در مواجه ــد ك ــوان كردن عن

استفاده مى كنند، شدت عالئم در آنها تشديد مى شود.
ــيگار،  ــم بر اثر محرك هاى مختلف نظير دود س نيمى از حمالت آس
مايعات شوينده، عطر و رايحه هاى قوى تحريك و تشديد مى شود. پس 
از بررسى چند بيمار، فلِِگل و مارتين، اظهار كردند كه استفاده از هرگونه 

محصول حاوى خوشبوكننده، بايد در بيمارستان ها متوقف شود.
ــور معمول،  ــر زدن به ط ــا نظير عط ــى رفتاره ــود بعض گفته مى ش
ــرايطى كه فرد  ــا در ش ــت؛ ام ــرش و موجه اس ــار قابل پذي يك رفت
ــتان حضور پيدا كند، پذيرفتنى نيست. اين دو  ــت در بيمارس قرار اس
ــتفاده  ــانى كه از آن اس ــك توضيح مى دهند رايحه عطر به كس پزش
ــن رايحه  ــد؛ در حالى كه همي ــايند مى ده ــى خوش مى كنند، حس
ــانى كه به رايحه عطر حساسيت دارند، مضر باشد.  مى تواند براى كس
ــيت هاى  ــم و ديگر حساس ــن كه تراكم مبتاليان به آس با توجه به اي
ــتى در مراكز خدمات  سيستم تنفسى فوقانى يا حساسيت هاى پوس
ــتان ها، ديگر بيماران و نيز  ــت، از كاركنان بيمارس درمانى بيشتر اس
ــديد  ــه منظور جلوگيرى از تش ــى رود ب ــدگان انتظار م مالقات كنن

عالئم بالينى، از هيچ نوع رايحه اى استفاده نكنند.
ــرژى به  ــتعد آل ــك نفر مس ــر، ي ــر 20 نف ــده از ه ــن زده ش تخمي
خوشبوكننده هاى مصنوعى است. مطالعات نشان داده كه محصوالت 
حاوى عطر عالوه بر تحريك و تشديد عالئم آلرژى، روى ميگرن و ميل 
جنسى نيز تاثيرگذار است.پزشكان تاكيد مى كنند كه با توجه به شيوع 
ــالمت و بهره ورى، الزم است كه در  آسم و عوارض جانبى آن روى س

كيفيت هواى تنفس شده در مراكز درمانى تجديد نظر شود.

ــتفاده از نوعى پليمر و نانو لوله هاى  ــگاه صنعتى اميركبير با اس محققان دانش
كربنى، به راهكارى براى درمان بيمارى هاى عصبى دست يافتند. 

 مجرى طرح و دانشجوى دكترى اين دانشگاه، هدف از اجراى اين طرح را توليد 
سلول هاى عصبى ذكر كرد و گفت: در بيمارى هايى چون آلزايمر، سلول هاى 
ــال راهكارهايى براى بازتوليد و  نورون از بين مى رود و در اين مطالعات به دنب

جايگزينى اين سلول ها از سلول هاى بدن خود فرد بوده ايم.
ــده در اين مطالعات را سلول مغز  مريم مهدى زاده عمرانى، سلول استفاده ش
استخوان دانست و افزود: يكى از سلول هايى كه در دسترس داريم و ارزان قيمت 
ــاير رده هاى سلولى را دارد،  ــت و همچنين توانمندى تمايز و تبديل به س اس
ــت؛ از اين رو در اين مطالعات از اين سلول ها  ــتخوان اس ــلول هاى مغز اس س
ــلول هاى نورون  ــلول هاى مغز استخوان را به س ــد و توانستيم س استفاده ش
ــتاورد، گفت: با توسعه اين روش  ــاره به اهميت اين دس تمايز دهيم. وى با اش
ــلول هاى نورون آسيب ديده،  مى توان به عنوان راهكارى براى جايگزينى س

در زمينه درمان بيمارى هاى عصبى از جمله آلزايمر، استفاده كرد.

محققان، ابزارى ابداع كرده اند كه به نخاع بيمار پيوند زده مى شود و پالس هاى 
الكتريكى آن، باعث تسكين درد مزمن در ناحيه پشت بدن مى شود. 

اولين ايمپلنت نخاعى در جهان به عنوان راهى موثر براى كاهش درد در ستون 
فقرات تلقى مى شود. پزشكان بيمارستانى در سيدنى، اين ابزار را به نخاع يك 
ــتراليايى پيوند زده اند؛ و معتقدند كه اين فناورى مى تواند  بيمار 60 ساله اس

به تكيه بر داروهاى مسكن پايان دهد.
ــتم  ــاى الكتريكى از طريق سيس ــال پالس ه ــزار با تحريك نخاع و ارس اين اب
عصبى، مغز را گمراه مى كند و موجب مى شود كه بيمار به جاى احساس درد، 

حس سوزن سوزن شدن خوشايندى را تجربه مى كند.
ــال گرفتار درد مزمن بود، پس از پيوند گفت كه  ــتراليايى كه 30 س بيمار اس

دردهايش به شدت كاهش يافته است و از زندگى لذت مى برد.
ــود، مى تواند به ميليون ها  ــگام محسوب مى ش اين روش كه يك درمان پيش
بيمار كمك كند تا از تكيه مادام العمر به داروهاى مسكن پرهزينه، پرهيز كنند 
و حتى امكان به كارگيرى آن براى كمك به مبتاليان به پاركينسون وجود دارد.
به گفته «كلير باله»، رييس تحقيقات پاركينسون انگليس، اين ابزار مى تواند 
ــد، ــون باش گزينه مهمى در روش هاى مقابله با درد در مبتاليان به پاركينس
ــترى در اين زمينه خاص صورت بگيرد  ــت كه مطالعات بيش هر چند الزم اس
ــن كارآمدترين روش براى  ــارى و تعيي ــاى مبتاليان به اين بيم تا انواع درده

برخورد با آن دردها، مشخص شود.
آزمايش اين ابزار همچنان ادامه دارد و قرار است 30 بيمار ديگر، اين ايمپلنت 

را دريافت كنند.

عفونت هاى دوران كودكى، خطر حمله 
قلبى در بزرگسالى را افزايش مى دهد

رايحه عطر، عالئم آسم را 
تشديد مى كند 

موفقيت محققان ايرانى در درمان 
بيمارى هاى عصبى 

تسكين درد ستون فقرات 
با ايمپلنت نخاعى 

اين روزها به بركت مراسم 
عزادارى امام حسين عليه السالم 
هركدام از اهالى خانه كه از مجلس 
عزا برمى گردند، دست پر و با چند ظرف 
ــوند؛ و گاهى  ــه وارد مى ش ــه خان غذا ب
هركدام به نيت ديگرى هم غذايى نذرى، 
ــت دارند. نگهداري غذاي نذري  در دس
ــم و فوت و فن خاص خودش را  راه و رس
دارد، چون اين غذاها در حجم زياد پخته 
مي شوند و مراحل آماده سازي آنها ممكن 
است از روزها قبل صورت گرفته باشد؛ 
ــا اجزاي غذا باهم  و در روز موعود، صرف
ــند. در نتيجه احتمال  تركيب شده باش
ــتر از غذاهاي ديگر  فاسدشدن آنها بيش
ــرف آنها بايد  ــت؛ بنابراين براي مص اس

توجهات ويژه اي به خرج دهيد.
ــل تامل  ــنهاد قاب ــروز چند پيش  ما ام
ــا داريم،  ــن غذاه ــداري اي ــراي نگه ب
ــنهاد فوق ويژه براي كساني  و يك پيش
ــذري دادن دارند،  كه عالقه فراواني به ن
ــد از عهده اش  ــان مي كنن ــون گم و چ
برنمي آيند، از اين فيض محروم مي شوند.

حواس تان به آسايشگاه ها باشد
ــم هستيد و غذايي كه  اگر شما باني برگزاري يك مراس
پخته ايد، بيشتر از اندازه اي است كه محاسبه كرده بوديد، 
ــن در ظرف يكبار مصرف،  برنج و خورش را بدون ريخت
ــم، در قابلمه هايي  ــوط كردن آنها با ه يعني بدون مخل
مناسب بريزيد و به آسايشگاه سالمندان يا مراكز نگهداري 
از كودكان بي سرپرست يا مراكزي مانند اين ها كه حتما 
از غذاي سالم شما استقبال مي كنند، ببريد. تا جايي كه 
ــت به جاي ساالد استفاده  مي توانيد در كنار غذا، از ماس
كنيد؛ و دوغ را هم جايگزين نوشابه كنيد. سعي كنيد از 
ــتيكي و فومي خودداري كنيد.  مصرف ظرف هاي پالس
ــكان تان  ــتان و نزدي ــايه ها و دوس ــان، همس از اطرافي
ــان، ظرفي  هم بخواهيد كه براي گرفتن غذاي نذري ش
همراه خود بياورند تا هم هزينه ها و هم مضرات مصرف و 

بازيافت نشدن اين ظروف به عهده شما نباشد.
طمع نداشته باشيد

درست دقايقي بعد از اينكه غذاي نذري را به دست تان 
دادند، تصميم بگيريد كه مي خواهيد با اين غذا چه كنيد؟ 
ــتيك  معموال غذاهاي نذري را در ظرف هاي فوم و پالس

مي كشند و داغ بودن غذا ممكن است طعم پالستيكي و 
نفتي مانندي را به غذا منتقل كند و نگهداري آنها براي دو 
تا سه روز اصال كار درستي نيست. اگر گمان مي كنيد تا 
روز بعد، مصرفي براي غذاهاي نذري نداريد، از انباركردن 
ــم غذا كيفيتش را  غذا در يخچال پرهيز كنيد؛ چون ه
ــت به غذايي ناسالم  ــت مي دهد، و هم ممكن اس از دس
تبديل شود. اگر در راه رسيدن به خانه، عابران يا كارگران 
ــذا را به آنها بدهيد.  و كودكان كار را ديديد، مي توانيد غ
حتي گاهي ممكن است گرفتن يك ظرف غذا براي يك 
خانواده سه تا چهار نفره كافي باشد. اگر كه متبرك بودن 
غذاي عزاداري اباعبداهللا مدنظر باشد، خوردن و چشيدن 
از يك غذا براي تبرك جستن كفايت مي كند. همسايه ها 
ــبي براي دادن غذاهاي نذري هستند،  هم گزينه مناس
قبل از اينكه كليد را داخل در خانه بچرخانيد، يك يا دو 

غذا را براي آنها ببريد.
زود تصميم بگيريد

يادمان باشد قرار است اسراف نكنيم و نمي خواهيم يك 
ــراوان و همين طور هزينه  غذاي نذري را كه زحمات ف
قابل توجهي براي تهيه آن انجام شده است، روانه سطل 
زباله كنيم. از طرف ديگر نبايد با مصرف خوراكي هايي كه 
مدتي طوالني مانده اند، سالمت خود را به خطر بيندازيم 

ــويم. رطوبت،  و مسموم ش
گرما و هواي گرد و خاكي، بيش 

ــري مي توانند غذا را از هرچيز ديگ
ــذري را براي  ــد كنند. اگر غذاي ن  فاس
نگهداري به منزل آورديد، بالفاصله آن را 
از ظرف يكبار مصرف خارج كنيد و داخل 
يك ظرف شيشه اي يا مناسب كه در آن 
به خوبي بسته مي شود و هوا نمي كشد، 
بريزيد. بهتر است براي گرم كردن غذا هم 
از شعله گاز استفاده كنيد؛ و بايد بدانيد 
كه هرگز نبايد غذاهاي نذري را با ظرف 
پالستيكي يا فومي آن داخل مايكروويو 
قرار دهيد؛ چون با اين كار مقدار فراواني 
ــق از غذا،  ــر را همراه با هر قاش مواد مض
وارد بدن تان مي كنيد. كيفيت غذاهاي 
نذري و يا حتي خانگي، مخصوصا غذايي 
كه اصل آن برنج باشد، بعد از فريزكردن 
و يخ زدن به شدت كاهش پيدا مي كند. 
ــد از قراردادن  پس تا جايي كه مي تواني
ــودداري كنيد؛ يا  ــزر خ ــا در فري غذاه
ــه روز  ــه نهايتا آنها را ظرف دو تا س اينك

مصرف كنيد.
پلو دو َدمه يا غذاهاي بازيافته در خانه

پلوي دو َدمه يك نمونه از غذاي بازيافته است كه معموال 
در آشپزخانه كدبانوهايي كه از سليقه و انصاف بيشتري 
برخوردارند، بعد از يك مراسم مهماني بزرگ با غذاهاي 
ــداري چلو  ــد. گاهي كه مق ــت مي آي باقي مانده به دس
ــا را با هم  ــد، كدبانوي ايراني آنه و خورش باقي مي مان
مخلوط مي كند و به صورت غذايي تازه دم مي كند. اين 
ــبزي  ــو دو َدمه» مي نامند؛ و معموال قورمه س غذا را «پل
ــب تر از هر خورش  ــاي دودمه مناس و قيمه براي پلوه
ــم مخلوط كنيد  ــتند. پلو و خورش را با ه ديگري هس
ــعله ماليم گاز  ــعله پخش كن روي ش ــا َدم كني و ش و ب
ــراف و كف قابلمه  ــي آب هم در اط بگذاريد. مقدار كم
ــيد، غذا  ــد از اينكه پلو دم كش ــه بع ــد، چند دقيق بريزي
ــاالد،  ــي و س ــت. مي توانيد آن را با مقدار ترش آماده اس

نوش  جان كنيد. 
ــد و صرفا برنج آن  ــذري را خورده اي اگر خورش غذاي ن
باقي مانده است، مي توانيد با برنج باقى مانده و تركيب آن 
ــك ته چين  ــت و زعفران ي ــداري تخم مرغ و ماس با مق

خوشمزه طبخ كنيد.
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دريچهدريچه

طب سنتى

رييس سازمان غذا و دارو،  از وجود باقى مانده بيش از حد مجاز نيترات 
و سموم كشاورزى در برخى محصوالت زراعى پر مصرف، هشدار داد 
و گفت: وزارت جهاد كشاورزى بايد اصول بهينه استفاده از سموم را 

به كشاورزان آموزش دهد.
ــن پايش خود  ــازمان غذا و دارو در آخري ــول ديناروند افزود: س رس
ــول زراعى  ــاورزى، 8 محص ــموم كش ــى مانده س ــى باق براى بررس
ــى ها نشان داد كه در 8 درصد  پر مصرف را بررسى كرد. نتيجه بررس
ــش از حد مجاز  ــاورزى بي ــموم كش ــوالت، باقى مانده س اين محص
ــت. وى ادامه داد: محصوالتى  است؛ كه وضعيت نگران كننده اى اس
ــامل پياز،  ــى شدند، ش ــت، بررس كه در آخرين پايش وزارت بهداش
گوجه فرنگى، سيب زمينى، برنج، خيار و چند ميوه پر مصرف بودند؛ 
و در پايش جديدى كه به تازگى شروع شده، 30 محصول كشاورزى 
بررسى مى شود و نتيجه اين ارزيابى نيز تا پايان امسال اعالم مى شود.
ــت، اضافه كرد: اگر نتيجه اين پايش  معاون غذا و داروى وزير بهداش
ــاورزى به عنوان  ــد، وزارت جهاد كش ــى باش ــبيه ارزيابى قبل نيز ش
ــگيرى از باقى  متولى اين حوزه بايد اقدامات جدى ترى را براى پيش
ــاورزى انجام دهد.ديناروند گفت:  ــموم در محصوالت كش ماندن س
ــان مى دهد كه ميزان باقى مانده  ــت نش بررسى هاى وزارت بهداش
ــد توليدات آن  ــم، و در حد يك درص ــموم در برخى محصوالت ك س
ــزان زياد و  ــوالت ديگر اين مي ــى محص ــت؛ اما در برخ محصول اس

در حدود 30 درصد توليدات زراعى آن محصول است.
رييس سازمان غذا و دارو اضافه كرد: با اين وجود مساله اى كه بيشتر 
ــرات در برخى  ــت را نگران كرده، باال بودن ميزان نيت وزارت بهداش
ــت كه ميزان آن به مراتب بيش از سموم  ــاورزى اس محصوالت كش

آفات نباتى است. وى از بيان نام محصوالت كشاورزى كه نيترات باال 
ــموم كشاورزى و نيترات  دارند، خوددارى كرد و گفت: باقى مانده س
در توليدات زراعى عوارض و اثرات كوتاه مدت ندارند؛ اثرات خطرناك 

اين سموم، در طى زمان و طوالنى مدت بروز مى كند.
ــش اين خطرات  ــه براى كاه ــش ك ــخ به اين پرس ديناروند، در پاس
ــت نتايج  ــح داد: وزارت بهداش ــود دارد، توضي ــه اى وج ــه برنام چ
بررسى هاى خود را در اختيار وزارت جهاد كشاورزى قرار داده است 
ــت محصوالت  ــتگاه اعالم كرديم كه وضعي ــووالن اين دس و به مس
ــت و به خصوص  ــموم نامناسب اس ــاورزى از نظر باقى مانده س كش
ــه قاعدتا بايد ــت، ك ــن محصوالت باالس ــرات در اي ــى مانده نيت باق

مورد توجه قرار بگيرد.
ــت  ــازمان غذا و دارو اضافه كرد: انتظار اينكه وزارت بهداش رييس س
ــاورزى را مانند  ــود و همه كاالها و محصوالت كش وارد اين عرصه ش
ــى كنيم و قبل از ورود به بازار مجوز بدهيم،  كاالهاى صنعتى بررس

به هيچ عنوان، شدنى نيست. 
ــن محصوالت  ــون ت ــش از 100 ميلي ــاالنه بي ــت: س ــد گف دينارون
ــبزى ها و صيفى جات در كشور  ــامل انواع ميوه ها، س كشاورزى ش
ــنامه دار كردن  ــود و در هيچ جاى دنيا نيز امكان شناس توليد مى ش
ــل از ورود به بازار  ــدور مجوز قب ــى همه اين محصوالت و ص و بررس
ــزود: راه حل  ــود. وى اف ــن كارى انجام نمى ش ــدارد، و چني وجود ن
اين است كه وزارت جهاد كشاورزى به كشاورزان آموزش دهد كه سم 
ــموم غير مجاز استفاده نكنند،  را به موقع و به جا مصرف كنند، از س
ــرى اصول بهينه  ــتفاده نكنند و يكس بيش از حد مجاز از سموم اس

كشاورزى را رعايت كنند.

ــى از آنها  ــود مى آيد كه يك ــان به وج ــكالتى براى انس ــن، مش با باالرفتن س
ــرفت آن  ــت؛ در صورت ابتال، راه هايى براى كنترل درد و پيش درد مفاصل اس

وجود دارد كه يكى از آنها، داروهاى گياهى و طبيعى است.
ــن زيتون  ــطوخودوس را در يك ليتر روغ ــك اس ــرم گل خش حدود 100 گ
ــيد قرار دهيد.  ــعه مستقيم خورش ــانيد و حدود يك هفته در مقابل اش بخيس
سپس مقاديرى از اين مخلوط را روى مفاصل و نقاط درد بماليد و خوب ماساژ 

دهيد. اين كار براى تسكين درد نقرس، بسيار مفيد است. 
ــرد بريزيد تا دو  ــك «آقطى» را در يك ليتر آب س 50 گرم پوست و برگ خش
ساعت بماند. سپس ظرف را روى شعله قرار دهيد، و مدت 5 دقيقه بجوشانيد و 
بعد آن را خنك كرده و صاف كنيد. روزانه سه تا چهار فنجان از آن را ميل كنيد. 

براى برطرف  كردن دردهاى رماتيسمى بسيار مفيد است.
خوردن روزى سه ليوان كوچك آب انگور، برطرف كننده دردهاى رماتيسمى 

و درمان نقرس است.
مخلوط بالنگ پخته با سركه براى درمان درد مفاصل، نقرس و ساير بيمارى هاى 

مشابه، مفيد است.
خوردن جوشانده پوست درخت بيدمشك، دردهاى مفصلى را تسكين مى دهد.

250 گرم ساقه هاى خشك و گلدار پونه كوهى را دردو ليتر آب جوش بريزيد و 
15 دقيقه بجوشانيد، و بعد از سرد شدن آن را صاف كنيد و قسمت هايى كه درد 

مى كند را با  آن ماساژ دهيد.
خوردن پياز خام همراه با غذا، به طور چشمگيرى درد مفاصل را كم مى كند.

ــياه، درمان سياتيك، رماتيسم و  استفاده از ضماد تخم ترب و خوردن ترب س
بيمارى هاى مشابه است.

ــركه  ــاعت در س ــه قبال با آب كم پخته و 24 س ــار تره فرنگى را ك روزى يك ب
گذاشته ايد، روى ناحيه درد بگذاريد.

خوردن تمشك، براى تسكين درد رماتيسم بسيار مفيد است.
ــك جعفرى بريزيد و حدود 10  نيم ليتر آب جوش را روى 20 گرم ريشه خش
ــد. بعد آن را صاف كنيد و روزى سه تا پنج فنجان  دقيقه صبر كنيد تا دم بكش

كوچك بنوشيد؛ براى ورم مفاصل مفيد است.
ضماد مخلوط خردل و آرد، براى درد مفاصل مفيد است.

ــه مدت 5 دقيقه  ــده را در يك ليتر آب ب ــك ش 30 تا 40 گرم كاكل ذرت خش
ــف فنجان  ــده به مقدار نص ــپس صاف كنيد. هر روز پنج وع ــانيد و س بجوش

از آن را بنوشيد؛ در طوالنى مدت، عارضه درد مفاصل را درمان مى كند.
مخلوط روغن زيتون و صمغ كاج را بجوشانيد و محل درد را با آن ماساژ دهيد. 

برگ تازه يا خشك زيتون را در يك سوم ليتر آب، بجوشانيد و سپس صاف كرده 
و با عسل، شيرين كنيد و هنگام درد مفاصل از اين شربت ميل كنيد.

ضماد سركه و گوگرد براى تسكين درد مفاصل نقرس، بسيار مفيد است.
ــانيد و روزى دو فنجان كوچك  ــل را بجوش ــبز و عس مخلوط سركه، انگور س

ميل كنيد. 
100 گرم برگ تازه يا خشك «سوسبز» را در دو ليتر آب جوش بخيسانيد و بعد 
ــبز را همان طور كه گرم است، داخل پارچه  آن را صاف كنيد و برگ هاى سوس

نازكى بپيچيد و به صورت كمپرس، روى محل درد بگذاريد.
ــيب را بنوشيد،  ــده را ميل كنيد يا جوشانده پوست س ــيب رنده يا پخته ش س

براى درد مفاصل بسيار مفيد است.
مبتاليان به نقرس، بايد سيب زمينى زياد بخورند.

يك حبه سير را صبح ناشتا بجويد و قورت بدهيد؛ اين كار را تا چند هفته ادامه 
دهيد تا تاثير آن را احساس كنيد.

رژيم غذايى كرفس براى افراد مبتال به نقرس بسيار مفيد است؛ و مبتاليان بايد 
بيشتر غذاى خود را به همراه آب كرفس، ساالد كرفس و...، مصرف كنند. دوتا 
سه كيلو كرفس تازه را خوب شسته و تكه تكه كنيد. پنج تا شش ليتر آب روى 
آن بريزيد و دو تا سه عدد پياز و يك عدد سير را هم خرد كرده، داخل آن بريزيد 
و روى شعله بگذاريد تا خوب بپزد. سپس آن را صاف كنيد و نصف فنجان روغن 

زيتون و آبليموى تازه به آن اضافه كنيد، و روزى دوبار از اين مايع بنوشيد.

مبارزه با دردهاى مفصلى 
در سايه گياهان

هشدار وزارت بهداشت به وجود سم 
بيش ازحدمجاز در 8 محصول كشاورزى

اصول نگهدارى از غذاهاى نذرى

در گفت و گو بارييس سازمان غذا و دارو اعالم شد؛
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ــن  ــمر ب ــرم، ش ــم مح ــر روز نه ــش از ظه در پي
ــپاهى  ــزار نفر س ــراه چهار ه ــن به هم ذى الجوش
ــل نامه اى  ــد. او حام ــال وارد ش ــرزمين كرب ــه س ب
ــعد  ــوى عبيداهللا بن زياد خطاب به عمر بن س از س
ــيدن به كربال، نامه  را تقديم پسر  بود كه پس از رس
ــته بود  ــعد كرد. در اين نامه، ابن زياد از او  خواس س
ــرش بيعت كند  ــين(ع) را مجبور به پذي ــا حس كه ي
ــن در اين نامه  ــداهللا همچني ــد. عبي ــا او بجنگ و يا ب
ــعد را تهديد كرد كه اگر چنانچه از فرمان  عمر بن س
ــكر كناره بگيرد و مسووليت آن را  او سرباز زند، از لش
ــعد  ــذار كند. ابن س ــن واگ ــمر بن ذى الجوش به ش
ــرار داد و  ــرزنش ق ــمر را مورد س با خواندن نامه، ش
گفت: «واى بر تو؛ خداوند تو و اهل خانه ات را مقرب 
درگاه خود نسازد، و چيزى را كه تو به سبب آن پيش 
من آمدى زشت بدارد.  به خدا سوگند، مى دانم كه تو 
ــته بودم،  عبيداهللا را از قبول آنچه كه من براى او نوش
ــودم با صلح  ــه من اميدوار ب ــتى و كارى را ك باز داش
ــاختى.  ــد را، تباه س ــرانجام برس ــه س ــازش ب و س
ــليم نخواهد شد،  ــين(ع) تس ــوگند، حس به خدا س

زيرا روح پدرش در كالبد اوست».
ــا فرمان  ــرد آي ــه خواهى ك ــت: «چ ــمر به او گف ش
ــى جنگى و يا  ــمنش م امير را اطاعت كرده و با دش
ــكر را به من  ــووليت لش ــاره خواهى گرفت و مس كن
ــعد گفت: «امارت لشكر را  مى سپارى؟» عمر بن س
ــتگى  ــرد، من در تو شايس ــذار نخواهم ك ــو واگ به ت
ــن كار را به پايان  ــم، پس خود اي اين كار را نمى بين

خواهم رساند؛ تو فرمانده پياده نظام لشكر باش». 
امان نامه براى فرزندان ام البنين

ــاب به  ــاد را كه خط ــه ابن زي ــمر، نام ــى كه ش زمان
ــى گرفت،  ــده بود، از او م ــته ش ــعد نوش عمر بن س
به همراه عبداهللا بن ابى المحل، برادرزاده ام البنين، 
به عبيداهللا گفتند: «اى امير، خواهرزادگان ما همراه 
ــتند، اگر صالح مى بينى نامه امانى  ــين هس با حس
براى آنها بنويس». عبيداهللا پيشنهاد آنها را پذيرفت 
ــه اى براى آنها  و به كاتب خود فرمان داد تا امان نام
بنويسند. عبداهللا بن ابى المحل، امان نامه را به وسيله 
غالم خود،كزمان يا عرفان، به كربال فرستاد. او پس از 
ورود به كربال، متن امان نامه را براى فرزندان ام البنين 
ــدان ام البنين روبرو  قرائت كرد، كه با مخالفت فرزن
ــمر خود امان نامه را  شد. در روايتى ديگر آمده كه ش
گرفته و با خود به كربال آورد، او پس از ورود به كربال و 
تقديم نامه ابن زياد به عمر بن سعد، به اردوگاه سپاه 
ــاد  فري و  ــد  ش ــك  نزدي ــين(ع)  حس ــام  ام
ــد؟» عباس(ع) و  ــرزادگان ما كجاين برآورد: «خواه
برادرانش در نزد اباعبداهللا الحسين(ع) نشسته بودند. 
عباس(ع) ساكت بود و جواب شمر را نمى داد، امام(ع) 
ــق  ــاس(ع) فرمودند: «هر چند او فاس به حضرت عب
ــا او از دايى هاى  ــده؛ همان ــخش را ب ــت، اما پاس اس

ــر و عثمان،  ــداهللا و جعف ــت». عباس و عب ــما اس ش
ــرون آمدند  ــب(ع) بي ــى طال ــى بن اب ــدان عل فرزن
ــا  ــه آنه ــمر ب ــى؟» ش ــى خواه ــه م و گفتند:«چ
ــما در امان هستيد  گفت: «اى خواهرزادگان من، ش
من براى شما از عبيداهللا امان گرفته ام»؛ اما عباس(ع) 
ــان تو را  ــدا تو و ام ــى گفتند: «خ و برادرانش همگ
ــر دختر  ــيم و پس ــته باش ــد، ما امان داش لعنت كن

پيامبر(ص) امان نداشته باشد». 
آماده شدن براى جنگ

عمر بن سعد، در شامگاه روز نهم محرم الحرام ، خود 
را آماده ى جنگ با سيد و ساالر شهيدان(ع) كرد و به 
سپاهيانش فرمان داد تا براى جنگ آماده شوند؛ او در 
ميان سپاهيان خود ندا در داد كه: « اى لشكريان خدا! 
ــارت مى دهم!»  سوار شويد كه شما را به بهشت بش
ــده، مهياى نبرد شدند. هياهو و  كوفيان هم سوار ش
سر و صداى لشكر بلند شد. امام(ع) در جلوى خيمه 
خويش نشسته بود و به شمشير خود تكيه داده بود. 
ــر و صداى لشكر  خواهرش زينب(س) با شنيدن س
ــرادرم آيا  ــد و گفت: «ب كوفه، به برادرش نزديك ش
ــنويد؟»  ــوند، مى ش ــى را كه نزديك مى ش صداهاي
امام(ع) سر را بلند كرد و فرمود: «من رسول خدا(ص) 
ــو [به زودى]  ــه من فرمود: ت را در خواب ديدم كه ب
ــرى(س) پس از  ــب كب ــد». زين ــا خواهى آم نزد م
ــيلى به صورت خود زد و گفت:  شنيدن اين سخن س
«واى بر من». امام حسين(ع) به خواهرش فرمود: 
ــداى رحمان  ــال مكن؛ آرام باش، خ «خواهرم واوي
ــايد». در اين هنگام حضرت عباس(ع)  تو را ببخش
ــپاه  نزد امام(ع) آمد و عرض كرد: «اى برادر، اين س
ــا به پيش  ــت كه تا نزديكى خيمه ه ــمن اس دش
ــت  ــت»؛ امام(ع) در حالى كه برمى خاس آمده اس
ــب خود  فرمود: «اى عباس؛ جانم به فدايت؛ بر اس
ــين و نزد آنها برو و بپرس كه چه مى خواهند  بنش
ــد؟» حضرت عباس(ع)  و براى چه به پيش آمده ان
با بيست سوار كه زهير بن قين و حبيب بن مظاهر 

ــمن آمدند  ــپاه دش ــه آنان بودند، نزد س هم از جمل
ــى خواهيد؟»  ــه م ــه رخ داده و چ ــيدند: «چ و پرس
گفتند: «فرمان امير است كه به شما بگوييم يا بيعت 
ــويد». عباس(ع) گفت: «از  كنيد و يا آماده كارزار ش
جاى خود حركت نكنيد، تا نزد ابى عبداهللا(ع) رفته و 
پيام شما را به عرض ايشان برسانم». آنان پذيرفتند؛ 
ــين(ع) آمد  ــه تنهايى نزد امام حس پس عباس(ع) ب
ــان خبر دهد. امام(ع) به حضرت  تا موضوع را به ايش
عباس(ع) فرمودند: «اگر مى توانى آنها را راضى كن كه 
جنگ را تا فردا به تاخير اندازند و امشب را به ما مهلت 
دهند تا با خداى خود راز و نياز كنيم و به درگاهش نماز 
بگزاريم؛ خدا مى داند كه من به خاطر او نماز و تالوت 

كتاب او را بسيار دوست مى دارم».
 در طول مدتى كه عباس(ع) با امام(ع) مشغول گفتگو 

ــتفاده كرده  ــم از اين فرصت اس ــود، همراهان او ه ب
ــعد پرداختند و آنان را  ــپاه عمر بن س به گفتگو با س
ــتند و  ــين(ع) بر حذر مى داش ــا امام حس از جنگ ب
ــتند.  ــاز مى داش ــروى ب ــان را از پيش ــن آن در ضم

ــرد و به  ــخن ك ــر آغاز به س ــب بن مظاه پس، حبي
زهير بن قين گفت: « تو با اين قوم صحبت مى كنى يا 
اينكه من صحبت كنم». زهير گفت: «تو سخن بگو». 
ــت:«اى مردم،  حبيب بن مظاهر خطاب به آنان گف
ــوم در  ــوگند بدترين ق ــدا س ــيد كه به خ آگاه باش
ــى كه ذريه  ــه در حال ــتند ك نزد خداوند قومى هس
ــب زنده داران و  پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت او  و ش
ــته اند، بر او وارد مى شوند».  عبادت كنندگان را كش
ــى توانى، خود را  ــه او گفت: «تو تا م عزره بن قيس ب
ــت:« اى عزره،  ــر گف ــى». زهي ــوه مى ده پاك جل
ــت؛ اى عزره ، خداوند او را پاكيزه و هدايت كرده اس
ــن خيرخواه توام. اى عزره،  از خدا بترس و بدان كه م
ــه گمراهان را  ــى ك ــانى باش تو را به خدا مبادا از كس
ــد». عزره  ــارى بدهي ــاى پاك ي ــتن جان ه بر كش

گفت: «اى زهير تو نزد ما از شيعيان اين خاندان نبودى 
بلكه عثمانى بودى». گفت: «آيا بودنم در اينجا نشان 
آن نيست كه با آنهايم. بدان به خدا سوگند من هرگز 
ــتم و پيكى نزدش نفرستادم و  برايش نامه اى ننوش
ــير راه، من و  هرگز به او وعده يارى ندادم؛ ليكن مس
ــون او را ديدم  ــرد آورد، چ ــا گ ــك ج ــا هم ي او را ب
ــزد او افتادم  ــدا(ص) و منزلت وى ن ــول خ و ياد رس
ــمن خويش و حزب شما  ــوى دش ــتم كه س و دانس
ــن ديدم كه يارى اش  مى رود، آن گاه مصلحت چني
ــم و جان خويش را براى آنچه  دهم و در حزب او باش
ــع كرديد،  ــول(ص) ضاي ــما از حق خدا و رس كه ش

سپر جانش گردانم».
ــپاهيان  ــگام ابوالفضل العباس(ع) نزد س  در اين هن
ــت امام(ع) را به اطالع  ــت و درخواس دشمن بازگش
ــت.  ــب را مهلت خواس ــاند و از آنان آن ش ــان رس آن
ــت ترديد داشت،  ابن سعد در پذيرش اين در خواس
ــورت كرد. او ابتدا نظر  از اين رو با سران لشكرش مش
ــمر،  ــد و خطاب به او گفت: «اى ش ــمر را جويا ش ش
ــت؟» شمر گفت: «هرچه تو  نظرت در اين باره چيس
ــتى و راى  ــكر هس بگويى؛ چرا كه تو فرمانده اين لش
راى توست». آن گاه ابن سعد، نظر ديگران را پرسيد؛ 
عمرو بن حجاج گفت: «سبحان اهللا اهل ديلم و كفار 
از تو چنين تقاضاى مى كردند، سزاوار بود كه با آنان 
ــعث، از ديگر فرماندهان  موافقت كنى». قيس بن اش
ــعد نيز گفت: «با در خواست آنان   ــپاه عمر بن س س
ــه آنها صبح  ــوگند ك موافقت كن، به جان خودم س
فردا با تو به مقابله برخواهند خاست». عمر بن سعد 
ــوگند اگر بدانم كه چنين مى كنند،  گفت: به خدا س

شب را به آنان مهلت نمى دهم. 
مهلت به امام حسين(ع)

ــه امام  ــبه ب ــا مهلت يك ش ــعد، ب ــرانجام ابن س س
ــخصى را با  ــين(ع) و يارانش موافقت كرد. او ش حس
ــوى اردوگاه  ــراه كرد، و به س عباس بن على(ع) هم
ــتاده عمر بن سعد در  ــتاد. فرس ــپاه امام(ع) فرس س
مكانى كه تمامى سپاهيان امام حسين(ع) سخنش را 
ــتاد و فرياد زد: «ما تا فردا  به وضوح مى شنيدند، ايس
ــديد، شما  ــليم ش ــما مهلت مى دهيم، اگر تس به ش
ــم؛ اما اگر  ــن زياد مى بري ــزد اميرمان عبيداّهللا ب را ن
خوددارى كرديد و از پذيرش بيعت سر باز زديد،شما را 

رها نخواهيم كرد و با شما خواهيم جنگيد». 
آخرين آزمايش 

ــين بن على(ع) كه در طول راه از مدينه تا كربال  حس
ــهادت خويش را اعالم كرده و  و در موارد مختلف، ش
ــت را از آنان  ــى داده و بيع ــازه مرخص به يارانش اج
ــراى آخرين بار  ــورا و ب ــب عاش ــته بود، درش برداش
ــرد، و فرمود: ــا صراحت مطرح ك نيزاين موضوع را ب
ــت»، و من بيعت  ــيده اس ــهادت فرا رس «هنگام ش
خود را از شما برداشتم؛ از تاريكى شب استفاده كنيد 

و راه شهر و ديار خويش را پيش گيريد.
اين پيشنهاد در واقع آخرين آزمايش بود از سوى آن 
حضرت و نتيجه اين آزمايش، عكس العمل ياران آن 
بزرگوار بود كه هر يك با بيان خاص، وفادارى خود را 
ــدارى خويش را  ــتقامت و پاي ــرت و اس ــه آن حض ب
ــتند و بدين  ــالم داش ــون، اع ــره خ ــن قط تا آخري
ــرفراز  ــفيد و س ــش روس ــن آزماي ــه از اي گون

بيرون آمدند. 

اتفاقات مهم روز عاشورا عبارتند از :
 قبل از شهادت امام حسين عليه السالم :

1 – تنظيم سپاه :
ــپاه خويش را كه  ــالم پس از نماز صبح ، س ــين عليه الس امام حس
متشكل از 32 تن سواره و 40 تن پياده بودند، به سه دسته تقسيم 
ــته دوم را در بخش ميسره  كرد. دسته اول را در بخش ميمنه ، دس
ــه برادرش  ــپاه را ب ــان آن دو قرار داد؛ و بيرق س ــته اى را مي و دس
ــپرد؛  ــم س ــالم معروف به قمر بنى هاش ــن على عليه الس عباس ب

و خيمه ها را در پشت سر قرار داد. 
ــيم كرد.  ــه چند گروه تقس ــپاهيان خود را ب ــعد نيز س عمر بن س
ــپرد.  ــش «دريد» س ــود را به غالم ــپاه خ ــن س ــرق، ننگي وى بي
ــراى آغاز  ــرده و ب ــى ك ــر صف آراي ــك ديگ ــر ي ــپاه در براب دو س

نبرد سرنوشت ساز، لحظه شمارى مى كردند.
2 – اندرزهاى پيش از نبرد

ــالم براى پيش گيرى از نبرد و خون ريزى  ــين عليه الس امام حس
ــل آورد و از هر راه ممكن  ــالش زيادى به عم نيروهاى دو طرف ، ت
ــلمانان جلوگيرى كند و خون كسى  ــتار مس ــت از كش مى خواس
بر زمين نريزد. ولى دشمن كه مغرور از كثرت سپاه خود و قلت ياران 
ــتقيم نبود و به هيچ پيشنهادى  امام (ع) بود، به هيچ صراطى مس
پاسخ مثبت و كار ساز نمى داند و خواهان تعيين تكليف از راه نبرد و 
ــده  ــز تعدادى اندك كه از خواب غفلت بيدار ش خون ريزى بود. ج
ــتند، بقيه آنان  ــپاه آن حضرت پيوس و حقيقت را دريافتند و به س
ــاز جنگ  ــده و بر آغ ــى مان ــش باق ــى خوي ــت و گمراه در ضالل

اصرار مى كردند.
3 - پشيمانى حر بن يزيد

ــعد  حر بن يزيد تميمى كه از فرماندهان جنگاور و دلير عمر بن س
بود و او بود كه در وهله نخست ، راه را بر امام حسين (ع) بست و او را 
ــى بزرگوارى  ــد، وقت ــپار گرداني ــه كربال رهس ــار و اكراه ب به اجب
ــوى  ــين(ع) و حقيقت خواهى وى را مالحظه كرد و از س امام حس
ــكريان عبيداهللا بن  ــاهد نيت هاى پليد عمر بن سعد و لش ديگر ش
ــواب غفلت و  ــاى آنان بود، از خ ــتم كارى ه زياد و جنايت ها و س
ــگرفى به وجود آمد؛ به  ــد و در وى دگرگونى ش دنياطلبى بيدار ش
ــعد را ترك و به سوى خيمه گاه  طورى كه يكباره سپاه عمر بن س
امام حسين (ع) رهسپار شد. حر به نزد امام حسين (ع) رفت و از آن 
حضرت در خواست عفو و بخشش كرد و از كردار و رفتارهاى پيشين 
خود اظهار پشيمانى كرد. امام حسين (ع) با مهربانى تمام حر بن يزيد 
را پذيرفت و از وى استقبال كرد و با رفتار خود موجب تقويت ايمان 
حر شد. حر براى روشن گرى سپاه دشمن به سوى آنان برگشت و 
ــه راه  ــش ، آنان را ب ــت يافتن ــى هداي ــود و چگونگ ــى خ با معرف
ــپاه حقيقت جوى امام حسين (ع) خير و سعادت و پيوستن به س
دعوت كرد. دشمنان كه از ملحق شدن حر به امام حسين (ع) بسيار 
ــنگباران و تير باران كرده و  ــده بودند، وى را س نگران و ملتهب ش
از نزديك شدنش به نيروهاى خود بازداشتند. حر به ناچار به سوى 

خيمه گاه امام حسين (ع) برگشت . 
4 – هجوم سراسرى

سپاه دشمن كه از پيوستن حر و چند نفر ديگر به سپاه امام حسين، 
احساس خطر و ريزش نيرو كرده و ادامه اين وضعيت را به زيان خود 
مى ديد، فرمان حمله را صادر كرد. عمر بن سعد، با رها كردن تيرى 

ــين (ع) جنگ را به طور رسمى آغاز و  به سوى سپاهيان امام حس
سپاهيان نگون بخت خود را به نبرد و تهاجم ترغيب و تشويق كرد.
در اندك مدتى دو سپاه به يكديگر نزديك شده و با ابزارهاى جنگى 
آن روز، به نبرد پرداختند. در اين نبرد، شگفتى تاريخ به وقوع پيوست 
و معادالت نظامى در هم ريخت ، و آن ، دفاع يك سپاه كمتر از صد نفر 
كه برخى از آنان را نوجوانان و يا كهن ساالن و سالخوردگان تشكيل 
ــپاه چند ده هزار نفرى بود. تصور دشمن  مى دادند، در برابر يك س
ــين (ع) در لحظات  ــپاه كم عده امام حس در آغاز بر اين بود كه س
ــده و از هستى ساقط مى شوند  نخستين هجوم سراسرى ، نابود ش
و غائله كربال به راحتى پايان مى پذيرد، ولى پس از درگير شدن با 
آنان، تازه فهميدند كه با كوهى استوار از ايمان و عقيده روبرو شدند و 
از ميان بردن آنان ، كار آسانى نيست. ياران امام حسين (ع) از بامداد 
ــورا، نبرد را ادامه داده و تا آخرين قطره هاى خون خود  تا عصر عاش

از قيام امام حسين (ع) پاسدارى كردند.
 5 - نبرد انفرادى

ــه اى نگرفته بود،  ــرى و تهاجمى، نتيج ــمن كه از نبرد سراس دش
ــپاه  ــرادى روى آورد؛ زيرا اگر چه س ــرد انف ــوى نب به تدريج به س
ــين (ع) آمده بودند،  ــعد، جملگى براى نبرد با امام حس عمر بن س
ــا فرزند زاده  ــد كه جنگ ب ــردان زيادى بودن ــى در ميان آنان م ول
رسول خدا (ص) را روا نداشته و به اكراه و اجبار در سپاه عمر بن سعد 
قرار گرفته، بودند. بدين جهت در كار نبرد عمومى و هجوم سراسرى 
ــعد را در رسيدن به مقاصد پليدش  تعلل مى ورزيدند و عمر بن س
ــپاه  ــت كه نبرد انفرادى ، براى س ــته بودند.گفتنى اس ناكام گذاش
ــر بود؛ زيرا  ــنديده ت ــين (ع)،خوش آيند و پس كم تعداد امام حس
ــت با چندين نفر  در اين صورت هر يك از ياران امام (ع) مى توانس
ــمن را در موضع انفعالى  ــپاه بى انگيزه دشمن نبرد كند و دش از س

قرار دهد. همين امر باعث طوالنى تر شدن مبارزات شد. 
6 - نماز ظهر عاشورا

ــام ابوثمامه صيداوى،  ــام (ع) به ن ــر، يكى از ياران ام به هنگام ظه
آن حضرت را متوجه وقت نماز ظهر كرد. امام حسين (ع) ، دستور 
ــنهاد  ــه نماز پردازند.پيش ــرده و همگى ب ــگ را متوقف ك داد جن
ــت؛ و آنان  ــرار نگرف ــمن ق ــورد موافقت دش ــين (ع) م امام حس
ــه ناچار،  ــين ب ــود ادامه مى دادند. امام حس ــه نبرد خ هم چنان ب
ــود نماز  ــدك خ ــاران ان ــرد و با ي ــف ك ــگ را متوق ــه جن يكطرف
ــان جنگ )  ــژه زم ــاز وي ــوف (نم ــاز خ ــورت نم ــه ص ــر را ب ظه
ــته اى به نماز  ــته شده، دس به جاى آورد. ياران آن حضرت دو دس
ــمنان  ــاع مى كردند؛ اما دش ــته اى دف ــام (ع) اقتدا كرده و دس ام
ــرده، و با رها كردن  هيچ گونه ترحمى به امام (ع) و نمازگزاران نك
تير، آنان را هدف قرار مى دادند. برخى از مدافعان امام حسين (ع)، 
دشمن را از اطراف نماز گزاران پراكنده كرده و برخى ديگر خود را 
ــيدن آنها به وجود امام حسين (ع)  سپر تيرها قرار داده و مانع رس
ــعيد بن عبداهللا حنفى ، از جمله آنانى بود كه خود را  مى شدند. س
ــين (ع) ــپر امام (ع) قرار داد. وى هر تيرى كه به جانب امام حس س
ــتادگى  ــپر آن مى كرد و آن قدر در اين راه ايس مى آمد، خود را س
ــگام به زمين افتاد و  ــيد؛ در آن هن كرد تا نماز امام (ع) به پايان رس

به شهادت نايل شد. 
7 – شهادت ساير ياران

ــازه اى يافته و  ــين (ع) روحيه رزمى ت پس از نماز، ياران امام حس

به سوى دشمن هجوم آوردند. تمام ياران امام (ع) ، از جمله جوانان 
ــرادرزادگان ، خواهر  ــرادران ، ب ــدان ، ب ــم و فرزن برومند بنى هاش
ــاع پرداخته و به  ــرت، به جهاد و دف ــوزادگان آن حض زادگان و عم
ــيدند. نبرد هر يك از آنان ، لرزه اى در اركان سپاه كفر  شهادت رس
ــكننده اى در وجود مبارك  ــهادت آنان تاثير ش به وجود آورد و ش
امام حسين (ع) پديد آورد؛ به طورى كه آن حضرت هنگامى كه تنها 
شد و يك تنه با دشمن نبرد مى كرد، به ياد ياران شهيد خود مى افتاد 
ــوى آنان نظرى مى افكند و آنان را يارى مى طلبيد و  و گاهى به س
ــم ، اى زهير،  ــر، اى قاس ــى اكب ــاس ، اى عل ــود: اى عب ــى فرم م

اى حر كجاييد؟
8 – مبارزه و شهادت امام حسين عليه السالم

امام حسين (ع) پس از آن كه همه ياران خود را از دست داد، بانوان 
عصمت پناه را در خيمه اى گرد آورد و آنان را تسلى و دلدارى داد و به 
صبر و شكيبايى سفارش كرد و با قلبى شكسته از آنان خداحافظى 
ــن العابدين (ع)را كه در بيمارى  كرد. آن حضرت ، فرزندش امام زي
سختى به سر مى برد، جانشين خويش قرار داد و با او نيز وداع كرد و 

آماده نبرد با دشمن شد.
ــاعاتى چند با دشمن مبارزه كرد و   امام حسين (ع) به تنهايى ، س
به هر طرف حمله مى كرد، گروهى را به هالكت مى رسانيد. هرگاه 
ــه ها بر مى  ــى آمد، به خيم ــت م براى آن حضرت فرصتى به دس
گشت و با حضور خود، كودكان و زنان بى پناه را تسلى مى داد و بار 
ديگر با آنان خداحافظى مى كرد. شايد مقصود آن حضرت از تردد 
ميان خيمه و ميدان نبرد، براى آمادگى بيشتر بازماندگانش براى 
ــهادت آن حضرت بود. در يكى از خداحافظى ها، فرزند  پذيرش ش
شيرخوار خود را جهت سيراب كردنش به سوى دشمن آورد و از آنها 
ــيرخوار خود كرد، ولى سپاه سنگ دل  تقاضاى آب براى فرزند ش
ــد و با هدف تير  ــش ماهه او رحم نكردن ــعد به فرزند ش عمر بن س
ــون كردند.  ــه خ ــه ب ــدر غرق ــوش پ ــش، وى را در آغ ــرار دادن ق
ــر (ع) را به خيمه  ــون على اصغ ــين (ع)، بدن غرقه به خ امام حس
برگرداند و بار ديگر به مبارزه پرداخت. آن حضرت ، زخم هاى فراوانى 

ــر كثرت جراحات  ــد، تا آن كه بر اث را در ميدان مبارزه متحمل ش
به زمين افتاد. در آن حال نيز دشمنان رهايش نكرده و با ابزارهاى 
ــنگ بر بدنش ضرباتى  ــير و س گوناگون ، از جمله تير، نيزه ، شمش
ــرانجام ، آن حضرت تاب و توان از كف داد و بر خاك  وارد آوردند.س

گرم كربال بر زمين افتاد و آماده مهمانى خدا شد.
ــوى بدن خونين آن  ــاوت تمام به س شمر بن ذى الجوشن ، با قس
حضرت رفت، در حالى كه رمقى در بدن شريفش بود، سر مباركش 
ــى» تحويل داد  ــده را به «خولى اصبح ــر بري را از قفا جدا كرد و س

تا به نزد عمر بن سعد، ببرد.
پس از شهادت امام حسين عليه السالم :

ــوز امام حسين (ع) ــهادت جان س ــمنان اهل بيت پس از ش دش
ــتند، بلكه در اين روز  ــت از جنايات خويش برنداش و يارانش،دس
ــه اختصار  ــدند كه ب ــرى مرتكب ش ــت هاى ديگ ــود، جناي غم آل

بيان مى كنيم :
1 - غارت خيمه ها

ــمر، پس از شهادت  ــته نابكار ش ــعد، به ويژه دس سپاه عمر بن س
ــرده و خيمه  ــين (ع) به خيمه هاى آن حضرت يورش ب امام حس
ــلحه ها و  ها را غارت كردند و چهارپايان ، لباس ها، صندوق ها، اس
خوراكى ها را به يغما بردند. آنان ، حتى حريم اهل بيت (ع) را مراعات 
ــتاندند، به طورى كه  نكردند و زيور و لباس هاى زنان را از آن ها س
زنان اهل بيت (ع) به عمر بن سعد پناهنده شده و از شدت جنايت 
كارى شمر و گروه نابكارش   شكايت كردند، و عمر بن سعد به ظاهر، 

دستور داد كه از غارت خيمه ها دست بردارند. 

2 – آتش زدن خيمه ها
ــمنان پس از غارت خيمه ها و به يغما بردن دارايى ها و اشياى  دش

موجود بازماندگان، خيمه ها را به آتش كشيدند. 
3 - تاختن اسب بر پيكر شهيدان

عمر بن سعد، خطاب به سپاه خود گفت : چه كسانى آمادگى تاختن 
ــالم آمادگى كردند،  ــتگان را دارند؟ ده نفر از آنان اع ــب بر كش اس
ــر  ــر پيك ــش، ب ــبان خوي ــدى اس ــل بن ــس از نع ــده پ آن ع
ــب  ــين(ع) اس ــداهللا الحس ــه اباعب ــال، از جمل ــهيدان كرب ش
ــهيدان را  ــر ش ــى س ــت و ب ــر از جراح ــاى پ ــد و پيكره تاختن

در هم شكستند. 
4 - ارسال سر مقدس امام حسين عليه السالم به كوفه

عمر بن سعد، در عصر عاشورا براى خوش خدمتى بيش تر و اعالم 
وفادارى به عبيداهللا بن زياد و خاندان بنى اميه ، دستور داد سر بريده 
ــتاب به كوفه ببرند و عبيداهللا بن زياد را از  ــين (ع) را با ش امام حس

پايان يافتن غائله كربال با خبر گردانند.
ــين (ع)، با  ــداهللا الحس ــدس اباعب ــر مق ــاندن س ــت رس ماموري
ــلم» بود. آنان شب به  «خولى بن يزيد اصبحى» و «حميد بن مس
كوفه رسيدند. در آن هنگام داراالماره نيز بسته بود. به همين جهت 
ــب را در خانه خويش گذرانده و بامداد روز يازدهم، سر مقدس  ش

امام حسين (ع)را نزد عبيد اهللا بردند.
ــو دادن ،  ــت و ش ــهيدان را پس از بريدن و شس ــرهاى ديگر ش س
ــيم كردند تا نزد عبيداهللا برده و  ميان سركردگان جنايت كار تقس

پاداش بگيرند و بدين وسيله به وى نزديك شوند.

ــين (ع) جنگ را به طور رسمى آغاز و  به سوى سپاهيان امام حس
سپاهيان نگون بخت خود را به نبرد و تهاجم ترغيب و تشويق كرد.

در اندك مدتى دو سپاه به يكديگر نزديك شده و با ابزارهاى جنگى 
آن روز، به نبرد پرداختند. در اين نبرد، شگفتى تاريخ به وقوع پيوست 
و معادالت نظامى در هم ريخت ، و آن ، دفاع يك سپاه كمتر از صد نفر 
كه برخى از آنان را نوجوانان و يا كهن ساالن و سالخوردگان تشكيل 
ــپاه چند ده هزار نفرى بود. تصور دشمن  مى دادند، در برابر يك س
ــين (ع) در لحظات  ــپاه كم عده امام حس در آغاز بر اين بود كه س
ــده و از هستى ساقط مى شوند  نخستين هجوم سراسرى ، نابود ش
و غائله كربال به راحتى پايان مى پذيرد، ولى پس از درگير شدن با 
آنان، تازه فهميدند كه با كوهى استوار از ايمان و عقيده روبرو شدند و 
از ميان بردن آنان ، كار آسانى نيست. ياران امام حسين (ع) از بامداد 
ــورا، نبرد را ادامه داده و تا آخرين قطره هاى خون خود  تا عصر عاش

ــه اى نگرفته بود،  ــرى و تهاجمى، نتيج ــمن كه از نبرد سراس دش
ــپاه  ــرادى روى آورد؛ زيرا اگر چه س ــرد انف ــوى نب به تدريج به س
ــين (ع) آمده بودند،  ــعد، جملگى براى نبرد با امام حس عمر بن س
ــا فرزند زاده  ــد كه جنگ ب ــردان زيادى بودن ــى در ميان آنان م به سوى دشمن هجوم آوردند. تمام ياران امام (ع) ، از جمله جوانان ول

در عاشوراى 
حسينى 

چه گذشت؟

در تاسوعاى حسينى چه گذشت؟
دريچه

جرج جرداق(دانشمند و اديب مسيحى):
وقتى يزيد، مردم را تشويق به قتل حسين و مامور به خونريزى مى 

 كرد، آنان مى گفتند:چه مبلغى مى دهى؟
ــر هفتاد بار ــتيم؛ اگ ــه او گفتند: ما با تو هس ــين ب اما انصار حس
 كشته شويم، باز مى خواهيم در ركابت جنگ كنيم و كشته شويم.

عباس محمود عقاد(نويسنده و اديب مصرى):
جنبش حسين، يكى از بى نظيرترين جنبش هاى تاريخى است 
ــى  ــه دعوت هاىدينى يا نهضت هاى سياس كه تاكنون در زمين
ــن جنبش، به قدر  ــت...، دولت اموى پس از اي ــته اس پديدار گش
عمر يك انسان طبيعى دوام نكرد، و از شهادت حسين تا انقراض 

آنان بيش از شصت و اندى سال نگذشت.
احمد محمود صبحى(نويسنده):

ــين بن على(ع) در ميدان نظامى يا سياسى شكست  اگر چه حس
ــه مثل خون  ــراغ ندارد ك ــتى را س خورد؛ اما تاريخ، هرگزشكس

حسين(ع)، به نفع شكست خوردگان تمام شده باشد. 
ــار و نهضت هاى  ــر زبير و خروج مخت ــين، انقالب پس خون حس
ــاقط شد و  ــت، تا آن جا كه حكومت اموى س ديگر را در پىداش
ــا آن تخت ها و  ــدكه ب ــين(ع)، فريادى ش نداى خونخواهى حس

حكومت ها را به لرزه درآورد.
آنتوان بارا (نويسنده مسيحى):

ــراى او بيرقى  ــرزمينى ب ــر س ــود، در ه ــين از آن ما ب ــر حس اگ
بر مى افراشتيم و در هرروستايى براى او منبرى بر پا مى كرديم و 

مردم را با نام حسين به مسيحيت فرا مى خوانديم.
گيبون(مورخ انگليسى):

ــا صاحب واقعه  ــته و ما هم ب ــه مدتى از واقعه كربال گذش با آن ك
ــه  ــكالتى ك ــا و مش ــختى ه ــتيم،اما س ــن نيس ــم وط ه
ــات سنگين دل ترين  حضرت حسين «ع» تحمل كرده، احساس
ــك نوع عطوفت و مهربانى  خواننده را بر مى  انگيزد، چندان كه ي

نسبت به آن حضرت در خود مى يابد.
سر پرسى سايكس(خاور شناس انگليسى):

حقيقتا آن شجاعت و دالورى كه اين عده قليل از خود بروز دادند، 
به درجه  اى بوده است كه در تمام اين قرون متمادى هر كسى كه 

آن را شنيد ، بى اختيار زبان به تحسين و آفرين گشود. 
تامالس توندون(رييس سابق كنگره ملى هندوستان):

ــهادت امام حسين(ع)، سطح  اين فداكارى هاى عالى از قبيل ش
ــته است خاطره آن،  ــريت را ارتقا بخشيده است و شايس فكر بش

هميشه باقى بماند و يادآورى شود.
محمد زغلول پاشا:

ــين(ع) در اين كار، به واجب دينى و سياسى خود قيام كرده  حس
ــهامت را در مردم پرورش  ــزادارى، روح ش و اين گونه مجالس ع

مى دهد و مايه قوت اراده آنها در راه حق و حقيقت مى شود.

سخنان بزرگان درباره 
امام حسين(ع)

«هنـگام شـهادت فرارسـيده 
اسـت»، و من بيعت خود را از شما 
برداشتم؛ از تاريكى شب استفاده 
كنيد و راه شـهر و ديار خويش را 

پيش گيريد ...



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1711 | پنجشنبه 30 مهر 1394 | 8 محرم  1437

Society,Cultural  Newspaper No.1711 October 22 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

12

ــاى اتاق بازرگانى اصفهان با تأكيد بر  مهدى جمالى نژاد در ديدار با روس
اينكه بايد همه سهم خودمان را در اداره شهر انجام دهيم، اظهار داشت: 
ــت هم  ــهر، با همدلى و تعامل دست به دس ــرايط فعلى ش بايد همه در ش
ــاير كشورها در شهر ــرمايه گذارى س دهيم و از فضاهاى موجود مثل س

 استفاده كنيم، تا تراز اصفهان ارتقاى پيدا كند.

ــهردارى ــاق بازرگانى و ش ــن ات ــل بي ــت تعام ــه اهمي ــاره ب وى با اش
 ادامه داد: اگر بين همه دستگاه هاى شهر تعامل وجود داشته باشد و همه 
مثل يك خانواده باهم كار كنند،  مى توانيم عقب ماندگى هاى گذشته را

ــران اصفهان  ــكل مدي ــهردار اصفهان با بيان اينكه مش  جبران كنيم.ش
ــفانه با وجود  ــت، افزود: متأس ــرمايه گذارى اس آشنا نبودن با فضاى س
ــا در ايجاد  ــت؛  ام ــاله ميهمان نوازى زبان زد اس ــان در مس اينكه اصفه
ــرمايه گذارى ــرى از ادبيات ويژه س ــرمايه گذارى و بهره گي فضاهاى س

 موفق نبوده اند.
ــووالن از من  ــته بسيارى مس ــال هاى گذش ــاره به اينكه در س وى با اش
ــد داريد،  ــگرى تاكي ــر اهميت گردش ــدازه ب ــرا اين ان ــه چ گله دارند،ك
ــگرى  ــائل گردش ــه به مس ــرورت توج ــان خيلى ض ــت: در آن زم گف
ــت موجود بهره  ــد از اين ظرفي ــرايط فعلى باي ــخص نبود؛ اما در ش مش

ــگرى ــاله گردش ــان از طريق مس ــاى اصفه ــتاى ارتق گرفت و در راس
 توجه كرد.جمالى نژاد بيان كرد: حاال كه با تصويب برجام بسترهاى حضور 
گردشگر در ايران فراهم شده است، بايد دستگاه ها با ادبيات سرمايه گذارى 

آشنا شوند تا بتوانيم در زمينه سرمايه گذارى در اصفهان فعال شويم.
اتاق بازرگانى و شهردارى را يكى مى دانيم

ــتيم و يك هدف و وظيفه را  ــهر، همه ما يكى هس وى گفت: در كالبد ش
دنبال مى كنيم، رفاقت ها و همدلى ميان همه دستگاه هاى شهر مى تواند 
در پيشرفت و توسعه شهر كمك كند.شهردار اصفهان با بيان اينكه بايد 
ــازمان ها براى اصفهان و ارتقا جايگاه آن  با همدلى و تعامل ميان همه س
فعاليت كنيم، افزود: در شرايط فعلى شهرهايى موفق هستند كه فن آفرين 
باشند و اقتصادشان به صورت دانش بنيان و بافكرهاى جديد جوانان شان 

شكل بگيرند.

شهردار اصفهان:
برجام، فرصتى براى سرمايه گذارى

 در اصفهان است

و  ــهيد  ش ــاد  بني ــت  سرپرس و  ــت  رياس ــاور  مش
ــاى  برنامه ه از  ــان،  اصفه ــتان  اس ــران  يثارگ امورا
ــد  ــوالت جدي ــا و تح ــهيد و خبره ــاد ش ــود در بني خ
ــخن  ــان س ــتان اصفه ــهيد اس ــاد ش در اداره كل بني
ــر  ــادى» مدي ــى حارث آب ــداهللا كريم ــردار عب گفت.«س
ــش، وارد ــش از 60 روز پي ــه بي ــت ك ــى اس ــازه نفس ت
ــابقه مديريتى  ــده و اگرچه س ــان ش ــهيد اصفه  بنياد ش
ــر  ــال هاى 82 تا 85 آن هم در بنياد حفظ آثار و نش در س
ــان را دارد، اما  ــتان اصفه ــدس اس ــاع مق ــاى دف ارزش ه
ــال ــدد او بعد از چندس ــى او و حضور مج ــابقه مديريت س
ــت  ــاورى رياس ــينى و حضور در منصب مش پايتخت نش
ــتى ، مى تواند نويد  ــهيد، البته در جايگاه سرپرس بنياد ش

بخش روزهاى خوب براى ايثارگران اصفهان باشد.
ــردار كريمى نيز  ــه مبارزاتى س ــه كارنام ــه نماند ك ناگفت
حرف هاى زيادى براى گفتن دارد! از مبارزات انقالبى گرفته 
ــارت در  تا حضور در لبنان و ارتباط با حزب اهللا لبنان و اس
ــال 67. آنچه در ادامه مى خوانيد گفت وگوى خبرگزاى  س
ــهيد و امور  ــت و سرپرست بنياد ش تسنيم با مشاور رياس

ايثارگران استان اصفهان است..
به استفاده از نيروى جوان در سيستم مديريتى 

خود اعتقاد جدى دارم

ــدگاه مديريتى خود را  ــردار عبداهللا كريمى در ابتدا دي س
ــتم مسووليتى  ــت و گفت: سيس مديريت راهبردى دانس
ــتم، با  ــابقه مديريتى داش ــا س ــان مى دهد، هرج من نش
ــت. وى به كارگيرى نيروى  تغييرات زيادى همراه بوده اس
ــانى جوان و پرتحرك را دغدغه اصلى خود در سيستم  انس
مديريتى اش به لحاظ ايجاد تحول عنوان كرد و گفت: جوان 
ــذارد، احتياطش كم،  ــت كه از جان مايه مى گ نيرويى اس

خوش فكر و پويا است و تحول ايجاد مى كند.
ــهيد و امور ايثارگران استان اصفهان با  سرپرست بنياد ش
ــان تحول ايجاد كرد،  ــام خمينى(ره) با جوان بيان اينكه ام
ــار تشكيل شد  تصريح كرد: انقالب از جوانان در همه اقش
ــهداى ما نيز در سنين كم  و  اين درحالى است كه اكثر ش
به شهادت رسيدند. وى عمده ترين ماموريت بنياد را در دو 
ــات دهى به آنها و  ــگزارى از ايثارگران و خدم حوزه سپاس
همچنين حوزه فرهنگ دانست و بيان كرد: عمده رويكرد 
ــتان اصفهان، رويكرد فرهنگى و قوى كردن اين  من در اس

حوزه است.
تاكيد بر تقويت و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت
كريمى با تاكيد بر تقويت و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت 
ــهادت هم در بين ايثارگران  تصريح كرد: فرهنگ ايثار و ش
ــار ديگر جامعه بايد توسعه يافته و  و هم مردم عادى و اقش

ــاره به كارهاى فرهنگى  ــود.وى با اش البته پويا و تقويت ش
انجام شده در بنياد شهيد اصفهان طى ماه هاى اخير گفت: 
تاكنون بيش از 35 مورد تئاتر خيابانى در سطح شهر اجرا 

شده است.
سمفونى ايثار اصفهان، توليد مى شود

ــان خبر داد  ــمفونى ايثار اصفه كريمى از تهيه و توليد س
ــمفونى 25 آبان،  ــورت اتمام كار، اين س و بيان كرد: در ص
ــد.وى  ــان رونمايى خواهد ش ــا روز ايثار اصفه همزمان ب
ــال جارى  ــر» تا پايان س ــب تئات به اجراى برنامه «صدش
اشاره كرد و گفت: تصميم داريم بيمارستان اعصاب و روان 
ــيقى درمانى  جانبازان را به بخش هاى تئاتر درمانى و موس

تجهيز كنيم.
رونمايى از 37 عنوان كتاب حوزه دفاع مقدس 

همزمان با روز شهيد در اصفهان
ــوان كتاب حوزه دفاع مقدس  كريمى از رونمايى از  37 عن

در اصفهان همزمان با روز شهيد در اسفند ماه خبر داد.
ــا در اصفهان،  ــات م ــى از اقدام ــان اين كه بخش وى با بي
ــى انجام  ــاس هماهنگ ــت، گفت: براس ــطح ملى اس در س
ــك باكس ــالمى ايران، ي ــورى اس ــداى جمه ــده با ص ش
 (هفت نيم ساعت) از راديو ايران براى معرفى هفت شهيد 

شاخص كشور گرفته شد.

معرفى هر هفته يك شـهيد در يـك برنامه 20 
دقيقه اى از راديو ايران

ــهيد و امور ايثارگران استان  ــت بنياد ش به گفته سرپرس
ــهيد در  اصفهان، همچنين برنامه معرفى هر هفته يك ش

يك باكس 20 دقيقه اى از راديو ايران پخش خواهد شد.
ــاره  ــده در آن، اش ــوزه درمان و اقدامات انجام ش وى به ح
ــايى پدران و مادران شهيد كرد و عنوان كرد: طرح شناس

ــه مراكز درمانى  ــا از درب منازل ب  زمين گير و انتقال آنه
ــهيد اصفهان است  و چكاب آنها، از ديگر اقدامات بنياد ش
كه از آذرماه امسال اجرايى خواهد شد.كريمى افزود: اگر، 
ــدن و تحت درمان  ــهيدى نياز به بسترى ش پدر يا مادر ش
ــد، بنياد موظف است همه اقدامات  قرار گرفتن داشته باش
ــتا انجام داده و خدمات مورد نياز به آنها  الزم را در اين راس

را ارائه كند.
وجود قريب به 800 هزار پرونـده ايثارگرى در 

استان اصفهان
ــون ايرانى درگير  ــه ميلي ــان اين كه نزديك به س وى با بي
ــب جمعيتى،  ــان از نظر تركي ــد، گفت: اصفه جنگ بودن
ــور را دارد.كريمى با اشاره به وجود  رتبه يك ايثارگرى كش
ــتان اصفهان، ــزار پرونده ايثارگرى در اس قريب به 800 ه

 اظهار كرد: اصفهان با داشتن 10 درصد جمعيت كل كشور، 
ــود اختصاص داده  ــدف ايثاگر را به خ 10 درصد جامعه ه
است.سرپرست بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان 
در بخش ديگر با اشاره به مشكالت اقتصادى كشور گفت: 
متاسفانه اين مشكالت بر روى خانواده هاى شهدا و ايثارگر 

تاثيرات بيشترى داشته و دارد.
تالش بنياد، كاستن از بار مشكالت خانواده هاى 

ايثارگران است
ــكالت  ــه از بار مش ــت ك ــالش بنياد اين اس ــت: ت وى گف
ــته و در امور مختلف همچون  خانواده هاى ايثارگران كاس
ــك دهد.كريمى با  ــا كم ــتغال به آنه ــكن و اش تامين مس
ــه ايثارگرى اصال به  بيان اين كه اكثر قريب به اتفاق جامع
ــتند، گفت:  ــتمرى از دولت نيس دنبال پول گرفتن و مس
ــو و مفيد به  ــا نيروهاى مثبت روبه جل نيروهاى ايثارگر م

حال دستگاه هاى دولتى و حتى خصوصى سازى هستند.
هر آنچه از زيبايى سراغ داريد در دفاع مقدس 

متبلور شد
ــنگى نبود؛  اما  ــگ ما، چيز قش ــا بيان اين كه جن كريمى ب
ــدن زيبايى ها نشد، عنوان  زشت هم نبود و مانع از ديده ش
ــى و زيبايى را به  ــر دنيا از خوب كرد: اگر تمام دنيا و مظاه
ايثارگران و خانواده هاى شان بدهند، جبران فداكارى آنها را

 نخواهد كرد. وى به نتايج جنگ اشاره كرد و گفت: هرآنچه 
از زيبايى سراغ داريد در جنگ متبلور شد، مرد از نامرد جدا 
ــهادت به عنوان يك فرهنگ، در  ــد، ايثار اثبات شد و ش ش
بيدارى اسالمى نفوذ پيدا كرد.كريمى با بيان اين كه بيدارى 
ــكل گرفت، گفت: بيدارى  ــهادت هاى ما ش ــالمى از ش اس

اسالمى بازخورد روح مسيحايى امام خمينى(ره) است.

اصفهان، كانديداى انتخاب پايتخت جوانان تصفيه خانه بزرگ اصفهان،  زير ذره بين محققانپايان هفته اى بارانى، در انتظار اصفهان
جهان اسالم است

كارشناس پيش بينى اداره كل هواشناسى استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان در پايان هفته،  شرايط جوى ناپايدارى خواهد داشت و سامانه اى 
بارشى موجب بارش هاى رگبارى و رعد و برق در استان مى شود.حسن 
ــدار از اواخر روز  ــامانه ناپاي ــار كرد: اوج فعاليت اين س خدابخش ، اظه
ــنبه خواهد بود و موجب افزايش بارش،  چهارشنبه تا پايان روز پنج ش

رگبار و رعد و برق خواهد شد.
ــتان اصفهان ادامه داد:  ــناس پيش بينى اداره كل هواشناسى اس كارش
ــتان اصفهان نيمه ابرى تا ابرى  ــمان اس ــنبه آس از بعد از ظهر چهارش
ــتان  ــاى پراكنده و رعد و برق اس ــب آن بارش ه ــود و به موج خواهد ب
ــمال غرب،  ــمال، ش ــامانه در مناطق ش را فرا مى گيرد، فعاليت اين س
ــتان خواهد بود و از روز پنجشنبه  ــرق اس غرب، مركز و به تدريج در ش
ــد.خدابخش  ــامانه خواهند ش ــتان نيز درگير اين س نواحى جنوبى اس
ــد،  ــاورزى اعالم خواهد ش ــروز توصيه هاى كش ــه ام ــاره به اينك با اش
ــمالى و شرقى  ــديد به خصوص در مناطق ش تصريح كرد: وزش باد ش
استان پديده غالب خواهد بود.وى خاطرنشان كرد: در 24 ساعت آينده 
دماى هواى اصفهان بين 9 تا 27 درجه سانتى گراد متغير خواهد بود و 
در طول همين مدت خوروبيابانك با 28 سانتى گراد گرم ترين و بويين 
و ميان دشت با صفر درجه سانتى گراد خنك ترين نقاط استان اصفهان 

خواهند بود.

ــكى  ــگاه علوم پزش ــت دانش ــات محيط زيس ــز تحقيق ــناس مرك كارش
ــه تصفيه خانه  ــام ورودى ب ــت آب خ ــات كيفي ــت: مطالع ــان گف اصفه
ــور صفا ــت.پريناز پ ــى و اجرا اس ــان در حال بررس ــتان اصفه بزرگ اس

ــازمان حفاظت از محيط زيست براى  ــات مشتركى با س  اظهار كرد: جلس
ــالمتى و پايش زيستى ارائه راهكارهاى كاهش آالينده ها و اثرات آن بر س

 برگزار مى كنيم.
ــگاه علوم پزشكى اصفهان  كارشناس مركز تحقيقات محيط زيست دانش
ــتى افزود:  ــع بحران هاى محيط زيس ــراى رف ــوص راهكارهايى ب در خص
ــى در زمينه آلودگى هوا براى هدايت  مركز تحقيقات، پمفلت هاى آموزش
ــران آلودگى هوا  ــه در زمان بح ــند ك ــار داد تا مردم آگاه باش مردم انتش
ــهردارى در  ــن پمفلت ها با همكارى ش ــه فعاليت هايى انجام دهند،  اي چ
ــانى عمومى انتشار ــطح شهر به منظور اطالع رس وسايل نقليه عمومى س

 داده شد.
پورصفا در خصوص پروژه هاى تحقيقاتى اين مركز در زمينه فاضالب هاى 
صنعتى تصريح كرد: مطالعات كيفيت آب خام ورودى به تصفيه خانه بزرگ 
استان اصفهان در حال بررسى و اجرا است؛ همچنين طرح بررسى و ارايه 
راهكارهاى اجرايى كاهش حجم لجن مازاد بيولوژيكى در تصفيه خانه هاى 
فاضالب به عنوان يك مطالعه موردى بر روى تصفيه خانه فاضالب شمال 

اصفهان بررسى شد.
ــتفاده مجدد لجن توليدى در  ــى كيفيت و امكان اس وى ادامه داد: بررس
ــا مطالعه موردى  ــهرك ها و نواحى صنعتى ب تصفيه خانه هاى فاضالب ش
ــترجان،  از ديگر  ــورت و اش ــى مباركه، مورچه خ ــهرك صنعت بر روى ش

فعاليت هاى مركز بوده است.
ــكى  ــگاه علوم پزش ــت دانش ــات محيط زيس ــز تحقيق ــناس مرك كارش
ــانه ها ــا رس ــات ب ــز تحقيق ــكارى مرك ــه هم ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه

ــت محيطى مؤثرترين راه  ــازى زيس ــه فرهنگ س ــرد: در زمين ــار ك  اظه
ــات  ــز تحقيق ــن رو مرك ــت. از اي ــانه ها اس ــت رس ــتفاده از ظرفي اس
ــون به مردم ــى در تلويزي ــال پيام هاى تبليغات ــوده با ارس در روزهاى آل

 اطالع مى دهد.
ــيدى تاكيد كرد: در  ــتفاده از انرژى خورش پورصفا با اشاره به اهميت اس

غرب على رغم اينكه روزهاى كمى از انرژى خورشيد بهره مند هستند، اما 
ــيد در اتومبيل هاى خورشيدى و نيروگاه هاى خورشيدى  از انرژى خورش

استفاده بهينه مى كنند. 
در ايران اين مساله چند سالى مطرح شده  و جاى كار دارد. بيشتر سال را 
ــتفاده بهينه را مى توانيم از آن  از انرژى برخوردار هستيم و بيش ترين اس

داشته باشيم. 
ــكى  ــگاه علوم پزش ــت دانش ــات محيط زيس ــز تحقيق ــناس مرك كارش
ــت محيطى  ــايل مهم زيس ــوا از مس ــه آلودگى ه ــا بيان اينك اصفهان  ب
ــوا، جمع آورى  ــه اى معضل آلودگى ه ــت، تصريح كرد: براى رفع ريش اس
ــايلى  ــردن معاينه فنى خودروها از مس ــوده و الزامى ك خودروهاى فرس
ــزء دغدغه ها  ــتاندارى مطرح و ج ــترك با اس ــات مش ــت كه در جلس اس

است.
ــگاه علوم پزشكى اصفهان  كارشناس مركز تحقيقات محيط زيست دانش
ــتان بر اثر آلودگى هوا توضيح  ــطح اس ــاره به بيمارى درختان در س با اش
ــاوم و درختانى كه  ــورت بگيرد و از نوع گياهان مق داد: بايد تحقيقاتى ص
ــبت به آالينده ها دارند در استان و شهرهاى آلوده  حساسيت كمترى نس
كاشته شود تا اين درختان از بين نرود و بتوانند در كاهش آلودگى هوا مؤثر

 باشند. 
ــاق مى افتد  ــوا اتف ــرما وارونگى ه ــل س ــه در فص ــان اينك ــا با بي پورصف
ــه  كرد:  ــود، توصي ــن مى ش ــطح زمي ــا در س ــع آالينده ه ــث تجم و باع
ــه افزايش  ــى رود و منجر ب ــرژى باال م ــزان مصرف ان ــرما مي در فصل س
ــرف انرژى را  ــردم بايد تا حد امكان مص ــود؛ بنابراين م آلودگى هوا مى ش
ــاد نكنند و از آب گرم كمتر كاهش دهند، بخارى ها را تا آخرين درجه زي

 استفاده كنند. كاهش مصرف انرژى اقدام مؤثرى براى كاهش آلودگى هوا 
است.

ــت،  ــكته هاى قلبى اس ــوا دليل س ــه ذرات معلق در ه ــان اينك وى با بي
ــد در روزهاى بحرانى  ــانى كه بيمارى قلبى عروقى دارن تصريح كرد: كس
آلودگى هوا تا حد امكان از منزل خارج نشوند و فعاليت خود را كم كنند، 
ــر آالينده ها را تا  ــيدان ها اثرات مض همچنين مصرف لبنيات و آنتى اكس

حدى كاهش مى دهد.

ــه شهر همدان،   مديركل امور بين الملل وزارت ورزش و جوانان با بيان اينكه س
ــالم  ــوان پايتخت جوانان جهان اس ــداى انتخاب به عن تبريز و اصفهان كاندي
ــتند، گفت: در حال حاضر برنامه ديدار از استان هاى متقاضى براى انتخاب  هس
ــرار بود اين  ــتور كار داريم. ق ــالم را در دس به عنوان پايتخت جوانان جهان اس
ــفر وزير ورزش تونس به ايران، اين  هفته از همدان بازديد كنيم؛ ولى به علت س
ــفر به تعويق افتاد؛ البته به زودى اين كار انجام مى شود. حيدر صادقى افزود:  س
انتخاب پايتخت جوانان جهان اسالم در حال طى كردن فرايند خود است. بدين 
ــاماندهى امور جوانان را  منظور شاخص هايى را تعيين كرديم و نظر معاونت س
ــده به منظور انتخاب  ــاخص هاى تعيين ش ــديم.وى در ادامه گفت: ش جويا ش
ــتان ها اعالم كرديم و از 31 استان، شش  پايتخت جوانان جهان اسالم را به اس
ــتان ها از قابليت ها و برنامه هاى  استان انتخاب شد. مديران كل جوانان اين اس
ــد برنامه هايى كه در طول دو  استان خود دفاع كردند سپس از آنان خواسته ش
سال مى توانند اجرا كنند را به ما ارائه دهند.صادقى در پايان اظهار كرد: 10 روز 
ــان فرصت داديم. سه استان برنامه هاى  به شش استان براى ارائه برنامه هاى ش
ــه اى كه با حضور مسووالنى چون  خود را فرستادند. از بين سه استان در جلس
ــده تام االختيار حوزه  ــتان هاى وزارت ورزش و جوانان و نماين مديركل امور اس
ــد، به اين نتيجه رسيديم كه بايد از اين سه استان  جوانان و بين الملل برگزار ش
بازديد ميدانى و با استانداران و اجرا كنندگان اين برنامه مالقات و امكانات سخت 

افزارى و نرم افزارى آنان را بررسى كنيم و بر اساس آن به جمع بندى برسيم.

خبر 

استاندار اصفهان گفت: اصفهان بايد موزه علوم و فنون پيشرفته و كاملى را 
داشته باشد و همه نهادهاى مربوطه بايد با مشاركت يكديگر پايه گذار موزه 
علوم و فنونى در شان استان اصفهان و مردم با فرهنگ اين استان باشند.
به گزارش تسنيم، رسول زرگرپور در صدوپنجمين جلسه شوراى آموزش 
ــت: احداث موزه علوم و فنون اقدام  ــتان اصفهان اظهار داش و پرورش اس
جالبى بوده و در درك بهتر علم و دانش و آنچه كه به صورت نظرى براى 

دانش آموزان در مقاطع مختلف ارائه مى شود، مى تواند بسيار موثر باشد.
وى افزود: شان استانى مانند اصفهان كه قرار است كريدور علم و فناورى 
در آن ايجاد شود، اين است كه يك موزه علوم و فنون پيشرفته و كاملى را 
داشته باشد.استاندار اصفهان بيان كرد: در اين جلسه مقرر شد نهادهاى 
ــته باشند با همكارى  مختلفى كه مى توانند در اين رابطه مشاركت داش
يكديگر پايه گذار موزه علوم و فنونى كه در شان استان اصفهان و مردم با 
فرهنگ اين استان است، باشند.وى با بيان اينكه ايجاد اين موزه برنامه اى 
ــت، تصريح كرد: اعتبارات الزم براى تجهيز و  بلند مدت ولى ضرورى اس
ــال آينده پيش بينى مى شود. تكميل اين موزه نيز در بودجه امسال و س
زرگرپور با اشاره به اجراى كامل طرح تحول نظام آموزش و پرورش براى 
ــت يك ماه اين طرح به خوبى و بدون  ــال گفت:  بعد از گذش نخستين س
مشكل در حال اجراست و نشان مى دهد كه اگر طرحى به صورت سنجيده 

و برنامه ريزى شده باشد به خوبى اجرا مى شود.
وى خاطرنشان كرد: بيش از 750 هزار دانش آموز استان اصفهان، امسال 
بدون هيچ گونه نگرانى و دغدغه و با آرامش و امنيت به سر كالس ها رفتند 

و اين كار بزرگ را به مسووالن مربوطه تبريك مى گوييم.
ــاره كرد و  ــوزى اش ــيج دانش آم ــان روز بس ــان به 8 آب ــتاندار اصفه اس
ــت: كليد واژه و دروازه ورود به بسيج، بسيج دانش آموزى بوده  اظهار داش
ــتان اصفهان بيش از  ــدود 750 هزار دانش آموز اس و در حال حاضر از ح
ــتند و امكان اينكه رشد  ــش بسيج هس 320 هزار نفر از آنان تحت پوش
ــد، وجود دارد.وى افزود: فعاليت هاى خوبى در قالب بيشترى داشته باش
 بسيج دانش آموزى و در بخش هاى مختلف اميدان، پويندگان و پيشگامان
 انجام شده كه اين بخش ها مى تواند توسعه بيشترى نيز داشته باشند و بايد 

بسيج دانش آموزى و اردوها و برنامه هاى اين بخش تقويت شود.
زرگرپور به نقش موثر صدا  و سيما در فرهنگ سازى و اطالع رسانى برنامه ها 
و طرح هاى بسيج اشاره و بيان كرد: اين امر امروز بشدت احساس مى شود و 
صدا و سيما در ارتباط با فرهنگ سازى بايد نقش خود را به بهترين شكل ايفا 
كند.وى با اشاره به اينكه استان اصفهان به عنوان پايلوت كشور در ايجاد 
رده اميدان تعيين شده، تصريح كرد: شوراى فرهنگى بسيج دانش آموزى 
ــور به خود اختصاص داده است. استان اصفهان رتبه دوم را در سطح كش
استاندار اصفهان بر مساعدت فرمانداران در برگزارى المپياد هاى ورزشى 
ــب و ورزش  ــعار تحصيل، تهذي ــه اى تاكيد كرد و گفت: ش درون مدرس
ــركت دانش آموزان  ــات مقام معظم رهبرى بوده و ش برگرفته از فرمايش
ــادابى در كنار تحصيل آن ها ــاط و ش ــى سبب نش در المپيادهاى ورزش

 مى شود.

استاندار اصفهان:
اصفهان،  موزه پيشرفته علوم و فنون 

مى خواهد
سرپرست بنياد شهيد و امورايثارگران 

استان اصفهان؛

اصفهـان؛ 
رتبه يـك ايثارگرى 

اسـت



ــم رقابت هاى ليگ برتر در زمين  ــپوليس، در هفته نه تيم فوتبال پرس
ــومين برد خود در  ــيد تا به س ــهد به پيروزى رس ــياه جامگان مش س

پانزدهمين دوره اين مسابقات دست پيدا كند.
ــزارى ديدار تيم هاى  ــر فوتبال با برگ ــم رقابت هاى ليگ برت هفته نه
ــياه جامگان و پرسپوليس در ورزشگاه ثامن مشهد شروع شد كه در  س
پايان تيم پرسپوليس با حساب دو  بر يك برابر ميزبان خود برنده شد
ــدى به ــا نورمحم ــى و رض ــا مكان ــاب سوش ــه در غي ــپوليس ك پرس

ــرد و در همان  ــروع ك ــت را تهاجمى ش ــدان آمده بود نيمه نخس  مي
ــد؛ اما ضربه سر طارمى به كنار  ــت مى توانست به گل برس دقيقه نخس
ــاگردان برانكو  ــت. در ادامه چندين موقعيت ديگر نصيب ش دروازه رف
ــت 15 دقيقه تيم سياه  جامگان  ــت. بعد از گذش ــد كه ثمرى نداش ش
ــاند؛ اما با وجود بازى  ــرايط بهترى پيدا كرد و بازى را به تعادل كش ش
سرعتى و رو به جلو نتوانست دروازه پرسپوليس را با خطر مواجه سازد.

ــيد.  ــه گل رس ــازى ب ــه 40 ب ــپوليس در دقيق ــم پرس ــرانجام تي س
ــد  ــاد احمدزاده در يك ضد حمله در جناح چپ صاحب توپ ش فرش
ــان مهيا كرد تا  ــاس زيبايى را براى رامين رضايي ــمانى باز، پ و با چش
ــد از اين گل ــروزان را باز كند. بع ــر دروازه ف ــن بازيكن با ضربه س اي

ــاگردان برانكو   اتفاق خاصى رخ نداد و در نهايت اين نيمه با برترى ش
خاتمه يافت.

ــورده تالش  ــراى جبران گل خ ــياه جامگان ب ــم س ــه دوم، تي در نيم
ــترى به خرج داد. در دقيقه 57 بود كه حسين زادمهران در جناح  بيش
ــت دروازه حريف را باز  ــد؛ اما نتوانس ــپ صاحب موقعيتى خوبى ش چ
ــه دادند و بازى از  ــم روند تهاجمى خود را ادام ــد. بعد از آن دو تي كن

سرعت بااليى برخوردار شد.
ــال به تير دوم  ــپوليس كه از ابتداى بازى فرار از جناح چپ و ارس پرس
ــت بعد از اينكه در دقيقه 66 روى سانتر  ــتور كار داش حريف را در دس
ــت از اين برنامه به گل برسد در  ــرانجام نتوانس ــاه و پاس بى س عاليش
ــر ــاه از چپ و ضربه س ــط عاليش ــال ديگرى توس دقيقه 72 روى ارس

 فرشاد احمدزاده به گل رسيد.
ــپوليس  ــار را روى دروازه پرس ــياه جامگان فش بعد از اين گل، تيم س
افزايش داد و در دقيقه 74 مى توانست روى ضربه شربتى به گل برسد 
ــپوليس اين  كه ضربه وى به پاى بنگر اصابت كرد و به كرنر رفت. پرس
حمله را با فرار طارمى پاسخ داد ولى او در حالى كه از كمند مدافعان 
ــت داد و خود را براى  ــف عبور كرده بود يك لحظه توپ را از دس حري
گرفتن پنالتى به زمين انداخت كه يك كارت زرد از داور دريافت كرد.
ــپوليس را در دقيقه 82 ــاى پرس ــى از گل ه ــگان يك ــياه جام تيم س

 پاسخ داد. پرتاب بلند اوت از جناح راست با دفع نه چندان خوب بنگر 
ــرضرب و ناگهانى، دروازه  ــوتى س ــد كه عليرضا نقى زاده با ش همراه ش

پرسپوليس را باز كرد.
ــود. جرى  ــه نهم نب ــازى هفت ــتين ب ــان جذابيت هاى نخس ــن پاي اي
ــپوليس داد و  ــط حمله پرس ــان تازه اى به خ ــازه وارد، ج ــون ت بنگس
ــياه جامگان  ــى دروازه س ــود تير افق ــر خ ــا ضربه س ــه 85 ب در دقيق
ــوت محكم خود از  ــون دو دقيقه بعد با ش ــرزه در آورد. بنگس ــه ل را ب
ــه ب را  ــروزان  ف ــف،  حريــــ ــه  جريم ــه  محوط ــت  راس ــاح  جن

 واكنش، وا داشت.

ــابقه اى را با لباس قرمز  ــپوليس در اين فصل ليگ برتر، هيچ مس پرس
نبرده است.

ــپوليس، سومين پيروزى اش در ليگ پانزدهم را نيز با لباسى غير  پرس
ــت آورد تا سرخپوشان در اين فصل هيچ بردى با  از لباس قرمز به دس

پيراهن سرخ نداشته باشند!
ــفيد بردند و  ــازى را با پيراهن س ــاگردان برانكو ،فوالد و تراكتورس  ش

مقابل سياه جامگان هم با پيراهن مشكى به برترى رسيدند.
ــياه پوش  ــان س ــوى در همه مسابقات ش ــالع ثان ــا اط ــال و ت ــا فع  آنه
ــابقه اى را  ــد بود و بنابراين حاال حاالها با پيراهن قرمز هيچ مس خواهن

نخواهند برد!
ــورد هدر  ــى ها اينكه در م ــورد پرسپوليس ــر در م ــب ديگ ــه جال  نكت
ــر  ــرى، كم دقت ت ــگ برت ــاى لي ــام تيم ه ــت گل از تم دادن موقعي

و البته بدشانس تر هستند. 
ــياه جامگان  س ــا  ب ــازى  ب در  ــه  ك ــتون  بنگس ــه  ضرب ــت  حقيق در 
ــه  ــود ك ــى ب ــمين توپ ــرد، شش ــورد ك ــف برخ ــر دروازه حري ــه تي ب
ــابقه واقعا زياد ــه براى 9 مس ــر مى زدند؛ آمارى ك ــان به تي سرخپوش

 و عجيب است.
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سرخابى ها 

پرسپوليس به سومين بردفصل رسيد

عجيب ترين اتفاق در مورد
 بردهاى پرسپوليس

مهدى طارمى پس از برد پرسپوليس مقابل سياه جامگان، عكس زير را 
در اينستاگرامش منتشر كرد. گفتنى است بازيكنان پرسپوليس پس از 

پيروزى  برابر سياه جامگان، راهى حرم امام رضا (ع) شدند.

لنز دوربين

مهدى طارمى: نايب الزياره همه بودم

ــران  ــى اي ــاى مل ــم ه ــرمربى تي ــر دو س ه
ــمت خود ــخص از س ــل نامش ــه بنابر دالي ك

 استعفا داده بودند پس از آنكه توانستند امتيازات 
الزم را بگيرند به سركار خود برگشتند!

ــد؛ اما  ــيا ش ــد، اميدوارانه قهرمان غرب آس ــم امي تي
ــه رفتار مد  ــت ك ــور را به نظاره نشس ــه خاكپ نااميدان

ــريعه هم در ــتعفا داد. ناظم الش امروز را تكرار كرده و  اس
ــتعفا داد. او هم بابى را باز كرد كه همه  ــال اس  تيم ملى فوتس

مى دانستند يك شو و نمايش است و براى گرفتن امتيازهاى بيشتر، 
ــخص نبود كه چه مى خواهند. ــان مش چون اصال از ميان حرف هاى ش

ــت، او گاهى از كاشانى  ــخص نبود چه مى خواس ــتى مش خاكپور هم به درس
ــور  ــه خاكپ ــت ك ــن اس ــه ممك ــيون و البت ــع از فدراس ــى مواق ــه دارد، برخ گالي

ــت برود.  ــده و مى خواس ــز دي ــود را لبري ــاى خ ــقف آرزوه ــك، س ــى كوچ ــن قهرمان ــا همي ب
ــرى در هر تيمى كه با  ــوان تيم ملى ايران و مربيگ ــت. پيراهن تيم ملى ايران، عن ــت اما خوب نيس ــر چه هس  ه
ــرعت و با اولين اتفاق  ــد و بروند، آن هم به س ــت كه آن را رها كنن ــده، موضوع كوچكى نيس ــام ايران مزين ش ن
ــتعفا  ــريعه كه با اين اس ــيله اى كرده اند براى گرفتن امتياز.  ناظم الش ــتعفا كردن را وس كوچك.در واقع آنها اس
ــام داد كه برخى از قطبى، يعنى  ــايد چنين كارى را در روزهايى انج ــگ رقباى خود رفت و خاكپور هم ش ــه جن ب

دوست حبيب كاشانى براى تيم اميد، نام مى بردند.
ــت و بايد بسته شود.  ــال مردان اين موضوع را باب كرده اند كه باب خوبى نيس ــرمربيان تيم اميد و البته فوتس س

تيم هاى ملى جاى كشمكش و زورآزمايى با نيروى افكار عمومى نيست.

در  ــزى  مرك ــتان  اس ــول  معل ــده  دون
ــب كس ــراى  ب ــا  رقابت ه در  ــور  حض ــتانه  آس
ــا  تنه ــت:  گف ــو  ري ــك  پارالمپي ــهميه  س  
ــابقات  يك ماه ديگر زمان، براى پرداخت ورودى مس
ــكل  ــن مدت اين مش ــت و اگر در اي ــده اس ــى مان باق
ــانس حضورم در بازى هاى پارالمپيك ريو  مرتفع نشود، ش
ــن ميرزايى، درباره سابقه ورزشى خود از دست مى رود.محس
ــدم و از همان  ــته دووميدانى ش ــال 82 وارد رش  اظهار كرد: از س
ــال اول توانستم در بازى هاى استانى مقام كسب كنم و اين موضوع  س
ــته نيز در ــال كنم. در اين رش ــته را دنب ــد به طور جدى اين رش باعث ش
ــمت ماده 100 متر  ــاده فعاليت كردم تا در نهايت به طور حرفه اى به س ــد م  چن
ــول در كالس تى 47  ــر در ماده پرش ط ــا جايى كه در حال حاض ــول رفتم ت ــرش ط و پ
ــتم.اين ورزشكار معلول درباره بازى هاى كسب  ــانتى متر ركورددار ايران هس معلولين با 6 متر و 40 س
ــورت رنكينگ جهانى  ــال جارى به ميزبانى امارات و به ص ــفندماه س ــابقات در اس ــهميه المپيك ريو گفت: اين مس س
ــهميه ورودى بازى هاى پارالمپيك ريو را كسب كنند و با توجه به اين  ــود و در آن ورزشكاران مى توانند س برگزار مى ش
ــكل خاصى ايجاد نشود، مى توانم ورودى پارالمپيك ريو را  ــپرى كرده ام، اگر مش كه بنده تمرينات خوب و منظمى را س
ــود، خود ورزشكار بايد  ــابقات به صورت آزاد برگزار مى ش ــب كنم.او همچنين اظهار كرد: با توجه به اين كه اين مس كس
ــن كه نمى توانم اين مبلغ را ــدود 5 ميليون تومان خواهد بود و به دليل اي ــت كند كه چيزى در ح ــه آن را پرداخ هزين

ــن رقابت ها  ــورم در اي ــانس حض ــت ، ش ــه به بنده كمك نكرده اس ــى در اين زمين ــون كس ــا كن ــم و ت ــت كن  پرداخ
بسيار كمرنگ شده است.

حرمت پيراهن ايران را 
نگه داريد

حضور در پارالمپيك ريو، 
معطل 5 ميليونتومان!

ــى  ــد جالل مجي ــا  ب را  ــه اى  جلس ــد  مى گوي ــايپا  س ــل  مدير عام
برگزار خواهد كرد.

ــوال كه آيا ــخ به اين س ــايپا در پاس ــت اهللا رضايى، مدير عامل س بي
ــان  ــت از هدايت نارنجى پوش  صحت دارد  كه مجيد جاللى قرار اس
ــانه ديدم ؛ اما  ــت: من هم اين خبر را در چند رس ــود، گف بركنار ش
ــت  ــال تصميمى در اين باره نگرفته ايم و قرار اس ــد بگويم كه فع باي
ــيم، مسايل مختلف را  ــته  باش ــه اى كه با كادر فنى داش بعد از جلس

بررسى كنيم. 
ما بعد از همه بازى هاى مان جلسه اى را با كادر فنى برگزار مى كنيم 

و اين چيز جديدى نيست.
ــرد تيمش در ر قا بت هاى  ــوال كه آيا از عملك ــخ به اين س او در پاس
ــت كه از اين  ليگ برتر رضايت دارد يا نه، بيا ن  كرد: واقعيت اين اس

كه سايپا در رده هفتم جدول رده بندى است، رضايت ندارم. 
ــن تيمش در  ــى از قرار گرفت ــم هيچ مديرعامل ــى فكر نمى كن يعن
ــد. در پايان فصل گذشته حدود 30 درصد  ــحال باش اين رده خوش
ــده بود ولى امروز من پيش از  ــايپا پرداخت ش مطالبات بازيكنان س
آغاز فصل حدود بيست و چند درصد از تعهدات را پرداخت كرده ام.

ــه  بـــــ و  ــم  داده اي ــام  انجــ را  ــادى  زيــــ ــاى  تالش هـــــ
ــا  م ــرد  عملك ــاره  درب ــران  ديگ ــه  ك ــت  اس ــر  بهت ــرم  نظـــ

قضاوت كنند.

پاسخ پر ابهام مدير عامل سايپا 
درباره احتمال بركنارى جاللى

بازى با ژاپن آخرين ديدار تيم ملى ايران بود؛ جايى كه 
ــپاهانى ها يكى از مهره هاى تاثيرگذار خود را به دليل  س

مصدوميت از دست دادند.
باشگاه ها طى روزهاى گذشته اعتراضات زيادى به مساله 
ــتند و از آن به عنوان  ــاى كارلوس كى روش داش اردوه
ــت ليگ و مصدوميت  ــى از داليل پايين آمدن كيفي يك
ــان نام برده اند. وريا غفورى، آخرين بازيكنى  بازيكنان ش
ــد  بود كه در جريان ديدارهاى ملى دچار مصدوميت ش
ــه از ميادين دور خواهد بود.  ــطه آن چهار هفت و به واس
ــپاهان بازى هاى حساسى در پيش  چهار هفته اى كه س
ــت و جالب اينكه با پايان دوران مصدوميت  خواهد داش
ــد  ــن بازيكن، بار ديگر اردوى تيم ملى آغاز خواهد ش اي

و اين بازيكن مسلما يكى از مدعوين آن خواهد بود. 
ــازمان ليگ  ــه در س ــه مبلغى ك ــه ب ــا توج ــپاهان ب س
ــورى به  ــا غف ــه وري ــد ب ــون باي ــده، 980ميلي درج ش
ــلما ــن هاى ديگرى كه مس عنوان قراردادش وراى آپش
ــش از 1/5ميليارد  ــن بازيكن را به بي ــغ قرارداد اي  مبل
ــاند، پرداخت كند.اين در حالى است  تومان خواهد رس
ــدر آنها  ــگاه و در ص ــال ها معموال باش ــه طى اين س ك
ــانه ها  ــران، اعتراضات خود را به رس ــرمربيان و مدي س
ــوف كرده اند و با  ــى وقت تيم ملى معط ــه كادرفن و علي
ــارت ناشى از اين اتفاقات  ــتند خس كمى دقت مى توانس
ــت كنند. در ادامه اين گزارش به برخى  را از فيفا درياف
مصدوميت هايى كه بازيكنان ايرانى در جريان ديدارهاى 
ملى دچار آن شده اند و باشگاه هاى متبوع خود را دچار 

صدمه كرده اند، اشاره مى كنيم.
ملـى مصـــدوميـت  شـوم  سـايـــه 

 روى سر سپاهان
ــش را به دليل  ــه بازيكنان ــت ك ــپاهان اولين بار نيس س
ــد. از مهم ترين  ــت مى ده ــت، اين گونه از دس مصدومي
ــى مل ــم  تي اردوى  در  ــور  ــا حض ب ــه  ك ــى  چهره هاي
ــرم نويدكيا  ــوان به مح ــدند مى ت ــار مصدوميت ش  دچ
ــد از آن مصدوميت دوران  ــى كه بع ــاره كرد. بازيكن اش
ــتر فصل را درگير  ــد و بيش ــش به نوعى كوتاه ش فوتبال
ــه از او به عنوان  ــاى جوان ك ــت. نويدكي درمان آن اس
ــد در  ــت ويكم نام برده مى ش ــتاره ايران در قرن بيس س
ــت  ــوم آلمان را در جيبش داش ــى كه قرارداد بوخ حال
ــد.  ــوت ش ــال 2004 دع ــى در س ــم مل ــه اردوى تي ب
ــپاهان با ديد ــاله آن روزهاى س ــك دفاعى 23س هافب
ــتاده  ــك طراح فرس ــت هافب ــى به پس ــاد كاظم  فره
ــد.  ــكوفايى فوتبالش ش ــن تغيير، باعث ش ــد و همي ش

ــد و نويدكيا عنوان  ــان آن دوره ليگ ش ــپاهان قهرم س
ــه دنبال  ــرد. بوخومى ها ب ــب ك ــن بازيكن را كس برتري
ــورش در تيم ملى  ــد و پيش از حض ــب نظر او بودن جل
ــان را با او  ــراى بازى هاى مقدماتى المپيك، قراردادش ب

به ثبت رساندند.
ــران باعث  ــك خوش فكر اي ــخ براى هافب ــا اتفاقى تل ام
ــن فوتبال  ــب زانو بلوري ــون لق ــا از آن روز تاكن ــد ت ش
ــرم در بازى  ــد: «مح ــود اختصاص ده ــه خ ــران را ب اي
ــل از اينكه  ــل كره جنوبى قب ــد در مقاب ــى امي ــم مل تي
مصدوميت اصلى اش به وجود بياييد در مقابل دروازه با
ــى برخورد كرد و  ــان كره جنوب ــى و دروازه ب  آرش برهان
ــروج از زمين با  ــد. پس از خ ــو مصدوم ش ــه زان از ناحي
ــى گفته بود  ــكان تيم مل ــكلش براى پزش اينكه از مش
ــم ملى به زمين  ــك تي ــا وجود درد زانو، با نظر پزش و ب
ــت.در طول بازى براى اينكه به زانوى مصدومش  بازگش
ــن تيم  ــش روى بازيك ــاى چپ ــا پ ــود ب ــار وارد نش فش
ــا او روى  ــس از برخورد ب ــكل رفت كه پ ــى ت كره جنوب
ــاط صليبى اش  ــاد و در اثر آن رب ــوى مصدومش افت زان
ــمت  ــى اش نيز از دو قس ــك خارج ــد و مينيس پاره ش
ــش را  ــوى چپ ــار زان ــون چهارب ــا كن ــد. او ت ــاره ش پ
ــاط صليبى و ــراى رب ــت؛ يك بار ب ــرده اس ــى ك جراح
 دو بار براى مينيسك و يك بار غضروفش را تراشيده اند.»
ــوان بزرگ ترين  ــازى ملى را مى ت ــن مصدوميت در ب اي
ــت.  ــى ايران دانس ــم مل ــگاه از اردوگاه تي ــيب باش آس
ــد از كاپيتان  ــپاهانى ها هنوز هم نمى توانن جايى كه س
ــماره چهار خود به طور مستمر استفاده كنند و او در  ش
پايان فصل به تركيب اضافه مى شود و با تاثيرگذارى اش 
اين تيم را به ليگ قهرمانان يا قهرمانى ايران مى رساند.
ــه اردوى بوخوم رفت  ــد از اين مصدوميت ب نويدكيا بع
ــتان  ــيرش به بيمارس ــتر مس ــهر بيش و البته در اين ش
ــگاه، منتهى مى شد. او بعد از  ــهر و كلينيك باش اين ش
ــد و در 10بازى اين تيم به طور نصفه  چند ماه مداوا ش

و نيمه بازى كرد و به سپاهان بازگشت.
احسان حاج صفى و در نهايت وريا

ــپاهان اصفهان  ــر بازيكنى از س ــان حاج صفى ديگ احس
ــم فرانكفورت  ــگ دو آلمان و تي ــون در لي ــود كه اكن ب
ــى در ــم مل ــاى تي ــش از بازى ه ــد. او پي ــازى مى كن ب
ــد  ــام ملت ها دچار مصدوميت از ناحيه دوقلوى پا ش  ج
ــپاهان از اين  ــت داد و س ــد بازى تيمش را از دس و چن
بابت متضرر شد. او البته با تالش دكتر رشادى، پزشك 
ــپاهان خيلى زودتر از موعد، به تركيب بازگشت و در  س

ــذار در تركيب تيمش  ــا نيز بازيكنى تاثيرگ جام ملت ه
بود.

ــى از اردوگاه  ــورى؛ آخرين بازيكن ــت وريا غف و در نهاي
ــد.  ــت كه در تيم ملى دچار مصدوميت ش ــپاهان اس س
ــط نيمه اول  ــپاهان در اواس ــت ملى پوش س مدافع راس
ديدار ايران برابر ژاپن، دچار مصدوميت شد و جاى خود 
را به مهدى ترابى داد و آخرين خبر از شرايطش، دورى 

3هفته اى اش از ميادين است. 
ــپاهان در اين هفته ها بايد با سياه جامگان،  جايى كه س
ــه برابر  ــپاهان البت ــكار كند. س ــتقالل پي ــوان و اس مل
سياه جامگان بازى خود را پشت سر گذاشت و به تساوى 
رسيد ولى دو بازى بعدى اين تيم در غياب وريا غفورى، 

به نظر مى رسد شرايط اين تيم را سخت تر كند.
تكيه كالم امير قلعه نويى: بازيكنانم را مصدوم 

تحويل مى گيرم
ــى  ــم بيگ زاده كه همه او را مامور مهار ليونل مس هاش
ــى در  ــم مل ــتند، در اردوى تي ــى مى دانس در جام جهان
ــتقالل در هفته هاى  ــد تا اس اتريش دچار مصدوميت ش
ــود.  ــروم ش ــور او مح ــيزدهم از حض ــگ س ــى لي پايان
ــوس  ــاد كارل ــورد اعتم ــوش و م ــپ ملى پ ــع چ مداف
ــكان دژآگه،  ــورد با اش ــن و در برخ ــى روش در تمري ك
ــن ترتيب جام  ــرار گرفت و به اي ــتش زير پاى او ق دس
ــت داد تا سرمربى وقت استقالل يعنى جهانى را از دس
ــود و از  ــادش بلند ش ــار ديگر فري ــى ب ــر قلعه نوي  امي

مصدوميت بازيكنانش در اردوى تيم ملى گاليه كند.
ــتقالل بود كه  ــك تيموريان نيز ديگر بازيكن اس آندراني
ــار مصدوميت  ــتش دچ ــام جهانى دس ــى ج در مقدمات
ــر كره جنوبى  ــدار براب ــرايط در دي ــان ش ــد و با هم ش
ــه صعود ايران به  ــرد و اتفاقا پاس گل منتهى ب بازى ك
ــژاد داد و ديگر  ــه رضا قوچان ن ــام جهانى برزيل را ب ج
ــتقالل بابت مصدوميتش  ــرمربى اس بازيكنى بود كه س

شاكى شده بود.
ــريالى  س ــدوم  مص ــم  ه ــدرى  حي ــرو  خس
ــتقالل پيش  ــن اس ــت؛ بازيك ــم ملى اس ــاى تي اردوه
ــار  ــتراليا دچ ــاى اس ــام ملت ه ــران در ج ــور اي از حض
ــن تورنمنت  ــازى در اي ــت ب ــد و فرص ــت ش مصدومي
ــر بود با  ــرو، البته مص ــاورد. خس ــت ني ــه دس ــز ب را ني
ــه زودى فرزندش ــه ب ــش و اينك ــه مصدوميت ــه ب توج
ــه دنيا خواهد آمد، اردو را ترك كند كه مورد موافقت   ب
ــا باعث اعتراض  ــرار نگرفت و تنه ــوس كى روش ق كارل

مجدد قلعه نويى شد.

راهكارى براى بازى هاى دوستانه
ــان در خالل  ــه براى بازيكن ــد از مصدوميت هايى ك بع
داد، رخ  ــورها  كش ــتانه  دوس ــاى  بازى ه و  ــا  اردوه

ــه اى، بيانيه اى  ــى جلس ــا ط ــى فيف ــره بين الملل  كنگ
ــيون ها  فدراس و  ــگاه ها  باش از  و  ــرد  ك ــادر  ص
ــش از اردوها  ــان را پي ــت كرد بازيكنان تيم ش درخواس
ــچ قانونى  ــال حاضر هي ــد. در نهايت، در ح ــه كنن بيم
ــيون ها و فيفا در طول  ــت از فدراس ــراى دريافت غرام ب
ــد منتظر ماند  ــدارد و باي ــتانه وجود ن ــاى دوس بازى ه
ــاى  ــود را در بازى ه ــان خ ــيون بازيكن ــد فدراس و دي
ــا خير. ــد ي ــرار داده ان ــه ق ــش بيم ــت پوش ــى تح مل

فدراسيون بين المللى فوتبال در كنگره شصت ودوم خود 
طرح بيمه غرامت بازيكنان در بازى هاى ملى را تصويب 

كرد. 
ــه حفاظت  ــا گفت: «برنام ــركل فيف ــه ، دبي  ژروم والك
ــامل  ــود و ش ــپتامبر اجرا مى ش ــاه س ــان از م از بازيكن
ــاالن  بزرگس رده  در  ــوش  ملى پ ــان  بازيكن ــام  تم
خواهد بود. بدين ترتيب باشگاه ها در صورت مصدوميت 
بازيكنان شان در رقابت هاى ملى از فيفا غرامت دريافت 

خواهند كرد.»
ــن قانون  ــد از تصويب اي ــا بع ــر، رييس فيف ــپ بالت س
ــت. اگر  ــوى بزرگى اس ــدم رو به جل ــه اين ق ــت: ك گف
ــود، بيمه  ــدوم ش ــى مص ــازى مل ــك ب ــى در ي بازيكن
وى  ــه  ب ــكا  آمري دالر  ــا 27000  ت ــه  روزان ــر  حداكث

مى پردازد. 
ــاب باشگاه سپاهان به خاطر سه هفته دورى  با اين حس
وريا غفورى از فوتبال به علت مصدوميت، مى تواند مبلغ 
ــود  567هزار دالر از فيفا غرامت بگيرد كه تقريبا مى ش

2ميليارد تومان.
غرامـت  از  نشـديم،  بيمـه  فدراسـيون: 

خبرى نيست
ــيون فوتبال اعالم كرد فدراسيون  يكى از اعضاى فدراس
ــفر هوايى ــان ترانس ــا در زم ــان را تنه ــال، بازيكن فوتب
ــا ــى آنه ــه ورزش ــا بيم ــه ب ــد و در رابط ــه مى كن  بيم

ــيون  ــى صورت نمى دهد، با توجه به اينكه فدراس  اقدام
ــت، به  ــزى اس ــكى مجه ــات پزش ــال داراى امكان فوتب
ــه  ــوند و كميت ــه نمى ش ــان بيم ــل بازيكن ــن دلي همي
ــان، تمام ــت دكترهراتي ــيون، به رياس ــكى فدراس پزش

ــان را زير نظر  ــت مصدوميت بازيكن ــات الزم جه  اقدام
مى گيرد و ما تنها در بحث بليت هواپيما، بيمه بازيكنان 

را در نظر مى گيريم!

ايرانى ها از غرامت روزانه 27هزار دالرى فيفا غافل شده اند؛

خسارت دو ميلياردى فيفا براى مصدوميت ملى پوش ايرانى
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به من بگو چرا!سبك زندگى

مى توانيد با كفش ديگران راه برويد
اگر مادر يا پدرى هستيد كه قصد آرام كردن فرزندتان را داريد، سعى كنيد خودتان 
را جاى او بگذاريد، به قول معروف شما چند پيراهن بيشتر پاره كرده ايد و ممكن 
است مشكالت فرزندتان در نظر شما خيلى كوچك باشد.اگر مى خواهيد ببينيد 
شما اين مهارت را بلديد يا خير، بهتر است خيلى صادقانه ببينيد اين پنج مورد در 
زندگيتان چقدر وجود دارد. مى توانيد از يك دوست نزديك، والدين يا همسرتان 
در اين خصوص سوال كنيد. مواردى كه در بررسى خودتان براى همدلى بايد مد 
نظر بگيريد، از اين قرار است: توانايى عالقه مندى به ديگران را دارم،تحمل افراد 
مختلف را دارم، در رفتارم با ديگران پرخاشگرى كمى دارم، مى توانم دوست يابى 
داشته باشم و شخص دوست داشتنى اى هستم،براى ديگران احترام قائل مى شوم.
ــر پيدا نكرده ايد، كمى  صادقانه جواب دهيد و اگر در مهارت همدلى هنوز تبح

تمرين كنيد و سعى كنيد در زندگى تان فرد همدلى باشيد.
دل هايى نزديك به هم

ــرايط  همدلى يعنى اينكه فرد بتواند زندگى ديگران را حتى زمانى كه در آن ش
ــان هاى ديگر را  قرار ندارد، درك كند. همدلى به فرد كمك مى كند تا بتواند انس
حتى وقتى با آن ها متفاوت است، بپذيرد و به آنان احترام بگذارد. همدلى، روابط 
اجتماعى را بهبود مى بخشد و به ايجاد رفتارهاى حمايت كننده و پذيرنده، نسبت 
ــان هايى كه باهم همدل اند مى توانند  ــود. انس ــان هاى ديگر منجر مى ش به انس
ــند، حتى با هم رقابت كنند اما  سال هاى سال در يك محيط كارى مشغول باش
ــوند. آنان كه همدلى را بلدند با همسرشان كمتر دچار اختالف  دچار مشكل نش
مى شوند و مى توانند تفاوت  هايشان را مديريت كنند.در ادامه، صحبت هاى خانم 
دكتر مريم فرضي، مشاوره خانواده و استاد دانشگاه، را در مورد همدلى پيش روى 
شما عزيزران مى گذاريم.كارشناسان معتقدند كه مهارت همدلى يا توانايى ورود به 
دنياى فردى ديگر، يعنى اين كه به درستى بتوانيم احساسات آن فرد در آن لحظه 
و معنى آن احساسات را درك كنيم و بتوانيم به روشى با  او ارتباط برقرار كنيم كه 

او احساس كند درك شده است.
ــى مى گويند: ما زمانى همدلى كرده ايم كه بتوانيم  كارشناسان علم روان شناس
ــالم و غير تهديدكننده قرار  ــم كه فرد را در يك فضاى س وضعيتى را فراهم كني
ــت دارد، ابراز كند.ما  ــات و افكارش را كه برايش اهمي دهيم، تا او بتواند احساس
هنگامى همدل شده ايم كه بتوانيم معناى سطحى كلمات و معناى زيرين آنها 
ــيم و درك كنيم.اين مهارت، در دل  را به همراه احساسات همراه با پيام، بشناس

مهارت خودآگاهى و هسته اصلى ارتباط است. 
ــتن، به اين  ــات، نيازها و تقاضاهاى ديگران توجه داش همدلى يعنى به احساس
ــتن و نگران آنها بودن. پذيرش آنها  ــات و نيازها و تقاضاها احترام گذاش احساس
همان گونه كه هستند. همدلى يعنى توان فهم عقايد و باورهاى ديگران.در اين 
ــاور خانواده و استاد دانشگاه به  برنامه از مشاوره روان شناسى،  مريم فرضى، مش
ما آموزش مى دهد كه چگونه مى توانيم باورها و عقايد ديگران را بفهميم و آنها را 
درك كنيم و به نيازها و تقاضاهاى ديگران توجه كنيم و احترام بگذاريم و نشان 
دهيم كه با آنها همدل هستيم.مريم فرضى در اين برنامه ما را با روش ها و راه هاى 
همدلى كردن، آشنا مى كند.برنامه همدلى آخرين برنامه از مجموعه برنامه هاى 
مشاوره روان شناسى با موضوع مهارت هاى زندگى است، اما مشاوره روان شناسى 

همچنان ادامه دارد.
از همراهى شما سپاسگزاريم و منتظر دريافت نظرتان هستيم.

خواب هايي كه مي بينيم، معموال نوعي واكنش نسبت به افكار، فعاليت ها و 
احساساتي است كه در طول روز داشته ايم. خواب ها بازتاب افكاري هستند 
كه در ذهن ما خطور مي كنند. روياها يكي از بخش هاي جدانشدني وجود 
انسان هستند. در يك آزمايش علمي به افراد بالغ داروهايي داده مي شد كه 
اجازه حركت سريع مردمك چشم در خواب را از آنها مي گرفت. زماني كه 
چشم چنين حركتي دارد، فرد موردنظر خواب مي بيند. حذف توانايي خواب 
ديدن تضادهاي اخالقي شديدي را در افراد تحت آزمايش ايجاد كرد. آنها 
به شدت مضطرب و خشن شده بودند و نمي توانستند به راحتي روي مطلبي 
تمركز كنند. در اين آزمايش همچنين ثابت شد كه هرچه فردي جوان تر 

باشد، رويا براي حفظ سالمت او نقش محوري تري را بازي مي كند.

ــت. اين محصول به عنوان  Morph يك گوشى مفهومى  مجهز به فناورى نانو اس
نمادى از انعطاف پذيرى براى موبايل هاى آينده است و براي ارائه تنوع و تغيير شكل 
ــده. Morph نشان دهنده نهايت  در گوشى هاى همراه توسط كاربران ساخته ش
عملكردى است كه فناورى نانو مي  تواند ارائه دهد و مواد انعطاف پذير و بدنه شفافي 
ــت. اين گوشي توسط دانشگاه  دارد كه هر دو سوى آن مرئى و قابل تميزكردن اس
ــت. Morph صفحه نمايش  ــده اس ــاخته ش كمبريج و مركز تحقيقات نوكيا، س
انعطاف پذيرى دارد كه كاربر مى تواند آن را مانند يك دستبند به دور مچ  دست خود 
بپيچاند. ضمنا نمايشگر شفاف آن نيز قابليت اين را دارد تا اطالعات را در چند اليه 
ــترش فناورى هايى كه در پروژه Morph به كار  مجزا نمايش دهد البته براي گس
گرفته مى شوند تا هنگام رسيدن به دست مصرف كننده نهايى، ممكن است هفت 
سال طول بكشد. اين ابزار، چيزى فراتر از يك گوشى سلولى بوده و هدف عمده آن 
مانند هر طراحى مفهومى ديگر، تغيير نگرش و برداشت ذهنى كاربران از گوشى تلفن 
همراه و ايجاد توقعات و كاربردهاى جديد از اين وسيله شخصى همواره همراه است.

مهارت همدلى(بخش دوم)

 (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» را 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.

شعر(ويژه محرم)زنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
( سرى بيست و هشتم )

feet   « پا » 

Have the ball at one's feet
شانس موفقيت داشتن

سپيده 
بارانى

شب اول قبر  

هر چه مى كردم به اعمالم نگاه
كوله بارم بود مملو از گناه

كارهاى زشت من بسيار بود
بر زبان آوردنش دشوار بود

چاره اى جز لب فرو بستن نبود
گرز آتش بر سرم آمد فرود

چون مالئك نا اميد از من شدند
حرف آخر را چنين با من زدند

عمر خود را اى جوان كردى تباه
نامه اعمال تو باشد سياه
ما كه ماموران حق داوريم

پس تو را سوى جهنم مى بريم
ديگر آن جا عذر خواهى دير بود
دست و پايم بسته در زنجير بود

نااميد از هر كجا و دل فكار
مى كشيدندم به ِخّفت سوى نار

ناگهان الطاف حق آغاز شد
از جنان درهاى رحمت باز شد

مردى آمد از تبار آسمان
ديگران چون نجم و او چون كهكشان

صورتش خورشيد بود و غرق نور
جام چشمانش پر از خمر طهور
چشم هايش زندگانى مى سرود
درد را از قلب انسان مى زدود

بر سر خود شال سبزى بسته بود
بر دلم مهرش عجب بنشسته بود  

                                                                                                      ادامه دارد....

كاريكاتور(تمركز آمريكا روى صلحت انديشى اسرائيل)

Walk sb o� his feet
كسى را از فرط راه بردن از پا انداختن

Vote with one's feet
با حضورخود راى دادن

چرا انسان خواب مي بيند؟

تلفن مفهومي  Morph چيست؟

جواب سودوكو  شماره 1710سودوكو  شماره 1711

جواب معما 1710معما 1711

روزى روزگارى، ماهى قرمز كوچولويى همين 
ــاس كرد  ــنا مى كرد ، احس طور كه توى آب ش
ــيرش خود به خود و بدون اختيار او عوض مس

ــود و هر چه تالش مى كرد مثل گذشته   مى ش
شنا كند نمى توانست .

ــاس كرد آب به  همين طور كه مى رفت ، احس
سمت باال مى رود و حسابى هم خسته شده بود !
ــوب ــنيد ، خ ــداى آوازى ش ــان ص ناگه

 گوش كرد .
ــداى يك ــايد ص ــه ش ــى كرد ك ــر م  اول فك

 روباه  است.  
ــت ! و باز  بعد گفت : « نه ! صداى يك كالغ اس

گفت : « بايد صداى يك االغ باشد ! »
ــى رفت ، ــمت باال م ــور كه آب به س همين ط
ــطح آب نزديك ــه س ــتر ب ــم بيش ــى ه  ماه

 مى شد .
ــمش به قورباغه اى افتاد كه در   يك دفعه چش
حال خواندن است ! با خودش فكر كرد كه حاال 
تو اين وضعيت عجيب و غريب اين قورباغه هم 

ابو عطا مى خواند !

با توجه به تعداد طبقاتى كه آن شخص باال و پائين 
ــدا در طبقه  ــويد كه ابت ــود ، متوجه مى ش كرده ب
هفتم قرار داشته است. و چون طبقه هفتم، وسط 
ساختمان است، پس اين ساختمان ادارى سيزده 

طبقه داشته است.

ــكل بينايى  آقاى هومر در يك تصادف دچار مش
شده و پزشكان به او اطمينان داده اند كه مشكل 
ــده بهبود خواهد  بوجود آمده تا چهار هفته آين
ــى او را تحت تاثير  ــق بيناي ــادف، عم يافت. تص
ــر فقط مى تواند  قرار داده به اين معنى كه هوم
اجسامى كه فاصله شان از او 2 متر يا بيشتر است 
را به وضوح ببيند و هرچه از اين نزديك تر باشد 
ــود. هومر براى  ــگ ديده مى ش براى او تار و گن
ــك آينه حمام  ــادت دارد نزدي اصالح صورت ع
ــتد،  حال پس از تصادف مى بايست چقدر  بايس
ــود را در آينه به  از آينه فاصله بگيرد تا تصوير خ

وضوح ببيند؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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آب كه سر باال رفت، قورباغه
 ابو عطا مى خواند !

Walk sb o� his 

Vote with one's 

خزندگان پرنده، چه نوع جانوراني 
بوده اند؟

خزندگان پرنده، در دوران ژوراسيك و كرتاسه، زندگى مى كردند و  در رده بزرگ 
پتروسورها طبقه بندى مى شوند. اندازه آنها از يك پرستو تا يك هواپيما، متغير 
بود. آنها بزرگ ترين مهره دارانى بودند كه قابليت پرواز داشتند. ظهور پرواز در اين 
خزندگان با آنچه تكامل پرواز در پرندگان مدرن امروزى محسوب مى شود تفاوت 
اساسى داشت. اين خزندگان پرنده، هيچ نزديكي اي با پرندگان مدرن امروزى 
ــورها توانايى خوبى براى  نداشتند. پيش از اين چنين تصور مى شد كه پتروس
پرواز ندارند و بيشتر به سرخوردن روى هوا و باقى ماندن روى جريان هاى هوايى 
متكى هستند. اما برپايه تحليل ويژگى هاى اسكلت پتروسورها، معلوم شده است 
كه تنها پتروسورهاى بزرگ، قابليت يك پرواز مداوم و ديناميكى را نداشته اند. 
پتروسورها استخوان هاى توخالى و مغز بزرگ داشتند. تمام اينها براى بال زدن 
ــده (كووتزال  ــور شناخته ش ــت. بزرگ ترين پتروس قدرتمندانه در هوا الزم اس
كوتلوس Quetzalcoatlus) دو نوك بالش حدود 11 تا 12 متر با هم فاصله 
داشت. اين خزنده داراى يك دست چهارانگشتى بسيار طوالنى بود كه بال به آن 

وصل مى شد. شكل سر پتروسورها، بسيار متنوع بوده است.

داستان كوتاه

ــَمِت آبدارچى در مايكروسافت  مرد بيكارى براى ِس
تقاضا داد. رييس هيات مديره با او مصاحبه كرد و تميز 
كردن زمينش را به عنوان نمونه كار ديد و گفت: «شما 
استخدام شدين، آدرس ايميلتون رو بدين تا فرم هاى 
مربوطه رو واسه تون بفرستم تا پر كنين و همينطور 

تاريخى كه بايد كار رو شروع كنين...
ــر ندارم، ايميل هم  مرد جواب داد: «اما من كامپيوت

ندارم!»
ــفم. اگه ايميل  ــت: «متأس رييس هيات مديره گف
ــما وجود خارجى ندارين. و كسى  ندارين، يعنى ش
ــته  ــغل هم نميتونه داش كه وجود خارجى نداره، ش
ــا را ترك كرد. ــه.» مرد در كمال نا اميدى آنج باش

 نمى دانست با تنها 10 دالرى كه در جيبش داشت 
ــوپرماركتى برود  ــد. تصميم گرفت به س چه كار كن
ــى گوجه فرنگى بخرد. بعد  و يك صندوق 10 كيلوي
خانه به خانه گشت و گوجه فرنگى ها را فروخت. در 
ــرمايه اش را دو برابر  ــاعت، توانست س كمتر از دو س
كند. اين عمل را سه بار تكرار كرد و با 60 دالر به خانه 
برگشت. مرد فهميد مى تواند به اين طريق زندگيش 
را بگذراند و شروع كرد به اين كه هر روز زودتر برود و 
ديرتر برگردد خانه. در نتيجه پولش هر روز دو يا سه 
ــك گارى خريد، بعد يك  ــود. به زودى ي برابر مى ش
كاميون و به زودى ناوگان خودش را در خط ترانزيت 

(پخش محصوالت) داشت...
ــال بعد، مرد ديگر يكى از بزرگ ترين خرده  پنج س

فروشان امريكا شد.
 شروع كرد تا براى آينده خانواده اش برنامه ريزى كند 
و تصميم گرفت بيمه عمر بگيرد. به يك نمايندگى 

بيمه زنگ زد و سرويسى را انتخاب كرد. 
ــيد، نماينده بيمه  وقتى صحبت شان به نتيجه رس

ــواب داد: «من  ــيد. مرد ج از آدرس ايميل مرد پرس
ــيد:  ايميل ندارم.» نماينده بيمه با كنجكاوى پرس
ــتين  ــى با اين حال تونس ــما ايميل ندارين، ول «ش

ــورى در  ــك امپراط ي
شغل خودتون به وجود بيارين،  

ميتونين فكر كنين به كجاها ميرسيدين 

اگه يه ايميل هم داشتين؟» مرد براى مدتى فكر كرد 
و گفت: آره! احتماالً ميشدم يه آبدارچى در شركت 

مايكروسافت...

داستان هاى شيوانا(حتى اگر شكسته ترين باشى!)

روزى خبر رسيد كه مردى وارد مدرسه شيوانا شده 
ــت كه در تمام جنبه هاى زندگى اش شكست  اس

خورده بود. 
خانواده اش را ازدست داده بود. دوستان و آشنايانش 
او را رها كرده بودند و تمام اعتبار و اموالى كه سال ها 
جمع كرده بود در اثر زلزله از بين رفته بود. شيوانا 
ــه كالس خود دعوت  ــود.  او را ب در حال تدريس ب
كرد و خطاب به شاگردان گفت:« اين مرد صاحب 
ــته ترين قلب هاى دنياست. همه به او پشت  شكس
ــه او رحم  ــبت ب ــد و حتى طبيعت نيز نس كرده ان
نداشته و تمام زندگى اش را از او گرفته است.اما او 

ــت و با اميدوارى تمام به زندگى خود  هنوز سرپاس
ــخص مى خواهم تا در  ادامه مى دهد. من از اين ش
خصوص احساسى كه نسبت به دنيا و زندگى دارد 

براى شما جمله اى بگويد. 
ــپاريد و آويزه گوش كنيد.  جمله او را به خاطر بس
ــن جمالتى مى توانند  در چنين مواقعى فقط چني
ــى اميدوار ــه زندگ ــرپا نگه دارند و ب ــان را س انس

 سازند!»
ــته كرد و از او  ــيوانا رو به مرد دلشكس ــپس ش س
ــاگردان بازگوكند. خواست تا جمله اى را براى ش

مرد دلشكسته اشك در چشمانش جمع شد.

ــت:« بدانيد و  ــه جمع گف ــيد و خطاب ب  آهى كش
آگاه باشيد كه مهم نيست دل شما چقدر شكسته 

باشد! 
ــت باز ــو از حرك ــم ت ــه خاطر غ ــز ب ــان هرگ جه

نمى ايستد. حتى اگر دلشكسته ترين شخص عالم 
هم باشى، هستى به كار خود ادامه مى دهد. گياهان 
ــوند و موجودات  مى رويند و كودكان متولد مى ش

پير و فرسوده دنيا را ترك مى كنند. 
ــتگى كافى است به اين جهان  پس در اوج دلشكس
ــل بقيه موجودات  ــگاه كنى و الاقل مث بى تفاوت ن

زندگى را بپذيرى!»

زندگى عجيب آبدارچى مايكروسافت !

ــورى در  ــك امپراط ي
شغل خودتون به وجود بيارين،  

ميتونين فكر كنين به كجاها ميرسيدين 

ــورى در  ــك امپراط ي
شغل خودتون به وجود بيارين،  

ميتونين فكر كنين به كجاها ميرسيدين 
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خبر

ــد، در دادگاه كيفري  ــانده بودن ــه زن ثروتمند را به قتل رس دو برادر ك
محاكمه شدند.

ــدن زن 60  ــس در جريان ناپديد ش ــال 92 ماموران پلي نهم خرداد س
ساله اي قرار گرفتند كه بالفاصله موضوع را در دستور كار خود قرار دادند 

و به تحقيق در اين رابطه پرداختند.
 با آغاز تجسس ها، جسد اين زن 60 ساله دو روز بعد در داخل خودروي 
تويوتاي خود در خيابان امام خميني پيدا شد كه با 19 ضربه چاقو كشته 
شده بود.بنابراين تحقيقات درباره شناسايي عامالن اين جنايت، آغاز شد.
 در ادامه، كارآگاهان پليس به مردي كه راننده شوهر اين زن بود و رفت 
و آمد زيادي به خانه آنها داشت مشكوك شدند. آنها اين مرد را دستگير 

كردند كه وي در نهايت به قتل اعتراف كرد.
ــي كرده بودم، به دو  ــه از قبل خانه آنها را بررس  او گفت: من در حالي ك
ــرقت كنند. دو پسرم هم روز حادثه به  پسرم گفتم كه به آنجا بروند و س
ــتن او به خانه برگشتند و  سراغ همسر صاحبكارم رفتند و در راه با كش

گاوصندوق حاوي شش هزار دالر خانه آنها را دزديدند.
 با اعتراف اين مرد، دو متهم نيز دستگير شدند و به كشتن زن 60 ساله 
براي سرقت شش هزار دالر اعتراف كردند،بنابراين پرونده براي رسيدگي 

به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. 
 اين دو پسر جوان در اين شعبه محاكمه شدند و يكي از برادران به قصاص 
و دو متهم ديگر نيز به زندان محكوم شدند. اما اين حكم به تاييد قضات 
ديوان عالي كشور نرسيد و هيات قضايي ديوان، هردو برادر را به عنوان 

قاتل شناختند.
ــتاده شد و  ــعبه چهارم دادگاه كيفري فرس  بنابراين، پرونده اينبار به ش
ــود پرداختند. در اين  ــعبه به دفاع از خ متهمان براي بار دوم در اين ش
ــت به  ــه يكي از برادران به هيات قضايي گفت: من به تنهايي دس جلس
قتل زدم. ما وقتي اين پيرزن را به خيابان برديم تا او را بيهوش كنيم، در 
راه برادرم ترمز كرد و چاقو به شكم اين زن خورد. بعد از آن من چندين 
ــتن كليد خانه به آنجا رفتيم و گاوصندوق را  ضربه ديگر زدم و با برداش
ــر نيز حرف هاي برادرش را تاييد كرد و در پايان  دزديديم. برادر اين پس
ــوص را صادر  ــدند تا راي نهايي در اين خص ــور ش هيات قضايي وارد ش

كنند.

عامالن مرگ زن ثروتمند، محاكمه شدند

اخبار كوتاه

كاسه كوزه گند كاري هاي دوستم نزديك بود به سر من بدبخت شكسته شود.
ــرم مي آمد حقم بود. عاقبت كسي كه لج بازي و غرور  البته هر باليي كه به س

داشته باشد از اين بهتر نمي شود.
از چندي قبل شوهرم گير داده بودبا مينا قطع رابطه كنم. محمود مي گفت : 

تو متاهلي و اصال دوست ندارم با اين زن رفت و آمد كني. اما كو گوش شنوا؟!
به طور مخفيانه با هم در تماس بوديم و اين طرف و آن طرف مي رفتيم. از تمام 
ــر موقت مردي به نام  ــرار زندگي اش خبر داشتم. حتي مي دانستم همس اس
احسان شده است.يك روز با مينا به بازار رفتيم. سري به مغازه احسان زد. وارد 

مغازه نشدم و بهانه مي آوردم ديرم شده است.
احسان بالفاصله ماشينش را روشن كرد ما را برساند. اول مينا را جلوي خانه 

شان پياده كرد . اما در ادامه مسير ناگهان به خياباني فرعي پيچيد.
اعتراض كردم. از لحن حرف زدنش فهميدم نقشه پليدي در سر مي پروراند. با او 
درگير شدم.خودرو در خياباني سوت و كور به جدول كنار خيابان برخورد كرد. با 
عجله پياده شدم. جوان ياغي با قفل فرمان ماشين تهديدم مي كرد سوار شوم.

ــت. اين طوري از چنگ او  با ديدن يك موتورسيكلت از ترس پا به فرار گذاش
نجات يافتم. به مينا زنگ زدم.

سر همين مساله دعواي مان شد. تهديدم مي كند اگر بخواهي شكايت كني 
موضوع را به شوهرت اطالع مي دهيم و مدام برايم ايجاد مزاحمت مي كند.

ــوهرم گفتم. حاال مي فهمم او چه مي گفت. وقتي يك  خودم حقيقت رابه ش
ــرش تعهد داشته باشد و با هركسي  زن ازدواج مي كند بايد به زندگي و همس

رفت و آمد نكند.

پسر شيشه اى پس از فرار از كمپ ترك اعتياد، خواهرش را با 20 ضربه 
چاقو به قتل رساند.

 ماموران كالنترى 153 در تماس مسوالن بيمارستان شهداى يافت آباد 
در جريان مرگ دختر جوانى بر اثر اصابت چاقو خبر دادند.

ــاله به نام آتنا  ــات از خانواده دختر 28 س با حضور تيم جنايى، تحقيق
ــد. مادر دختر جوان در تحقيقات مدعى شد قتل به دست پسر  آغاز ش

كوچك ترش به نام مرتضى رخ داده است.
او در مورد نحوه قتل گفت: پسرم به مواد مخدر شيشه اعتياد داشت براى 
ــترى كرديم تا  همين او را در كمپ ترك اعتيادى در حوالى چيتگر بس

مواد را ترك كند.
ــاعتى قبل او پس  وى افزود: مرتضى از كمپ فرار كرد و به خانه آمد. س
از مصرف مواد مخدر يكباره چاقويى را از آشپزخانه برداشت و به سمت 
آتنا حمله كرد. پس از چند ضربه پسرم با تهديد از خانه خارج شد. بعد 

از رفتن پسرم آتنا را به بيمارستان رسانديم اما او جانش را از دست داد.
ــوران اداره قتل پليس آگاهى به  با اظهارات مادر خانواده، تيمى از مام
دستور سجاد منافى آذر بازپرس ويژه قتل تحقيقاتشان را براى شناسايى 

و دستگيرى قاتل 26 ساله آغاز كردند.

رفيق ناباب!

پسر شيشه اى، خواهرش را كشت

مزايده اموال غير منقول (نوبت دوم) 
7/480 شماره درخواســت: 9410463630400007 شماره پرونده: 
9309983630100529 شــماره بايگانى شــعبه: 930226 به موجب 
اجرائيه كالسه 930226 اجرائى در اجراى احكام حقوقى دادگسترى 
تيران و كرون به طرفيت خواهان خانم مهرى جعفرى جاجايى فرزند 
محمود با وكالت آقاى مســعود جعفرى و خوانده خانم زهرا شيرازى 
فرزند على اكبر مبنى بر دســتور فروش ملك مشاع كه عبارت از شش 
دانگ يك باب منزل مســكونى تحت پالك ثبتى به شماره 4522 فرعى 
از 3686 اصلى واقع در تيران صادر كه و حســب درخواست خواهان 
پالك فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذيل ارزيابى 
و توصيف اجمالى گرديده اســت: مورد مزايده عبارت اســت شــش 
دانگ يك باب منزل مســكونى تحت پالك ثبتى به شماره 4522 فرعى 
از 3686 اصلى واقع در تيران، منطقه يك كوچه حكيم ســنايى، پالك4 
ششــدانگ پالك مذكور به مســاحت عرصه حدود 374 متر مربع و 
اعيانى حدود 130 متر مربع با ســاخت نســبتا قديمــى و ديوار هاى 
آجرى و سقف تيرآهن شامل راهرو ارتباطى و سه خواب همگى كفها 
ســيمان و موزائيك و ديوار ها گچى با رويه ديواركوب و به صورت 
تبله و تاول زده و آشپزخانه و سرويس بهداشتى و حياط با ديوارهاى 
آجرى و خشت و گلى و كف موزائيك و قســمتى از حياط به صورت 
مخروبه و داراى حق اشــتراك و انشعابات شــهرى مى باشد. ارزش 
تماميت شــش دانگ عرصه و اعيان با در نظر گرفتن موقعيت مكانى و 
كميت و كيفيت بنا و كليه عوامل موثر در قضيه به ارزش يك ميليارد و 
بيست ميليون ريال معادل يكصد و دو ميليون تومان برآورد گرديده 
است. و مقرر گرديد كه ششــدانگ ملك موصوف در روز چهار شنبه 
مورخــه 1394/8/13 از ســاعت 9/30 صبح الى 10 صبــح از طريق 
مزايــده در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگســترى تيــران به فروش 
برسد و قيمت پايه از قيمت كارشناســى شروع و به كسى كه باالترين 
قيمت را پيشــنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف اســت حداكثر تا 
يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولــت ضبط و مزايده تجديد 
مى گردد طالبين در صــورت تمايل مى توانند پنــج روز قبل از موعد 
مزايــده به اين اجــرا مراجعه تــا ترتيــب بازديد آنــان از ملك مورد 
مزايده داده شــود. م الف 263 مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى

 تيران و كرون 
حصر وراثت

7/477 آقاى محمدعلى حبيب اللهى داراى شــماره شناسنامه 686 به 
شرح دادخواســت به كالســه 647/94 ش 4 از اين دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثــت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان 
شــهربانو حبيب اللهى نجــف آبادى بــه شناســنامه 684 در تاريخ 
1393/11/28 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1ـ محمدعلــى حبيب الهى نجف 
آبادى ش.ش 686 . 2- على محمد حبيب اللهى نجف آبادى ش.ش 685 
(برادرهاى متوفى) 3- محمود جاللى جالل آبادى ش.ش 30 (همســر 
متوفى) متوفى به جز نامبــردگان ورثه ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركســى اعتراضــى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــى نــزد 
او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف3119 شعبه 14 شوراى حل اختالف 

نجف آباد

حصر وراثت
7/476 آقاى محمد هاشــمى داراى شــماره شناســنامه 28 به شرح 
دادخواست به كالســه 643/94 ش 4 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيد اسماعيل 
هاشــمى اســفيدواجانى به شناســنامه 1438 در تاريخ 1389/2/1 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- ســيد حسن هاشــمى اســفيدواجانى ش.ش 
2366 . 2ـ سيد مصطفى هاشمى اســفيدواجانى ش.ش358 . 3- سيد 
محمد هاشمى 28 . 4- فاطمه بيگم هاشمى اسفيدواجانى ش.ش 603. 
5- اشرف السادات هاشــمى اســفيدواجانى ش.ش 138. 6- طاهره 
هاشمى اسفيدواجانى ش.ش 332 . 7- صديقه هاشمى اسفيدواجانى 
ش.ش 181. 8- طيبه بيگم هاشمى اسفيدواجانى ش.ش 161 (فرزندان 
متوفى) متوفى به جز نامبــردگان ورثه ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركســى اعتراضــى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــى نــزد
 او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف3121 شعبه 14 شوراى حل اختالف 

نجف آباد
حصر وراثت

7/475 آقاى سيد محمد هاشمى داراى شماره شناسنامه 28 به شرح 
دادخواست به كالسه 644/94 ش 14 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خديجه امينى 
اسفيدواجانى به شناسنامه 1155 در تاريخ 70/11/20 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1ـ سيد حسن هاشمى اســفيدواجانى ش.ش 2366. 2- سيد محمد 
هاشمى ش.ش 28 . 3- اشرف السادات هاشمى اسفيدواجانى ش.ش 
138. 4- طيبه بيگم هاشمى اسفيدواجانى ش.ش 161. 5- فاطمه بيگم 
هاشمى اســفيدواجانى ش.ش 603. 6- صديقه هاشمى اسفيدواجانى 
ش.ش 181. 7- طاهره هاشــمى اســفيدواجانى ش.ش 332. 8- سيد 
مصطفى هاشمى اســفيدواجانى ش.ش 358. 9- سيد حسين هاشمى 
اســفيدواجانى ش.ش 160 (فرزندان متوفى) 10- ســيد اســماعيل 
هاشــمى اســفيدواجانى ش.ش 1438 (همســر متوفى)متوفى به جز 
نامبردگان ورثه ديگــرى ندارد. اينك بــا انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى
از  باشــد  او  نــزد  متوفــى  از  وصيتنامــه  يــا  و  دارد   
تاريــخ نشــر آگهــى ظــرف يــك مــاه بــه دادگاه تقديــم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف3120 شعبه چهاردهم شوراى 

حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/472 آقاى محمد كرمى داراى شــماره شناســنامه 184 به شــرح 
دادخواست به كالسه 323/94 ش اول از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غضنفر كرمى 
به شناسنامه 483 در تاريخ 1393/12/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 6 پسر و 4 
دختر و يك عيال دائمى كه عبارتند از: 1ـ  صديقه كرمى اردســتانى به 
شماره شناسنامه 198 صادره اردســتان. 2- فاطمه كرمى به شماره 
شناسنامه 244 صادره از اردستان فرزندان متوفى. 3- جواهر كرمى 
اردستانى به شــماره شناســنامه 75 صادره از اردســتان 4- اعظم 
كرمى به شماره شناسنامه 104 صادره از اردستان فرزندان متوفى. 
5- محمد كرمى به شماره شناسنامه 184 صادره از اردستان 6- احمد 

كرمى به شماره شناسنامه 629 صادره از اردستان (فرزندان متوفى) 
7- مهدى كرمى به شماره شناسنامه 1180026896 صادره اردستان 
8- حســين كرمى اردستانى به شــماره شناســنامه 187 صادره از 
اردســتان (فرزندان متوفــى) 9- على كرمى اردســتانى به شــماره 
شناســنامه 176 صادره از اردستان 10- محســن كرمى به شماره 
شناسنامه 77 صادره اردســتان فرزندان متوفى 11- منيجه داورى 
داورانى به شــماره شناسنامه 1 صادره از اردســتان داوران همسر 
متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف775 شعبه اول شوراى حل 

اختالف اردستان 
حصر وراثت

7/471 آقاى غالمرضا ســتارى داراى شماره شناســنامه 1271 به 
شرح دادخواست به كالســه 667/94 ش 14 از اين دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صاحب 
صابرعلى نجف آبادى بــه شناســنامه 20676 در تاريخ 94/01/14 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1ـ فاطمه معصومه ســتارى نجــف آبادى ش.ش 
207 . 2- صغرى ســتارى نجف آبادى ش.ش 329. 3- كبرا ســتارى 
نجف آبادى ش.ش 351. 4- ربابه ســتارى نجف آبادى ش.ش 984. 
5- غالمرضا ســتارى ش.ش 1171 (فرزندان متوفــى)  متوفى به جز 
نامبردگان ورثه ديگــرى ندارد. اينك بــا انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يــا وصيتنامه از متوفــى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى 
ظرف يك ماه بــه دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م 

الف3106شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/470 آقاى محمدصادق آقابابائيان داراى شماره شناسنامه 167 به 
شرح دادخواست به كالســه 650/94 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابوالقاســم 
آقابابائيــان نجف آبادى به شناســنامه 184 در تاريــخ 1394/03/7 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1ـ محمدصــادق آقابابائيــان نجف آبادى ش.ش 
167. 2- خليل اله آقابابائيــان نجف آبــادى ش.ش 3314. 3- محمد 
كاظم آقابابائيان نجف آبادى ش.ش 615. 4- فاطمه آقابابائيان نجف 
آبــادى ش.ش 667. 5- كبــرى آقابابائيان نجف آبــادى ش.ش 622 
(فرزندان متوفى) 6- بتول پاينده نجف آبادى ش.ش 6 (همسر متوفى) 
متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. 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 بــه دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م 

الف3057شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
ابالغ

7/469 شــماره ابالغيــه: 9410103730205090 شــماره پرونده: 
9409983730200638 شــماره بايگانى شــعبه: 940647 خواهان/ 
شــاكى ايرج طالئى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم فرزاد امير 
نيرومند و مهرداد مظفرى و قريال اميــر نيرومند و على امير نيرومند 
و مسكن و شهرسازى شهرســتان نجف آباد و فريبا امير نيرومند به 
خواسته مطالبه خسارت دادرســى و تنفيذ قرارداد و اعتراض به راى 

كميســيون ماده 12 قانون زمين شــهرى تقديــم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان نجف آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد، ارجاع و به كالســه 
9409983730200638 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/09/16 
و ساعت 11/30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ 
متهم و درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م الف3048 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
تحديد حدود اختصاصى

7/473 شماره:1394/04/117753 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
يكدرب باغ معروف ريگينه تقريبا هشت قفيزى پالك شماره 562 فرعى 
از شــماره 77- واقع در كندز جزء بخش 9 ثبت نطنز كه طبق سوابق و 
پرونده ثبتى به نام خانم منير ابوالحسن فرزند رضا و غيره در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 94/8/23 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يــا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديــدى تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد.تاريخ انتشــار: 94/7/30 م الف: 216 عباسعلى عمرانى – 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
مزايده

7/468 در پرونــده كالســه 940302-940255-9200202940254 
و غيره اجرايى و بــه موجب دادنامه هاى صادره از هيئت تشــخيص 
اداره كار نجف آباد محكوم عليه اجرايى شــركت كاشى نيلو محكوم 
اســت به پرداخت حــق الزحمه و ســنوات و هزينه هاى دادرســى و 
غيره در حق محكوم له و مبلغ 600000 ريال نيم عشــر دولتى در حق 
صندوق دولت كه از طريق اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
نجف آباد اموال ذيل توقيف و توسط كارشــناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقايان پورجوهرى و كيان ارثى و خوروش شرح ذيل ارزيابى 
گرديده است. يكدستگاه وانت مزدا مدل 72 شــماره انتظامى 486 ط 
78 ايران 13 رنگ ســفيد روغنى با مشخصات اعالمى به شرح موتور 
سالم، الستيكها جلو 40 درصد و الستيكهاى عقب 20 درصد و داراى 
گيربكس و ديفرانسيل ســالم كه با ارزش 60/000/000 ريال برآورد 
و تعيين گرديده است كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين 
نسبت به نظريه كارشناسى، اموال توقيف شده از طريق اجراى احكام 
حقوقى نجف آباد و در تاريخ 94/8/17 ســاعت 10 صبح و در اجراى 
احكام دادگاه به فروش مى رســد، برنده مزايده شخصى است كه از 
قيمت كارشناســى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى 10 درصد آن 
را فى المجلس به حســاب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر 
هزينــه بنفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزايــده مجــدداً تكــرار

 مى گردد ضمنًا خريدار ظرف پنج روز قبــل از مزايده از اموال مورد 
نظر بازديــد به عمل آورد. م الــف 3059 مدير اجــراى احكام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد 

ــالرد غرب  ــتان م ــناس شهرس ماموران وظيفه ش
ــوه 100 ميليون  ــت رد بر رش ــتان تهران، دس اس
ــه  ــه اي زده و آن را صورتجلس ــارق حرف ريالي س

كردند.
ــتان مالرد، در تشريح اين  فرمانده انتظامي شهرس
خبر گفت:با وصول پرونده هاي سرقت در شهرستان 
ــارق يا  ــتگيري س ــايي و دس مالرد، موضوع شناس

سارقان در دستور كار پليس قرار گرفت.
ــوران انتظامي  ــزود: مام ــرهنگ برزو همتي، اف س
ــري اقدامات پليسي  اين شهرستان پس از يك س

ــي شيوه و شگرد  و اطالعات به دست آمده و بررس
ــرقت هاي صورت گرفته و انجام تحقيقات، يك  س
سارق سابقه دار و حرفه اي به هويت «م-ب» را در 

مالرد شناسايي و دستگير كردند.
وي تصريح كرد:سارق پس از دستگيري به ماموران 
انتظامي پيشنهاد رشوه 10 ميليون توماني را داده 
ــوه  ــل ماموران انتظامي، رش ــا صحت عم بود كه ب

پيشنهادي سارق صورتجلسه شد.
ــرهنگ همتي افزود: پس از بازجويي هاي انجام  س
ــري مدارك از مالباختگان در  گرفته و وجود يكس

ــرقت اعتراف  مخفيگاه متهم ، متهم به 28 فقره س
ــه مرجع قضائي  ــكيل پرونده ب كرد كه پس از تش

معرفي شد.
ــالرد در پايان از  ــتان م ــده انتظامي شهرس فرمان
ــا  ــورد ب ــورت برخ ــت:در ص ــهروندان خواس ش
ــه مركز  ــوع را ب ــه موض ــكوك بالفاصل ــراد مش اف
ــه  ــر گون ــالم و ه ــس 110اع ــاي پلي ــت ه فوري
ــر از  ــكايات و تقدي ــنهادات ،ش ــادات ، پيش انتق
ــان  ــامانه 197 در مي ــا س ــس را ب ــرد پلي عملك

بگذارند.

رشوه 100 ميليوني سارق حرفه اي، صورتجلسه شد

فرمانده انتظامي استان يزد گفت: فضاي سالمي كه 
ــود به يقين فضاي سالم و  در ماه محرم فراهم مي ش
مكاني دور از گناه است كه نقش ارزنده اي در كاهش 

تمايل انسان ها به جرم دارد.
ــيون عمليات پليس  سردار ايرج كاكاوند در كميس
ــيدن دهه محرم و  استان يزد ضمن تسليت فرا رس
ــهيدان، حضرت اباعبداهللا  شهادت سرور و ساالر ش
ــين (ع) افزود: روان شناسان، جامعه شناسان  الحس
ــتجوي راه هايي براي  و مسووالن هر جامعه در جس
افزايش ضريب امنيت اجتماعي و كاهش بزهكاري 
ــترهاي  ــز ايجاد بس ــاي اجتماعي و ني ــيب ه و آس
ــوي ــت پذيري و جامعه پذيري از س الزم براي هوي

 نسل هاي نوجوان و جوان جامعه مي باشند.
ــت اجتماعي  ــش ضريب امني ــه داد: افزاي وي ادام
جامعه و كاهش جرم و بزهكاري به عنوان مهم ترين 
دغدغه مسووالن است؛ زيرا فقدان هر يك از اموري 
ــش هرگونه بزهكاري  چون هويت پذيري و يا افزاي
ــرارت مي تواند نتايجي همچون  همانند: اعتياد و ش
ــران اجتماعي  ــتگي و همگرايي، بح كاهش همبس
فرهنگي و فقدان امنيت اجتماعي يك جامعه را در 

پي داشته باشد.
ــياري از  ــرد: بس ــان ك ــد خاطرنش ــردار كاكاون س
و  ــان  جرم شناس ــي،  اجتماع ــان  آسيب شناس
ــتند كه مذهب به  ــان بر اين عقيده هس روان شناس
ــراد را از  ــل خودكنترلي، اف ــوان اصلي ترين عام عن
ــر دور نگه  ــاي نابهنجار و پرخط ــروي و رفتاره كج
ــاي جامعه مذهبي تر  ــي دارد و طبيعتا هر چه فض م
ــد اين خودكنترلي نيز در بين شهروندان بيشتر  باش

خواهد شد.
وي ضمن اشاره به نقش باورهاي مذهبي در هدايت 
ــوي مسير صحيح زندگي، گفت:  افراد و جامعه به س
ــوم رفتاري و  ــياري از متخصصان عل نكته اي كه بس
جامعه شناسان غربي نيز بر اين عقيده دست يافته اند 
ــت كه زوال  ــكار مي دانند آن اس و آن را غيرقابل ان
ــرم و جنايت  ــرب، افزايش ميزان ج اخالقيات در غ

ــادهاي اخالقي،  ــيوع انواع فس در اين كشور ها و ش
ــان از دين باوري ــه روي گرداندن شهروندانش نتيج

 است.
سردار كاكاوند با بيان اينكه در اسالم دين از سياست 
و امور اجتماعي و نيز زندگي فردي از اجتماعي جدا 
نمي باشد و مسايل عبادي از جنبه سياسي، اجتماعي 
ــت افزود: فضاي سالمي كه  و نظامي آن بيرون نيس
ــود به يقين فضاي سالم و  در ماه محرم فراهم مي ش
مكاني دور از گناه است كه نقش ارزنده اي در كاهش 

تمايل انسان ها به جرم دارد.
ــتان يزد در پايان تصريح كرد:  فرمانده انتظامي اس
ــرت اباعبداهللا  ــوگواري حض ــرم و ايام س در ماه مح
ــين (ع)، مردم انگيزه بيش تري پيدا مي كنند  حس
ــالم و  ــد و بر پايه قوانين اس تا خود را مديريت كنن
ــاله باعث  ــل نمايند؛ همين مس هنجارهاي آن عم
كاهش بزهكاري و افزايش ضريب امنيتي جامعه مي 
شود؛ زيرا قوانين اسالم در حوزه رفتارها چيزي جز 

هنجارها و رفتارهاي قانوني نيست.

افزايش امنيت اجتماعي، كاهش 
آسيب ها و بزهكاري هاي اجتماعي

ماه محرم؛ 



امام باقر علیه السالم :
 هر ك��س به خ��دا توكل كن��د، مغلوب نش��ود 
و هر كس به خدا توسل جويد، شكست نخورد.
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 وقتی از ارزش آثار هن��ری حرف می زنیم، از چ��ه چیزی حرف
می زنیم؟ مدتی پیش تابلوی »جیغ« اثر »ادوارد مونش« که یکی 
از معروف ترین نقاشی های تاریخ هنر به شمار می رود، به مزایده 
گذاشته شد و به قیمتی معادل 120 میلیون دالر به فروش رفت.

 »جی��غ« ک��ه زن��ی را در ح��ال فری��اد کش��یدن روی یک پل 
نشان می دهد و دنیای از ریخت افتاده ای را از دریچه ذهن او به 
نمایش می گذارد، درواقع مظهر و نماد سبک اکسپرسیونیسم در 

نقاشی و حتی دیگر هنرها به شمار می رود.
تابلوی به فروش رسیده یکی از چهار تابلوی مجموعه »جیغ« بود 
که آن را مونش نروژی تبار، در س��ال 1895کشید. اما آیا ارزش 
یک اثر هنری را پول تعیین می کند؟ یا گذر تاریخ؟ یا هنرمندان 

و منتقدان آینده؟
جالب است بدانید ون س��ان ون گوگ که آثارش در حال حاضر 
جزء گران قیمت ترین نقاش��ی های جهان است، در طول حیات 
 خودش موفق نش��د هیچ ک��دام از نقاش��ی هایش را بفروش��د. 
نکته بامزه اینکه به گزارش نیویورک تایمز، انگیزه مجموعه داران 
برای دس��ت به دس��ت کردن این تابلو با این قیمت ها، شکستن 

رکورد گران ترین نقاشی و باالبردن نرخ آثار هنری بوده است.
به هر ح��ال ما اینجا قص��د نداری��م ارزش آثار هن��ری را تعیین 
کنیم، فق��ط م��ی خواهیم نگاه��ی بیندازی��م به گ��ران قیمت 
 ترین آنه��ا و ببینیم »جی��غ« مون��ش در کجای این فهرس��ت 

قرار می گیرد.

)The Card Players( 1- نام نقاشی: کارت بازها
نقاش: پل سزان

 آخری�ن قیم�ت ف�روش: 250 میلی��ون دالر/ ارزش فعل��ی: 
254 میلیون دالر

 »کارت بازها« یک تابلوی رنگ روغن از نقاش امپرسیونیس��ت، 
پل س��زان اس��ت. این نقاش��ی متعلق به مجموعه ای اس��ت که 
 در دوران آخ��ر کار س��زان، یعن��ی اوای��ل دهه 1890 نقاش��ی

 شده است. این مجموعه شامل پنج نقاشی است که در اندازه قاب 
و تعداد بازیکنان متفاوتند. در س��ال 2011 یکی از تابلوهای این 
 مجموعه در یک حراجی به فروش رفت و قیمتی که برای آن ذکر 
می کنند، بین 250 ال��ی 300 میلیون دالر اس��ت. جالب اینکه 

خریدار این نقاشی، دولت قطر بوده است. صاحب نظران معتقدند 
این کار در راستای سیاست تبدیل این کش��ور کوچک به پاتوق 

روشن فکران و هنرمندان انجام شده است.

)No .1948,5( 5،4891 2- نام نقاشی: شماره
نقاش: جکسون پوالک

 آخری�ن قیم�ت ف�روش: 140 میلی��ون دالر/ ارزش فعل��ی: 
159 میلیون دالر

 س��بک جکس��ون پ��والک را »ابس��ترکت اکسپرسیونیس��م« 
عنوان می کنند؛ اما او هم مانند بسیاری از نقاشان بزرگ، سبکی 
 مخصوص به خودش داش��ته است. او بوم نقاش��ی را روی زمین 

می گذاشت و رنگ را از باال روی بوم می پاچید.
نقاشی »ش��ماره پنج، 1948« همان طور که از نامش پیداست 
در س��ال 1948 نقاش��ی ش��ده اس��ت و از آن س��ال به بعد در 
 بین چند مجموعه دار، دس��ت به دس��ت ش��ده اس��ت. آخرین 
دس��ت ب��ه دس��ت ش��دن ای��ن نقاش��ی ب��ه س��ال 2006 
 ب��ر م��ی گ��ردد ک��ه دیوی��د کف��ن، آن را ب��ه قیم��ت
  140 میلیون دالر به مجموعه داری مکزیکی به نام دیوید مارتینز،

 واگذار کرد.

)Dr.Gashet( 3- نام نقاشی: پرتره دکتر گاشت
نقاش: ون سان ون گوگ

 آخری��ن قیم��ت ف��روش: 82.5 میلی��ون دالر/ ارزش فعل��ی:
 146 میلیون دالر

»پرتره دکتر گاش��ت« از چهره دکتر پل گاشت کشیده شده که 
 در ماه ه��ای پایانی عمر ون گوگ، از او مراقبت می کرده اس��ت. 
ون گوگ دو نسخه از این تابلو کشیده است که از روی رنگ های 

به کار رفته می توان آنها را از هم تشخیص داد.
بعد از مرگ ون گوگ، نقاش��ی ه��ای او به خانواده اش رس��ید. 
در س��ال 1897 خواهرخوان��ده او، این پرتره را ب��ه قیمت 300 
فرانک فروخت. این پرتره چند بار دیگر دس��ت به دس��ت ش��د 
تا اینکه در س��ال 1911 به آلمان رس��ید. این نقاش��ی تا س��ال 
1933 در آلم��ان بود؛ اما س��رانجام در س��ال 1937 دس��تگاه 
تبلیغات هیتلر این تابل��و را پیدا و مصادره کرد و ب��ا عجله آن را 
به یک واس��طه هلندی فروخت. این واس��طه هلندی هم پرتره 
 را به یک مجموعه دار به نان زیگفرید کرامارس��کی، واگذار کرد.

این نقاش��ی ت��ا س��ال 1990 در اختی��ار خانواده کرامارس��کی 
بود که س��رانجام در آن س��ال در ی��ک حراجی ب��ا قیمت 82.5 
میلی��ون دالر به یک کارخان��ه دار به ن��ام روئی س��ایتو، واگذار 
 ش��د. ارزش تقریبی این تابلو در حال حاض��ر 146 میلیون دالر 

تخمین زده شده است.
 Baldu( 4- ن�ام نقاش�ی: محل�ه مولین�د الگالت�ه

)Moulin dela Gallete
نقاش: پیر آگوست رنوار

 آخری�ن قیم�ت ف�روش: 78.1 میلی��ون دالر/ ارزش فعلی: 
138 میلیون دالر

 ای��ن نقاش��ی، یک��ی از مع��روف تری��ن نقاش��ی ه��ای 
 س��بک امپرسیونیس��تی اس��ت ک��ه در س��ال 1876 و در 

 سال های آغازین به وجود آمدن این س��بک کشیده شده است
یک����ش��نبه  بع����دازظه��ر  ی��ک  نق���اش����ی،  ای��ن 
معمول�����ی را در محل��ه مولی�����ن دالگالت��ه پاری��س 
 نش��ان م��ی دهد.ای��ن نقاش������ی در ح��ال حاض��ر در 

موزه دورسی فرانسه است.
)Graconala Pipe( 5- نام نقاشی: پسری با پیپ

نقاش: پابلو پیکاسو
 آخری�ن قیم�ت ف�روش: 104.2 میلی��ون دالر/ ارزش فعلی:

 126 میلیون دالر
 پابلو پیکاس��و ، بیش از هر چیز دیگری به خاطر پرکاری و تجربه
  س��بک های متعدد در نقاش��ی، مش��هور است. پیکاس��و تابلوی

  »پس��ری با پیپ« را در 24 س��الگی و در دوره  اولیه نقاش��ی اش 
کش��یده اس��ت. اولین مال��ک ای��ن تابلو، ش��خصی به ن��ام جان 
ویتن��ی ب��وده ک��ه آن را در س��ال 1950 ب��ه قیم��ت 30 ه��زار 
دالر خریده.ت��ا س��ال 2004 این نقاش��ی در اختی��ار ویتنی بود 
تا اینک��ه در یک حراجی ب��ا قیم��ت 104.2 میلی��ون دالر آن را 
 فروخت��ه. جالب اینکه ن��ام خریدار ای��ن نقاش��ی در آن حراجی،

 اعالم نشد.

)The Scream( 6- نام نقاشی: جیغ
نقاش: ادوارد مونش

 آخرین قیم�ت ف�روش: 119.9 میلی��ون دالر/ ارزش فعلی:
 119 میلیون دالر

 »جیغ« نامی اس��ت که به یک مجموعه چهارتای��ی از تابلوهای 
 ادوارد مون��ش اط��الق م��ی ش��ود. ن��ام کام��ل ای��ن مجموعه 
»فریاد طبیعت« اس��ت. این مجموعه در بین س��ال های 1893 
تا 1910 نقاش��ی ش��ده اس��ت. آخرین بار، یکی از تابلوهای این 
مجموعه در حراجی ساتبی نیویورک به قیمت 120 میلیون دالر 
 به فروش رسید.فروشنده »جیغ« یک تاجر نروژی بود که پدرش 
رابط��ه نزدیک��ی ب��ا ادوارد مونش داش��ته اس��ت. ای��ن تابلو به 
 یک خری��دار ناش��ناس که به وس��یله تلف��ن در حراج ش��رکت 

کرده بود، فروخته شد.

 Portrait of( 7- نام نقاش�ی: پرتره جوزف رولین
)Joseph Roulin

نقاش: ون سان ون گوگ
 آخری�ن قیم�ت ف�روش: 58 میلی��ون دالر/ ارزش فعل��ی:

 112 میلیون دالر
 »پرتره ج��وزف رولی��ن« هم یک��ی از نقاش��ی های ون س��ان

 ون گ��وگ فقیر اس��ت. ای��ن تابل��و همان ط��ور ک��ه از نامش 
 پیداس��ت، چه��ره ش��خصی ب��ه ن��ام ج��وزف رولین را نش��ان

می دهد.در س��ال های 1888 و 1889 خان��واده رولین موافقت 
کردند که ون گوگ پرتره های آنها را نقاشی کند. 

ون گوگ، عاشق کشیدن پرتره بود ولی پول کافی برای استخدام 
مدل نداش��ت. این اقدام خانواده رولین، فرصتی استثنایی برای 
ون گوگ به ش��مار م��ی رفت؛ فرصتی ک��ه در نهای��ت منجر به 
 خلق تعداد زیادی پرتره از این خانواده ش��د و نام آنها را جاودانه 

کرد.
»پرتره جوزف رولین« در سال 1989 در برابر 58 میلیون دالر و 
چند اثر هنری دیگر به موزه هنرهای مدرن نیویورک واگذار شد.  

آشپزی

ستون معرفی کتابگیاهان آپارتمانی

خانه داری

 م�واد اولیه س�االد توپی :س��یب زمین��ی متوس��ط چهارعدد،کره 
 دو قاش��ق غذاخوری،کالب��اس خ��رد ش��ده ی��ک پیمانه،خیارش��ور

پنج عدد،فلفل دلمه ای کوچک یک عدد،کلم ، کاهو ، جعفری و هویج به 
مقدار الزم،سس مایونز به میزان کافی

طرز تهیه س�االد توپی :س��یب زمینی ها را بپزی��د و بکوبید یا رنده 

 کنید، س��پس آن ها  را داخل کاس��ه ای بریزید و دو  قاشق غذاخوری 
س��س مایونز ، کره آب ش��ده ، نمک و فلفل اضافه هم  کنید و مخلوط 
نمایید تا نرم و یکدست شود سپس روی کاس��ه را بپوشانید و 1 ساعت 
داخل یخچال قرار دهید.خیارش��ورها را ریز رنده کنید ، فلفل دلمه ای 
را نیز ریزخرد کنید و با کالباس مخلوط نمایید ؛ مقداری از مایه س��یب 
زمینی بردارید و کف دست تان پهن کنید و مقداری از مخلوط کالباس 
و خیارشور و فلفل دلمه ای را داخل آن قرار دهید و از اطراف مانند یک 
توپ گرد کنید ) میتوانید برای داخل توپ ها از قارچ ، تخم مرغ ، ذرت ، 

تن ماهی ، نخود فرنگی و … هم استفاده کنید (.
کلم س��فید ، کلم قرم��ز ، جعفری و هویج را س��اطوری کنید، س��پس 
به نوبت هر توپ س��یب زمین��ی را داخ��ل این س��بزیجات بچرخانید 
تا تمام س��طح آن به س��بزیجات آغش��ته ش��ود ) هرچه س��بزیجات 
 باف��ت ریزت��ری داش��ته باش��ند س��االد توپ��ی ش��ما پرت��ر و زیباتر 

خواهد شد (.
برای سرو ساالد ،کاهوها را خرد کنید و داخل ظرف ساالد قرار دهید و 
ساالدهای توپی را روی کاهوها بگذارید، سپس روی توپ ها را با سس 
تزیین کنید ؛ می توانید با اضافه کردن آب لبو یا زعفران به سس مایونز 
رنگ های جالبی از سس داشته باشید ، همچنین می توانید عالوه بر کلم 
و جعفری و هویج از لبوی پخته ساطوری شده هم برای پوشش اطراف 

توپ ها استفاده کنید.

اس��م علم��ی خرزه��ره هن��دی Rhododendron simsii، معروف به 
Azalea. از خانواده Ericaceae می باشد و گونه simsii بومی چین است.

ارتفاع و گسترش آن به حدود 5/1 متر می رس��د، برگچه های این گونه سبز 
تیره، نیزه ای و تخم مرغی باریک می باشد. گل های آزالیا معموال اواسط بهار 

 باز می ش��وند و به ش��کل قیفی، به قطر 5پنج تا هشت س��انتی متر و به طول 
سه سانتی متر هستند. گل ها به صورت خوشه ای از دو تا پنج گل در انتهای 

شاخه، ظاهر می شوند.
جنس گل صد تومان��ی، معموال درختچه های کوچک را ش��امل می ش��ود 
 و به ندرت درختان ب��زرگ در آن یافت می ش��ود. کوچک تری��ن گونه های 
 در حال رش��د 100-10 س��انتی متر بلن��دی قد و ب��زرگ ترین آنه��ا که با 

عنوان  giganteum R. نام گذاری شده ، بیش از 30 متر طول دارد.
 این گیاه به نور متوس��ط، حرارت معمولی، آبیاری متوس��ط تا زیاد، رطوبت

 70 تا 90 درصد و خاک اسیدی، نیاز دارد.
کود مورد نیاز خرزهره هندی را می توان به میزان سه گرم درلیتر، هر هفته، 

ازفروردین تا شهریور ، استفاده نمود.
مخلوطی از پیت ماس، خاک برگ حاصل��ه ازبرگ های کاج و کود دامی برای 

پرورش این گیاه، مناسب و مطلوب است.
هوای سرد، برگ های گیاه را سیاه می کند.

 اگر در ط��ول مدت زندگ��ی آزالی��ا، حلقه های س��فید رنگ��ی روی برگ ها 
مشاهده کردید، با یک سم حشره کش نفوذی، هفته ای یک بار سمپاشی کنید 

تا عالیم برطرف گردد. مواظب باشید  تا  سم روی گل ها نریزد.
 برگ های زرد و آغش��ته به تار عنکب��وت را هم باید هر دو هفته یکبار با س��م 

کنه کش سمپاشی نمایید.
تامین رطوبت درکاهش کنه ری��ز قرمز، که این عالیم را ب��ه وجود می آورد، 

موثر است.
نور کم محیط یا کلسیم بیش ازحد خاک می تواند برگ ها را کم رنگ کند. گیاه 
را به محل پرنورتری ببرید و با آب باران و یا آب حاصله از ذوب برفک یخچال، 

یا آب جوشیده سرد شده، گیاه آزالیا را آبیاری کنید تا عالیم برطرف شود.

تشیع و ایرانیان، مدت زیادی  را با هم زیسته اند. امروزه ایراني را با تشیع و تشیع 
را با ایران مي شناسند؛ اما این یک سوال جدي است که ایرانیان چطور و چگونه 
به این ساختار مذهبي – فرهنگ ویژه در جهان اسالم پایبند شدند؟ یا چگونه 
مکتب تشیع توانست ایرانیان را به خود جذب کرده و  آنان را به اصول خویش 
معتقد سازد؟ این در حالي بود که مسلمانان ش��یعي مذهب، به طور فزاینده 
تحت فشار حکومت اسالمي و حتي اکثریت مسلمانان بودند، ولي ایرانیان آن 

را به جان خریدند.
در این نوش��تار تالش ش��ده تا روند تاریخي، از ورود و رشد تش��یع در ایران  
مشخص ش��ود تا ضمن تبیین این تحول فرهنگي – تاریخي، پاسخي نیز بر 
تصور غیرمتخصصاني باشد که مي پندارند تشیع ایرانیان زاییده افکار و فعالیت 
گروهي خاص و با حکومتي خاص در تاریخ ایران بوده است.البته از آنجا که این 
بحث یک تحقیق تاریخي است تالش ش��ده تا حتي المقدور، مطالب مستند 

ارائه گردد تا نتایج آن قابل وثوق باشد.
 این کتاب ش��امل هفت گفت��ار با عناوی��ن ذیل اس��ت: آغاز ورود اس��الم به 
س��رزمین ای��ران، درگیري ه��اي نظام��ي اع��راب مس��لمان ب��ا ایرانی��ان، 
ی��ران،  نی��ان و ش��یعیان، نخس��تین حکومت ه��اي ش��یعي در ا یرا ا
تاریخ��ي  مراح��ل  ن��ژاد،  ن��ي  ایرا ش��یعي  مقت��در  حکومت ه��اي 
ی��ران در عص��ر  ی��ران و ش��یعیان ا  حی��ات جامع��ه ش��یعیان در ا
حاضر.در بخش��ي از این متن مي خوانیم:»پس از شکست قیام »ابن اشعث« 
 در عراق، ش��یعیان قبیله اش��عري به منطقه ق��م هجرت ک��رده و در آن دیار

 س��کونت کردن��د از س��وي دیگ��ر در پ��ي س��رکوب قیام ه��اي علوی��ان 
 حس��ن یعني فرزن��دان ام��ام حس��ن)ع( مانن��د »محم��د ن��ض الزکیه« و 
»حس��ین بن علي بن حس��ن« در منطق��ه »حجاز« به ش��هادت رس��یدند 
باقیماندگان آنان به دست عباسیان در وادي »فخ« نزدیک »مکه« موجب شد 

که بس��یاري از آنان به مناطق »جبال« و »ري« روي آوردند و براي رهایي از 
ستم عباسیان مخفیانه زندگي کنند.«

گفتني است، کتاب تش��یع در ایران نوشته حجت االس��الم داود کمیجاني از 
سوي انتشارات راه ابریشم، منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 روش های مختلف��ی برای صاف ک��ردن لباس ها وج��ود دارد ب��دون اینکه 
نیازی به اتو باشد. این روش ها ساده و بی دردسراند و خصوصا برای زمانی که 

در سفرید، عالی  هستند.
 اس�پری: از مغازه اس��پری های ض��د چروک خری��داری کنی��د. زمانی که

اس��پری  آن  روی  به آرام��ی  دارد،  رطوب��ت  کم��ی  لب��اس،   
خ��وب خیل��ی  پارچ��ه ای  لباس ه��ای  روی  روش  ای��ن   بزنی��د. 

 جواب می دهد.
قابلمه:آب را در یک قابلمه ی فلزی جوش آورید، سپس آب را بیرون ریخته و از 
 ته قابلمه مثل اتو برای صاف کردن لباس خود اس��تفاده کنید. ایده ی قدیمی تر

 این کار استفاده از کتاب بود!
خش�ک کن:لباس های چروکیده خود را با یک جوراب یا لی��ف مرطوب درون 
 خش��ک کن قرار دهید. دمای آن را روی ک��م ترین میزان تنظیم ک��رده و برای

 5 دقیقه روش��ن بگذارید. س��پس لباس های خود را پهن کنید تا بدون چروک، 
خشک شوند.

دس������ت��رس  در  وس��ی���له ی  تن���ه��ا  اگ������ر  م�و:  ات�وی 
آن از  چ��روک   رف��ع  ب��رای  می توانی��د  اس��ت  م��و  ات��وی   ش��ما، 

 استفاده کنید. اما دقت کنید دما تنظیم شده باشد تا چیزی را نسوزانید.
کتری:بخ��ار کتری پر از چای را ب��ه فاصله ی 30 س��انتی متری لباس مورد نظر 

بگیرید،پس از این کار   خواهید دید  که  چروک ها ناپدید خواهند شد.
سرکه:سرکه در کنار کاربردهای متعدد خود به رفع چین و چروک لباس ها، نیز 

کمک می کند. تنها یک پیمانه سرکه را با سه پیمانه آب ترکیب کرده و آن را روی 
لباس خود اسپری کنید. اجازه دهید لباس در معرض هوا خشک شود.

 سش�وار: اگر سش��وار در دس��ترس دارید می توانید کار خود را ش��روع کنید. 
لباس های نخی را آویزان کرده و با کمی فاصله، سش��وار را که روی گرمای زیاد، 

تنظیم شده است روی آن بگیرید.  

ساالد توپی 
خوشمزه

تشیع در ایرانآزالیا

روش هایی برای رفع چروک لباس
 در نبود اتو

گران ترین نقاشی های دنیا
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