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نمايندگان مجلس به دليل سوء مديريت «ابتكار» 
به رييس جمهور تذكر مى دهند

ــالمى با بيان اينكه  ــيون اصل 90 مجلس شوراى اس عضو كميس
ــازمان حفاظت محيط زيست  عملكرد ابتكار در سمت رياست س
ــت گفت: اگر اين وضعيت  اعتراضات زيادى را به دنبال داشته اس
ادامه پيدا كند، نمايندگان مجلس به رييس جمهور تذكر مى دهند.

ــنيديم كه روز گذشته كاركنان  فاطمه رهبر گفت: ما در خبرها ش
ــوء  ــت تجمعى را در اعتراض به س ــازمان حفاظت محيط زيس س

ــازمان حفاظت محيط زيست برگزار  مديريت رييس س
كردند. در صورتى كه شكايتى از كاركنان به كميسيون 

ــكايات واصله را موشكافانه  اصل 90 ارسال شود، ش
بررسى مى كنيم تا به نحو احسن موضوع حل شود.
وى ادامه داد: همچنين نمايندگان مجلس موضوع 

تحقيق و تفحص از ...
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«ابتكار» 

ــازمان حفاظت محيط زيست برگزار  مديريت رييس س
كردند. در صورتى كه شكايتى از كاركنان به كميسيون 

ــكايات واصله را موشكافانه   ارسال شود، ش
بررسى مى كنيم تا به نحو احسن موضوع حل شود.
وى ادامه داد: همچنين نمايندگان مجلس موضوع 
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رييس مجلس شوراى اسالمى در حالى اختالفات
دوران بررسى برجام را در مجلس نبش قبركرد،كه 

همگان انتظار داشتند شروط رهبرى فصل ...

ــرمربى تيم فوتبال سپاهان اصفهان با گاليه از   س
تماشاگران اين تيم، گفت: رفتار بعضى از هواداران 

جاى تاسف دارد و آنها اصال حرفه اى نيستند ...

هرچند فهرست نويسى نسخ خطى سازمان  اسناد و 
كتابخانه ملى چندى ست كه آغاز شده و مجلداتى نيز 

از فهرست اين آثار منتشر شده است، اما  ...

ــهيالت بانك ها بين  انتقاد نسبت به نحوه توزيع تس
ــواره مطرح بوده، ولى  بخش هاى مختلف گرچه هم

به ظاهر از سوى اين شبكه پذيرفته شده نبود كه ...

نبش قبر اختالفات در شرايط
 آتش بس

رفتار تماشاگران سپاهان 
جاى تاسف دارد

بالتكليفى 2500 نسخه خطى
 در كتابخانه ملى

تبعيض وام دهـى بانك ها، به 
شبكه هاى اجتماعى كشيد 

مدير بهداشت محيط مركز بهداشت استان اصفهان 
ــوان در چايخانه ها ممنوع  ــه قليان به بان گفت: عرض
ــود. مهدى  ــت و با متخلفان برخورد جدى مى ش اس
رفيعى در گفتگو با مهر اظهار داشت: ممنوعيت عرضه 
قليان در چايخانه  هاى اصفهان هم براى خانم ها و هم 

آقايان است. وى  ...

ــگاه هاى  ــدگان اعضاى ائتالف چهارگانه دانش نماين
ــگاه  ــوم به 4U-A با حضور در دانش ــپانيا موس اس
صنعتى اصفهان، از نزديك با امكانات علمى، آموزشى 
و پژوهشى اين دانشگاه آشنا شدند.اين هيات بلندپايه 
از دانشگاه هاى اسپانيا در نشستى مشترك با اعضاى 

هيات علمى دانشكده مهندسى برق و كامپيوتر و ...

عرضه قليان به بانوان
ممنوع است

آغاز همكارى دانشگاه صنعتى 
اصفهان با دانشگاه هاى اسپانيا
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در صورت اتمام مطالعات:

مسير دروازه تهران تا دانشگاه اصفهان روى خط تراموا

افزايش بارندگى، موجب غفلت از سياست هاى كنترل آب مى شود؛

اصفهـان، محـروم از  ال  نـينو
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ــر مرحوم  ــر نمى خواهند هانى ، پس ــى ها ديگ پرسپوليس
ــته  ــگاه ببرند.خبرآنالين نوش ــادى نوروزى، را به ورزش ه
ــت قلبى  ــت: پس از آنكه هادى نوروزى به دليل ايس اس
ــتان نزديك او در پرسپوليس قول دادند  درگذشت، دوس
ــن بنگر و  ــد. محس ــه فرزندان او باش ــان ب كه حواس ش
عليرضا نورمحمدى كه در ميان ساير پرسپوليسى ها رابطه 
ــتند، در اين مدت سعى  نزديك ترى با هادى نوروزى داش
كردندكنار فرزندان هادى باشند تا آن ها احساس تنهايى 
نكنند.آن ها در دو بازى گذشته پرسپوليس، هانى نوروزى 
را به استاديوم بردند تا نشان دهندكاپيتان خود را فراموش 
نكرده اند؛ اما از طرفى هانى سن و سال كمى دارد و انتشار 
عكسى از او كه روى نيمكت پرسپوليس خوابش برده بود، 
ــائبه را ايجاد كرد كه پرسپوليسى ها با بردن هانى  اين ش
به ورزشگاه، به جاى اينكه به او لطف كنند، اين كودك را 
ــن و سال او شرايطى متفاوت را  اذيت مى كنند؛ چراكه س
مى طلبد.در همين راستا، كريم باقرى هم اخيراً مصاحبه 
كرده و گفته بود كه بهتر است هانى را به ورزشگاه نبرند.

ــركان درباره نامه  ــخنان اكبرت ــخنگوى دولت، س س
ــمى دولت ندانست و گفت:  چهار وزير را موضع رس
ــاور رييس جمهور و يك صاحبنظر است  تركان، مش
ولى نظر رسمى دولت توسط سخنگو بيان مى شود.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه 
ــار وزير در جهت  ــته كه نامه چه ــركان اظهار داش ت
ــات گذشته مطرح  رانت خوارى بوده افزود: در جلس
ــدكه اين نامه در زمينه بازار سرمايه و بورس بوده  ش

است.
ــال 92افت خود  ــه داد: بورس از دى ماه س وى ادام
ــذارى مجلس با  ــه همزمان با نرخ گ ــاز كرد ك را آغ
ــگاهها صورت  ــوراك پااليش ــنت براى خ رقم 13س
ــه اين نرخ  ــبت ب ــهامداران هم نس ــت. البته س گرف
اعتراض داشتند و صاحب نظران هم معترض بودند 
ــيده و قانون شده بود و  ولى اين رقم به تصويب رس
ــت.نوبخت افزود: تركان جزو كسانى  الزم االجرا اس
ــده 13سنت  ــت نرخ تعيين ش ــت كه معتقد اس اس
ــازار بورس از اين عدد اظهار  نبايد تقليل يابد ولى ب
ــوده كه  ــركان براين ب ــى كند.نظر ت ــندى نم خرس
ــت كه  ــود اورى خواهد داش كاهش نرخ خوراك س
ــت.نوبخت در  ــار وزير نبوده اس ــان به چه قصد ايش
پاسخ سوال ديگرى مبنى براينكه نامه هاى ديگرى 
ــران اقتصادى به  ــوى وزراى ديگر مبنى بر بح از س
رييس جمهورى ارايه شده علت چيست گفت: اينكه

ــده  ــى در زمينه بحران اقتصادى ارايه ش ــه هاي  نام
ــخنگوى دولت اظهارداشت: وزيران  صحت ندارد.س
نسبت به مشكالتى كه حوزه هاى انها داشته باشند 
ــورى دارند وحتى برخى از  مكاتباتى با ربيس جمه
انها نيز از سوى رييس جمهورى به سازمان مديريت 
ــود.نوبخت درباره اينكه  وبرنامه ريزى محول مى ش
ــتراو  ــفر جك اس برخى به داليل مختلف از جمله س

ــا اقداماتى  ــا مى ريزند و يا ب ــه ايران به خيابان ه ب
ــت: همانطور كه در نامه  ــعى در مقابله دارند ، گف س
ــده اصل در اجراى برجام برداشتن  رهبرى اشاره ش
ــاتحريم  ــت.ما بايد از فضاى پس ــام تحريم ها اس تم
ــده اى در خيابان ها  ــر ع ــم؛ ولى اگ ــتفاده كني اس
شرايطى ايجاد كنند كه ورود به ايران با ترس همراه 
ــود خود به خود اين امر تحريمى را ايجاد خواهد  ش
ــن اقداماتى را  ــه نظام اجازه چني ــدان ب كرد.عالقمن
نخواهند داد؛ ضمن اينكه مداقه كافى در اين زمينه 

صورت خواهد گرفت.
ــراى برجام  ــرى و هيات اج ــت: رهب وى اظها رداش
ــايل را با دقت تحت نظر دارند و تمام دغدغه ها  مس

را مورد توجه قرار خواهند داد.
سخنگوى دولت گفت: بحث برجام در كشور فرايند 
بى بديلى را طى كرد ضمن اينكه مذاكرات مفصل و 
كم نظيرى در تاريخ معاصر پيش امد. ايران با شش 
كشور به تفاهماتى براى كارهاى اينده دست يافت.

ــزود: در موضوع برجام مخالفان و موافقان  نوبخت اف
ــايل شنيده شد و در نهايت در  صحبت كردند و مس
ــى شد. اينكه چنين  قالب يك طرح در مجلس بررس
ــته يا خير ورود نمى كنم، ولى  كارهايى سابقه داش
درنهايت مجلس طرح را با ذكر نكاتى تصويب كرد.

ــى امنيت ملى هم  ــوراى عال وى گفت .همينطور ش
ــايل را دقيقا بررسى و نكاتى را مطرح كرد و در  مس
ــى فرمودند و نظرات خود را كه  نهايت رهبرى بررس
ــت با صراحت اعالم  ــاى دولت و مجريان اس راهگش
ــد و  ــد. وى افزود. تمامى اين فرايند طى ش فرمودن
ــورى به رهبرى  ــه در نامه رييس جمه ــور ك همانط
اعالم شد تمامى موارد مجلس و شوراى عالى امنيت 
ــراى برجام و در  ــوارد 9گانه رهبرى در اج ملى و م

جهت تامين منافع مردم رعايت خواهد شد.

ــته اى،  ــاون اول رييس جمهور با بيان اينكه با توافق هس مع
ايران هراسى به ايران دوستى تبديل شد، گفت: واليت پذيرى 
و اخالق سياسى اقتضا مى كند كه شروع به بد گفتن و حرف 

عليه توافق زدن، نكنيم.
ــت روز آمار و  ــرى ، در همايش گراميداش ــحاق جهانگي اس
ــاره به موضوع برجام اظهار داشت: يكى از  برنامه ريزى با اش
مهمترين چالش هايى كه در ابتداى دولت تدبير و اميد با آن 
روبرو بوديم، پرونده پيچيده هسته اى بود؛ يك راه اين بود كه 
اجازه دهيم كشورهاى غربى به اهداف خاص خود عليه ايران 
ــند و كمترين دستاورد آن اين بود كه از ايران چهره اى  برس
ــن و ترسناك در منطقه معرفى كنند و به هر ايرانى در  خش

هر گوشه اى از دنيا به عنوان آدمى خطرناك نگاه شود.
وى ادامه داد: راه ديگر اين بود كه وضعيت موجود به خوبى 
ــم به اهداف مان  ــود و ببينيم كه چگونه مى تواني تبيين ش
برسيم؛ دولت يازدهم اين برنامه را انتخاب كرد و برنامه ريزى 
كوتاه مدتى را با سه هدف حفاظت از دستاوردهاى هسته اى، 
تثبيت حقوق هسته اى و برداشته شدن تحريم هاى ظالمانه 
ــره، گفت وگو،  ــن كار را با تعامل، مذاك ــرد و اي دنبال مى ك

استدالل و منطق انجام داد.
ــوى براى مذاكرات  ــاون اول رييس جمهور افزود: تيم ق مع
ــت مذاكره كننده اى مانند  ــد و امروز مى توان گف انتخاب ش
ــاى روحانى  ــم او و آق ــى و تي ــطح بين الملل ــف در س ظري
ــروع حركت بايد به گونه اى صورت  منحصربه فرد هستند. ش
ــاى سه قوه  مى گرفت كه حمايت نهادهاى تصميم گير، روس
ــر مذاكره اى بايد  ــت و بعد از ه ــوراى امنيت وجود داش و ش
جزييات مذاكرات خدمت رهبرى و بقيه نهادهاى تصميم گير 

ارائه مى شد.
ــطح بين المللى برنامه ريزى با  ــد: در س جهانگيرى يادآور ش
ــد  ــت به مهمترين توافق بين المللى برس چنين تيمى توانس
ــومى در مقابل 6 قدرت بزرگ جهان  ــورى جهان س كه كش
ــورى نبودكه بگويد شما  ــت يابد و هيچ كش به موفقيت دس
ــوريه  بد عمل كرديد و حتى هم پيمانان ما مانند لبنان و س

ــدرت داديد و  ــاال برديد و به ما ق ــدرت ما را ب ــد كه ق گفتن
ــتى  ــى به ايران دوس ــاال رفت و ايران هراس ــت ايران ب عظم
تبديل شد.وى تاكيد كرد: ما تصور مى كنيم توافق هسته اى
 انجام شده دستاورد ملت، حكمت هاى مقام معظم رهبرى و 
تدبير رييس جمهور و تيم مذاكره كننده است و در راس آن 
صبورى ملت ايران بود كه ما توانستيم به اين پيروزى برسيم.
ــار متن توافق  ــاره به انتش ــاون اول رييس جمهور با اش مع
تصريح كرد: بعد از توافق هسته اى دولت يازدهم شفاف ترين 
كار را انجام داد و بالفاصله متن توافق را در اختيار نهادهاى 
ــد. مجلس  ــك كلمه جابه جا نش ــت و ي ــر گذاش تصميم گي
ــالمى روزها بحث كرد و تمام مخالفان توافق در  شوراى اس
ــى مطلب جزئى  ــانه ها حرف زدند و هر كس روزنامه ها و رس
ــت، عليه توافق گفت و نتيجه آن اين شد كه اين توافق  داش
در شوراى عالى امنيت ملى تصويب شد و در مجلس شوراى 
ــالمى نيز با راى بااليى مورد تصويب قرار گرفت و از همه  اس
ــر تاييد زدند. ــم رهبرى بر اين توافق مه ــر مقام معظ مهمت
ــنجى درباره توافق، افزود: در  ــاره به نظرس جهانگيرى با اش
تمام نظرسنجى ها اكثريت قاطع، بسيارى از ملت ايران با اين 

توافق اعالم موافقت كردند. 
ــى و وطن دوستى  قانون مدارى، واليت پذيرى، اخالق سياس
ــروع به بد گفتن و حرف  ــاء مى كند كه با اين توافق ش اقتض

عليه توافق زدن نكنند و ته دل ملت را خالى نكنند.
ــان  ــت، خاطر نش وى با بيان اينكه دولت يازدهم مصمم اس
كرد: الزاما فكر نكنيد كه اجراى آن كار سختى است. به طور 
مثال بايد تغييراتى در آب سنگين اراك انجام دهيم و آژانس 
ــرى انجام دهد؛ بندى كه رهبرى  بين المللى بايد اقدام ديگ
فرمودند اين بود كه گفتند شما اين كار را وقتى انجام دهيد 
ــند چون ما به آنها بدبين  ــان را انجام داده باش كه آنها كارش
ــتيم. فرض كنيد در اجراى توافق عجله مى كرديم و كار  هس
را نيز آغاز مى كرديم و آنها نيز حتما انجام مى دهند. ولى ما 
ــق برنامه زمانبندى به تعهدات  منتظر مى مانيم كه آنها طب

خود عمل كنند و بعد ما عمل خواهيم كرد.

با توافق هسته اى ايران هراسى به ايران دوستى تبديل شدسخنان تركان در خصوص چهار وزير، نظر دولت نيست

ــالمى با اصالح موادى از قانون  ــوراى اس نمايندگان مجلس ش
ــالمى، مجازات مسووالن دولتى  ــوراى اس انتخابات مجلس ش
ــورت اظهارنظر به نفع يا ضرر  ــوراى نگهبان در ص و اعضاى ش
ــه علنى  ــى را تعيين كردند.در جلس نامزدها و جريانات سياس

ــى طرح اصالح موادى از قانون  مجلس شوراى اسالمى، بررس
ــرار گرفت. ــتور كار صحن علنى ق ــس در دس ــات مجل انتخاب

ــاده 58 قانون انتخابات،  ــتند  با اصالح م نمايندگان قصد داش
نامزدهاى انتخابات را موظف كنند هزينه اى را به شهردارى ها 
ــند كه با  ــته باش ــز كنند و پس از آن امكان تبليغات داش واري
ــاده حذف  ــده اروميه، اين م ــور نماين ــنهاد نادر قاضى پ پيش
ــرر نامزدها و  ــد به نفع يا ض ــووالنى كه نباي ــت مس شد.فهرس
ــى در انتخابات اعالم نظر كنند، تعيين شددر  جريانات سياس
ادامه نمايندگان با اصالح ماده 60 قانون انتخابات، مقرر كردند 
ــوراى  ــان، اعضاى هيات هاى نظارت ش ــوراى نگهب اعضاى ش
ــور و معاونان و مشاوران آنها،  نگهبان، رييس جمهور، وزير كش

رييس ستاد انتخابات كشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و 
مشاوران آنها و اعضاى هيات هاى اجرايى انتخابات و بازرسان و 
ساير دست اندركاران امور اجرايى و نظارتى انتخابات نمى توانند 
ــى در انتخابات اعالم  ــه نفع يا ضرر نامزدها و جريانات سياس ب
نظر نمايند.همچنين در تبصره اين ماده آمده است: در صورت 
ــش  تخلف از حكم اين ماده مرتكبان به جزاى نقدى درجه ش
ــالمى مصوب 1/2/1392  ــاده 19 قانون مجازات اس موضوع م
ــى روى عالئم  ــترهاى تبليغات ــوند.الصاق پوس محكوم مى ش
ــتان ها و مدارس، ادارات و اتوبوس ها  راهنمايى، تابلوى بيمارس
ممنوع شددر ادامه نمايندگان با اصالح ماده 61 قانون انتخابات 
ــتر و هر گونه آگهى تبليغاتى  مقرركردند الصاق اعالميه، پوس

ــتان ها، تابلوى مدارس  ــم راهنمايى، تابلوى بيمارس روى عالئ
ــازمان هاى عمومى و ادارات  ــى و س ــاير موسسات آموزش و س
ــته به دولت و اتومبيل هاى دولتى  ــازمان هاى وابس دولتى و س
ــركت واحد اتوبوسرانى و تاسيسات عمومى و  و اتوبوس هاى ش
ــت، باجه هاى تلفن، پست هاى برق و  دولتى و صندوق هاى پس
تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصى (مگر با رضايت 

مالكان يا متصرفان) در سراسر كشور ممنوع مى باشد.
همچنين بر اساس تبصره اين ماده، شهردارى ها و فرماندارى ها 
و بخشدارى ها مى توانند با استفاده از امكانات محلى، مكان هاى 
ــبى اعم از ثابت يا سيار براى الصاق يا ارائه آثار تبليغاتى  مناس

نامزدها تعيين كنند.

مجازات مسووالنى كه به نفع يا 
ضرر نامزدها اعالم نظر كنند، 

تعيين شد

ــت تا  ــكان ايرانى خواس رييس جمهورى آذربايجان از پرش
ــور در آنجا اقامت كنند. به  ــراى معالجه بيماران اين كش ب
ــماعيل جبارزاده  گزارش جام جم آنالين، على اف كه با اس
ــرقى ديدار مى كرد ضمن تاكيد بر  ــتاندار آذربايجان ش اس
افزايش همكارى هاى دو طرف در حوزه انرژى از گسترش 
ارتباطات دو كشور در حوزه بهداشت و درمان استقبال كرد 
ــورى آذربايجان براى  ــاالنه افراد زيادى از جمه و افزود: س
ــكان و اطباء ايرانى  معالجه به ايران مى روند و من از پزش
ــاع آذرى دعوت ــور در آذربايجان و معالجه اتب ــراى حض ب

 مى كنم.

دعوت از پزشكان ايرانى براى 
مهاجرت به آذربايجان

ــالمى در حالى اختالفات دوران  ــوراى اس رييس مجلس ش
بررسى برجام را در مجلس نبش قبر كرد،كه همگان انتظار 
ــروط رهبرى فصل الخطاب اختالفات و حواشى  داشتند ش

درباره برجام باشد.
ــالمى  ــته رهبر معظم انقالب اس به گزارش مهر، هفته گذش
ــى هاى دقيق  ــاره به بررس در نامه اى به رييس جمهور، با اش
و مسووالنه برجام در مجلس شوراى اسالمى و شوراى عالى 
ــارى قانونى،  ــه از مج ــن موافقتنام ــى و عبور اي ــت مل امني
دستورات مهمى را در خصوص رعايت و حفظ منافع ملى و 
مصالح عاليه كشور صادر و با برشمردن تاكيدات و الزامات 9 
ــوراى عالى امنيت ملى را با  گانه در اجراى برجام، مصوبه ش

رعايت اين موارد و الزامات تاييد كردند.
ــس جمهور نيز  ــرى انقالب، ريي ــروط رهب ــس از ابالغ ش پ
ــت مالحظات و الزامات  ــى اعالم كرد: دولت با رعاي در پيام
حضرت مستطاب عالى و مصوبات شوراى عالى امنيت ملى 
و مجلس، نسبت به اجراى كامل و با حسن نيت برجام اقدام 
ــوراى اسالمى  خواهد كرد.على الريجانى، رييس مجلس ش
نيز كه براى شركت در اجالسى به روسيه سفر كرده بود در

ــر  ــانى مجلس منتش ــه اى كه در پايگاه اطالع رس  مصاحب
ــات رهبرى انقالب، مصوبه مجلس  ــد اعالم كرد: فرمايش ش
ــنى  ــوراى عالى امنيت ملى براى اجراى برجام، راه روش و ش
ــتم هاى نظارتى  ــت وسيس پيش روى نمايندگان دولت اس
ــت.آيت اهللا  ــن چارچوب ها الزم اس ــراى صيانت از اي هم ب
ــاره به نامه مقام  آملى الريجانى رييس قوه قضاييه نيز با اش
ــروط برجام و با تاكيد  ــم رهبرى درخصوص تاييد مش معظ
ــه پايان منازعات در  ــه اين نامه فصل الخطاب و نقط براينك
ــروه ها بايد نامه مقام معظم  ــت افزود: همه گ اين زمينه اس
ــرار دهند  ــاب» و محور وحدت ق ــل الخط ــرى را «فص رهب
ــى و تدبير به فكر  ــدال و با تان ــير اعت ــن پس در مس و از اي

ــند.على زاكانى، ــراى برجام باش ــده و مراحل بعدى اج آين
ــه تقدير  ــاره ب ــام نيز، با اش ــيون ويژه برج ــس كميس ريي
ــيون ويژه  ــالب از زحمات مجلس و كميس ــر معظم انق رهب
ــالب بايد به عنوان  ــت: پيام مهم رهبر معظم انق برجام گف

فصل الخطابي براي موافقان و مخالفان برجام باشد.
ــران  ــوا، نمايانگر اين مهم بودكه س ــاى ق ــه هاى روس بياني
ــام  ــاب»  برج ــل الخط ــرى را «فص ــات رهب ــوا فرمايش ق
ــاس فرمايشات رهبرى بايد  قرار داده اند و از اين پس بر اس
ــنجات سياسى،  ــود تا به دور از تش براجراى برجام دقت ش
ــوراى عالى امنيت ملى بر اجراى برجام  دولت و مجلس و ش
ــروط رهبرى دقت كنند. بر اساس فرمايشات  ــاس ش بر اس
ــكا را به  ــالمى هنوز هم آمري ــام جمهورى اس ــرى، نظ رهب
عنوان دشمنى مى داند كه قصد نفوذ دارد؛ بنابر اين پس از 
ــووالن در جايگاه هاى مختلف راه هاى نفوذ  برجام بايد مس
ــى و هم زبانى امكان  ــدكنند،كه اين مهم جز با هم دل را س
پذير نيست.در شرايط فعلى، سياسيون نبايد از تريبون هايى 
ــته  ــاندن خواس ــى نش كه در اختيار دارند در جهت به كرس
ــره بگيرند و عمال در فضاى دو قطبى  ــا و نظريات خود به ه
ــد تالش كنند فضاى وحدت و همدلى را در  بدمند بلكه باي
ــتانه انتخابات مهم  ــى، آنهم در آس ــان گروه هاى سياس مي
مجالس خبرگان و شوراى اسالمى ايجاد كنند. عالوه بر اين 
ــده  ــد تالش كنند از فضايى كه در نتيجه برجام ايجاد ش باي
ــت؛ در راستاى حل مشكالت اقتصادى استفاده كنند. تا  اس
ــال گذشته به مردم داده  دولت وعده هايى را كه طى دو س
ــته اولين جلسه علنى مجلس  ــت اجرايى كند. روز گذش اس
ــروط مقام معظم رهبرى  ــالمى پس از ابالغ ش ــوراى اس ش
ــى الريجانى كه  ــد. عل ــكيل ش ــورد اجراى برجام تش در م
ــت، در ابتدا از نقش رهبرى  ــت جلسه را بر عهده داش رياس
ــته اى ياد  ــى در فناورى هس ــات علم ــت از توفيق در حماي

ــل در ذهن ملت ايران  ــت: قطعا اين نقش بى بدي كرد و گف
ــرد: در مقطع فعلى هم  ــد ماند. وى تاكيد ك ــخ خواه و تاري
ــع در هدايت مذاكرات،  ــش هدايتگر و به موق ــرى با نق رهب
ــف و در نهايت با تاييد خود  ــنى را تعري چارچوب هاى روش
ــته اى را به  ــخص در اجرا، پرونده طوالنى هس و ضوابط مش
ــاندند.اما با كمال تعجب در ادامه نطق پيش از  سرانجام رس
ــتور، رييس مجلس گريزى به اختالفاتى زد كه پيش از  دس
ــده بود و مجددا  ــى برجام در مجلس ايجاد ش اين در بررس
ــته را در شرايطى نبش قبر كرد  اختالفات 2-3 هفته گذش
ــل الخطاب ــروط رهبرى فص ــگان معتقد بودند ش ــه هم ك

ــت.الريجانى در حالى با  ــاى برجام اس ــث ها و جدل ه  بح
ــت مجلس زخم هاى كهنه را باز  ــتفاده از تريبون رياس اس
ــرده و گفت: بنده نمى خواهم اين امور را باز كنم؛ ولى اين  ك
آقايانى كه مرتب نفى و تكذيب مى كنند، دركار خالف خود 
ــار جديدى مى نهند و نقض عهد را نمى توان با فرار به جلو  ب

به گردن ديگران انداخت.
وى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به برخى حواشى 
ــى طرح مجلس براى اجراى  به وجود آمده در جريان بررس
برجام ادامه داد: چرا بايد به تعهدات پايبند نبود؟ مگر توافق 
در بند صورت نگرفته بود؟ چرا عده اى مطلب را جور ديگرى 
جلوه دادند، چرا آنچه توافق شده بود را به موقع به دوستان 
ــائل  ــد طرح اينگونه مس خود مطرح نكردند؟به نظر مى رس
اختالفى آنهم در نخستين جلسه مجلس پس از نامه رهبرى، 
ــالف تدبير و موجب عدم توجه كافى به وظايف و تكاليف  خ
ــه در مقابل چنين  ــت؛ خصوصا ك ــاس اس در اين برهه حس
ــخنانى احتماال برخى اعضاى طرف مذاكره در فراكسيون  س
اصولگرايان نيز مستندات جدى داشته باشند كه طرح كردن 
آنها تنها دستاوردش تشديد اختالفات، دامن زدن به فضاى 
دوقطبى و غفلت از برنامه ريزى براى شرايط پسابرجام است.

ــد داراى ظرفيت ها و  ــران و هلن ــور گفت: اي رييس جمه
ــتند،كه مى توانيم از آنها در  ــاى گوناگونى هس جذابيت ه

جهت منافع مشترك استفاده كنيم.
ــم  خان ــدار  دي در  ــى،  روحان ــن  حس ــالم  حجت االس
«سوزانا ترستال» سفير جديد هلند در تهران، روابط ايران 
ــد را ديرپا و مثبت ارزيابى كرد و گفت: هلند داراى  و هلن
ــبى از لحاظ صنعتى، تجارى و انرژى بوده و  جايگاه مناس
ــمار مى رود و  ــن مركز بزرگ حقوقى جهان به ش همچني
ــرايط فعلى شاهد تحرك و تحولى مثبت  اميدواريم در ش
ــر بهره گيرى از  ــيم.وى ب ــتردام باش در روابط تهران آمس
ــا و توانمندى هاى موجود در ايران و هلند براى  ظرفيت ه
ــور در راستاى منافع  ــعه همكارى ها و روابط دو كش توس
ــان اينكه ايران و  ــترك تاكيد كرد.رييس جمهور با بي مش
ــتند  هلند داراى ظرفيت ها و جذابيت هاى گوناگونى هس
ــز تجارب يكديگر در بخش هاى  كه مى توانيم از آنها و ني
ــب منافع مشترك  ــعه روابط و كس مختلف در جهت توس
ــاى جديد پس از ــان كرد: فض ــتفاده كنيم، خاطرنش اس
ــبى را براى توسعه  ــته اى، بستر و زمينه مناس توافق هس
ــبات دو كشور، به ويژه در عرصه اقتصادى و تجارى مناس
 فراهم آورده است.خانم سوزانا ترستال، نيز در اين ديدار 
با تقديم استوارنامه اش به رييس  جمهور و تبريك موفقيت 
ــتيابى به اين توافق را موجب حركت  ايران در برجام، دس
شتابان و روبه جلو در روابط ديرپاى ايران و هلند دانست 
و گفت: روابط دو كشور بسيار فراتر از مناسبات تجارى و 
اقتصادى است و ما به دنبال توسعه مناسبات همه جانبه، 
ــت  ــژه در بخش هاى فرهنگى، علمى و محيط زيس به وي
ــم و تاثيرگذار  ــتيم.وى با تاكيد بر نقش مه ــا ايران هس ب
ــعه  ــتار توس ــالمى ايران در منطقه، خواس ــورى اس جمه
ــطوح مختلف  ــورمان در س ــاى حقوقى با كش همكارى ه

آكادميك شد.

روحانى در ديدار سفير جديد هلند:
توافق هسته اى بستر مناسبى 

براى روابط ايران و هلند
ــا وارد آلمان  فراهم كرده است ــادى از بريتاني ــه كاميون هاى زي روزان

ــوند. محموله هايى كه از منچستر پر مى شوند  مى ش
ــد محموله آن ها  ــى مى تواند حدس بزن و كمتر كس
ــن كاميون ها به  ــزارش مهر اي ــت؛ زباله! به گ چيس
ــراى توليد  ــى كه از زباله ب ــد يك نيروگاه برق مقص
ــت نبود  ــد، مى روند. مدتى اس ــتفاده مى كن برق اس
ــكالتى در  ــه در آلمان باعث به وجود آمدن مش زبال
ــده است. در  ــوخت هاى ديگر اين كشور ش تهيه س
دهه هاى گذشته، تعداد زيادى نيروگاه هاى زباله سوز 
در سراسر آلمان تاسيس شد تا كشور مكان جديدى 
براى زباله هاى خودش پيدا كند. اما اين اتفاق باعث 
ــن رفتن و بازيافت كردن  ــده كه حاال ميزان از بي ش
ــتر باشد. اثرات  ــور بيش از ميزان توليد زباله در كش
ــادى جهانى باعث  ــود اقتص ــش جمعيت و رك كاه
ــكل ــال به ش ــده كه ميزان توليد زباله در يك س ش
ــد و همين موضوع  ــش پيدا كن ــل توجهى كاه  قاب
ــود.  ــور وارد كننده زباله ش ــده تا اين كش دليلى ش
ــن ميان اهميت زيادى دارد،  البته نكته اى كه در اي
ــت كه مردم آلمان به بازيافت اهميت زيادى  اين اس
ــتر زباله ها براى بازيافت  مى دهند، از همين رو بيش

فرستاده مى شوند.

سخنگوى جبهه پيروان خط امام و رهبرى گفت: با 
وحدت اصولگرايان، اصالح طلبان در مجلس دهم هم 
در اقليت خواهند بود. سيدكمال سجادى در گفتگو 
ــريح چگونگى  ــگاران جوان، در تش ــگاه خبرن با باش
ــان در مجلس دهم  ــان و اصولگراي حضوراصالح طلب
ــان در انتخابات مجلس  ــت: اگر اصولگراي اظهار داش
ــجم فعاليت كنند،  ــته و منس دهم هم وحدت داش
ــان را در اقليت  ــت اصالح طلب مجددا خواهند توانس
ــه اصالح طلبان  ــا بيان اينك ــجادى ب ــرار دهند. س ق
ــت با استفاده از شگردهاى تبليغاتى ويژه  ممكن اس
ــت: اصالح طلبان  ــب كنند، گف براى خود آرايى كس
ــس دهم حضور  ــت كه در مجل ــان بر اين اس عزمش
ــند كه با وحدت رويه اصولگرايان  فعالى داشته باش
قطعاً موفق نخواهند شد. سخنگوى جبهه پيروان در 
پايان خاطرنشان كرد: اگر اصولگرايان مانند گذشته 
ــجم بوده و از انتخابات سال 92 درس بگيرند،  منس
ــال جارى  ــا هماهنگى خوبى را در انتخابات س قطع
ــه با اين موضوع  ــاد خواهند كرد، البته در رابط ايج
طرح هايى وجود دارد كه با اجرايى شدن اين طرح ها 
نقش اصالح طلبان را در مجلس دهم كمرنگ خواهد 

كرد.

غالمعلى حداد عادل، رييس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسى در توضيح و پاسخ به سوالى مبنى بر حواشى 
ــركت وى در برنامه خندوانه  ــد از ش ــش آمده بع پي
ــت و  ــك برنامه طنز اس ــه خندوانه ي ــت: برنام گف
ــوخى در آن حاكم است. وى افزود: عده اى  فضاى ش
شوخى من راجع به شوخى با كلمات «كش لقمه» و 
«دراز لقمه» را جدى گرفتند و جوى در حواشى آن 

درست كردند و سر و صدا به پا كردند. 
ــت كردند، يا شوخى  ــر و صدا را درس آنها كه اين س
ــند يا اينكه غرضى در دل دارند. رييس  را نمى شناس
ــتان زبان و ادب فارسى در ادامه گفت: در  فرهنگس
ــوان از جاى خود  ــوخى را مى ت غير اينصورت هر ش
ــت كرد،  ــور ديگر از آن برداش ــك منظ در آورد و ي
كامال محسوس بود كه عده اى قصد و منظور خاصى 
ــتند و مايل نبودند بفهمند كه با شوخى چطور  داش

بايد برخورد كرد.

ــا رمز عبور  ــماعيل قاآنى در مصاحبه ب ــردار اس س
ــالم  گفت: اعتقادمان به وجود مبارك امام زمان س
ــان است و اين يك  اهللا عليه و حكومت جهانى ايش
ــت و از پيرمردهاى 90  ــر اس ــاد و باور فراگي اعتق
ــاله تا بچه هاى چهار پنج ساله شيعه كه بپرسيد،  س
ــام زمان(عج) ظهور  ــاءاهللا ام ــه مى گويند ان ش هم
ــكيل خواهد داد  خواهد كرد و حكومت جهانى تش
ــان به زبان  ــال اعتقاد و باورش ــن را هم با كم و اي

ــد.  ــدى در آن ندارن ــد و تردي مى آورن
ــوند،  ــائل مى ش ــا وارد اين مس ــى آمريكايى ه وقت
ــدام دنبال  ــت و م ــد قضيه چيس ــًال نمى فهمن اص
ــت؟ نمونه اش  ــه امام زمان كجاس ــن مى گردندك اي
ــل كه به عراق آمده  ــت كه همان اواي در عراق هس
ــخصيت هاى عراقى مصاحبه  ــد، با بعضى از ش بودن
ــد و مدت ها  ــتگير كردند و بردن ــا را دس و بعضى ه
ــه چگونه مى توان به  ــا آن ها مصاحبه مى كردند ك ب
امام زمانى كه اين ها اين طور محكم پشتش هستند 

ــى پيدا كرد؟  دسترس
ــباتى اين ها ظرفيت اين را ندارد و  ــتم محاس سيس
اين همان عاملى است كه در ميدان مبارزه اى وارد 
ــدان نابرابرى  ــًال مى توانم بگويم مي ــده ايم و كام ش
ــت، ولى در همين ميدان داريم جلو مى رويم و  اس
ــد از اين هم بدون ترديد  ــا االن موفق بوديم و بع ت

ــم. موفقي

چرا آلمان زباله وارد مى كند؟

اصالح طلبان در اقليت خواهند بود

توضيح حداد عادل، در مورد 
شوخى اش با كش لقمه

آمريكايى ها به دنبال امام 
زمان(عج) بودند!

شنيده ها 

نامه رهبرى بايد فصل الخطاب باشد؛

نبش قـبر 
اختالفـات

 در شرايـط 
آتـش بـس
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ــبت به نحوه توزيع تسهيالت بانك ها بين  انتقاد نس
ــواره مطرح بوده ولى  بخش هاى مختلف گرچه هم
ــبكه پذيرفته شده نبود كه  به ظاهر از سوى اين ش
اين بار سياست گذارى بانك مركزى در رابطه با يك 
مورد خاص موجى از انتقادات به راه انداخت و حتى 

موضوع را به شبكه هاى اجتماعى كشاند.
ــادى دولت  ــته رونق اقتص ــن در حالى بس همچني
ــهيالت  ــود منابع و وجود تس ــر بانكهايى كه از نب ب
تكليفى گله مندند متمركز شده و اين انتظار را هم 
ــش ماه پيش رو اقتصاد كشور  ايجادكرده كه در ش
ــد كه برخى  ــه رونق افت ــارج و در چرخ از ركود خ
سياست گذارى هاى بانك مركزى در اين بسته به 
مذاق كارشناسان و همچنين عامه مردم و مشتريان 

بانك ها خوش نيامد.
ــرايط  ــزى اعالم كرد كه ش ــس كل بانك مرك ريي
ــر گرفته اند.  ــودرو در نظ ــراى حوزه خ خاصى را ب
ــخن گفت حاكى از  ــيف از آن س ــرايطى كه س ش
ــهيالت  ــون تومانى تس ــاره 10 ميلي ــش يكب افزاي
ــراى افزايش  ــن مصوبه ب ــود كه آخري خودرويى ب
ــا مبلغ ــش و ب ــاه پي ــج م ــدود پن ــه ح ــن وام ب اي

 15 ميليون تومان بر مى گشت.
تغيير موضع بانك مركزى براى افزايش تسهيالت 
خودرو در حالى بود كه براى باال بردن مبلغ وام هفت 
ميليونى به 15 ميليون چند سال زمان سپرى شده 
و در ادامه با بحث هاى مختلف در رابطه با نبود منابع 
ــن مالى آن همراه  بانك ها و عدم توانايى براى تامي
ــهيالتى كه در نهايت در ارديبهشت  ــده بود. تس ش
ــال افزايش يافت ولى در حال حاضر كمتر  ماه امس

متقاضى اى مى تواند آن را در بانك ها پيدا كند.
ــهيالت 25 ميليونى خودرو با  به هر حال وعده تس
ــتقيم بانك مركزى و تعيين خط اعتبارى  ورود مس
براى بانك ها و از همه مهم تر كاهش قابل مالحظه 
سود تا 16 درصد براى آنها داده شده و قرار است تا 
ــال اجرايى شود. اين تصميم  نيمه دوم آبانماه امس
ــك تقاضا در حوزه  گرچه ظاهرا عاملى براى تحري
ــده و  ــن بخش از ركود عنوان ش خودرو و خروج اي
ــازان اتفاق مثبتى باشد ولى از  شايد براى خودروس

ديد مردم چندان منطقى و خوشايند نيست.
در كنار شرايط نامناسب بازپرداخت وام 25 ميليونى 
كه مشترى بايد 5/1 تا دو برابر مبلغ دريافتى به بانك 
برگرداند، اكنون تبعيض ايجاد شده براى تسهيالت 
دهى بانكها و امتياز ويژه اى كه بانك مركزى براى 
ــازان در نظر گرفته بيش از ساير ابعاد آن  خودروس
خودنمايى مى كند؛ انتقادى كه اين روزها از سوى 
ــكن، متقاضيان  ــان و مديران حوزه مس كارشناس

وام ازدواج و ... مطرح مى شود. 
وام خودرو مهم تر است يا وام ازدواج؟

ــبكه هاى  ــه تازگى در ش ــت كه ب اين در حالى اس
ــت كه اعالم  ــتى در حال چرخش اس اجتماعى پس
ــدار وام ازدواج و وام خريد  مى كند: تفاوت ميان مق
ــان مى دهد چه چيزى در اولويت دولت  خودرو نش
ــت؟ ازدواج جوانان يا رونق بازار  و بانك مركزى اس

انحصارى خودرو براى افراد خاص؟
ــهيالت وام ازدواج با ساير  گرچه منابع پرداخت تس
ــل منابع قرض  ــوده و از مح ــهيالت متفاوت ب تس
ــت ولى بايد اين حق را هم براى  ــنه بانكهاس الحس
منتقدان قايل بود كه اگر بانك مركزى توان تصميم 
ــهيالت خودرويى  ــراى افزايش يكباره تس گيرى ب
ــات دهى  ــتريان از كيفيت و خدم ــب مش ــه اغل ك
ــى ندارند را  ــت چندان ــركت هاى مربوطه رضاي ش
ــت و براى آن خط اعتبارى تعيين و بانك ها  داراس
را موظف به حمايت مى كند چرا سال هاست براى 
افزايش وام ازدواج فكرى نكرده و دائم بر نبود منابع 
ــويى ديگر در حالى  براى اين مهم تاكيد دارد.از س
ــال اخير، قيمت خودرو  با افزايش تورم در چند س
نيز به همين بهانه –در كنار داليل ديگرى از جمله 
ــش قابل مالحظه اى يافت  افزايش قيمت ارز-افزاي
كه در همين دوران افزايش تورم و باال رفتن قيمت 

ــهيالت  ــچ تغييرى در ميزان تس كاالها نه تنها هي
ــد بلكه براى دوره اى، پرداخت آن  ازدواج ايجاد نش

متوقف هم شد.
اين در حالى است كه وام سه ميليون تومانى ازدواج 
ــال 1388 يعنى زمانى  براى هريك از زوجين از س
كه تورم در اين سال حدود 10 درصد بوده است تا 
به امروز كه اقتصاد ايران تورم 40 درصدى را هم در 
ــاله پشت سر گذاشته  اين مدت نزديك به شش س

تغييرى نكرده و افزايشى نداشته است.
ــت هاى به حق براى  ــا وجود درخواس با اين حال و ب
افزايش وام ازدواج اگر محور اصلى بر پايه منابع قرض 
ــان نمى توانند  ــنه بانك ها قرار گيرد متقاضي الحس
ــته  ــه ميليون تومانى داش اميدى به باالرفتن وام س
ــند موضوعى كه البته بانك مركزى پيش تر آب  باش
ــه و گفته كه  ــت زوجين ريخت پاكى آن را روى دس
برنامه اى براى اين تغيير ندارد. هر چند كه متقاضيان 
مى توانند اميدوار باشند بانك مركزى زمانى تدابيرى 
ــنه بانك ها و يا  ويژه براى افزايش منابع قرض الحس
تعيين منابعى ديگر براى باالبردن ميزان وام ازدواج 
بينديشد، همان طورى كه براى افزايش 10 ميليون 

تومانى خودرو منابع تامين شد.

ــر مركز آمار  ــت س رييس مركز آمار ايران گفت: نيم قرن تجربه و علم پش
ايران است و گزارش هايى كه اين مركز ارايه مى دهد به دليل وجود چنين 

پشتوانه اى از اعتبار متقن برخوردار است.
ــم آبان ماه  ــبت يك ــش آمار و برنامه ريزى كه به مناس عادل آذر در هماي
ــيس مركز آمار ايران  ــت 50 سال تاس روز ملى آمار و همچنين بزرگداش
ــز به دليل  ــود، افزود: اين مرك ــده ب ــگاه تربيت مدرس برگزار ش در دانش
ــز آمارى در ميان  ــزء برترين هاى مراك توانمندى هاى بااليى كه دارد ج

كشورهاى جهان محسوب مى شود.
ــاخص مهم تورم، رشد اقتصادى و بيكارى،  وى با اشاره به تهيه آمار سه ش
گفت: همه اين شاخص ها حتى پيش از زمان موعد توسط كارشناسان خبره 

مركز آمار ايران تهيه مى شود.
ــت: دولت تدبير و اميد دولت قانون است و مركز آمار ايران  آذر اظهار داش
با تهيه جداول 71*71 داده - ستانده زمينه تحليل برنامه ششم را فراهم 

كرده كه اين همان دقت و سرعت اين مركز مى باشد.

ــاره به اينكه مركز آمار ايران داراى زيرساخت هاى مناسب براى  وى با اش
تهيه آمار است، گفت: شبكه ملى آمار داراى قوى ترين پردازش آمارى است 

كه در اين مركز شكل گرفته است.
ــمارى عمومى كشاورزى با هفت هزار  اين مقام مسوول يادآور شد: سرش
ــمارى نفوس و مسكن  ــكل كامال الكترونيكى انجام شد و سرش نيرو به ش
ــكل كامال الكترونيكى انجام ــط 25 هزار نفر نيرو به ش ــال 95 نيز توس س

خواهد شد.
وى با بيان آنكه مركز آمار ايران بدون يك ريال هزينه توانسته سهم اقتصاد 
ــور را تهيه كند، افزود: اين سهم در اقتصاد ايران  روستا در اقتصاد كل كش

26 درصد است.
آذر تاكيد كرد: جمهورى اسالمى ايران در تراز بين المللى جزء كشورهاى 

خوب محسوب مى شود و در منطقه جزء برترها است.
ــود به  ــخنرانى خ ــرى از س ــش ديگ ــران در بخ ــار اي ــز آم ــس مرك ريي
ــاره كرد و گفت: آمار برج مراقبت در  چالش هاى پيش روى اين مركز اش

ــانى دولت است بنابراين اگر  ــود به عبارتى پيش هر كشور محسوب مى ش
ــواد آمارى در جامعه افزايش يابد اعتماد به نظام نيز افزايش  فرهنگ و س

خواهد يافت.
ــى را اعالم مى كند  ــى كه مركز آمار ايران نرخ وى با بيان آنكه نبايد زمان
دستگاه حاشيه اى همان نرخ را ارايه دهد، ادامه داد: معنا ندارد دستگاهى 
ــتانداردهاى آمارى ندارد، مبادرت به تهيه آمار كند، مركز آمار بايد  كه اس

سند باشد.
به گفته آذر، نظام آمار ثبتى يعنى اينكه همه دستگاه ها كنار شما بيايند، 
خوشبختانه همكارى مردم در ارايه اطالعات خيلى خوب است اما متاسفانه 
دستگاه ها براى دادن اطالعات به مركز آمار ايران گروكشى مى كنند و با 

چنين شيوه اى نظام آمار رسمى نمى تواند شكل بگيرد.
ــود  ــط اين مركز تهيه مى ش رييس مركز آمار ايران گفت: آمارى كه توس
ــطح زندگى مردم  ــاى س ــادى و ارتق ــود وضعيت اقتص ــد به بهب مى توان

كمك كند.
ــت: در اين ماده  ــعه، گف ــاره به ماده 54 قانون برنامه پنجم توس وى با اش
ــور است اما اين موضوع  قانونى مركز آمار ايران مرجع رسمى آمار در كش

بايد نهادينه شود.
ــر جايى آمارى  ــت اگ ــارى نيمه متمركز اس ــعار ما نظام آم آذر گفت: ش
ــران بر اين آمار  ــكالى ندارد اما بايد مهر مركز آمار اي هم تهيه مى كند اش

حك شود.

ــرايط جوى  ــيالت مازندران گفت: ش معاون صيد و بنادر ماهيگيرى ش
ــده است تا تور  ــبب ش و توفانى بودن درياى خزر درهفته هاى اخير س

ماهيگيران مازندرانى خالى از ماهى كفال و سفيد باشد.
ــيخ تبار افزود: بيش از چهار هزار و 200 صياد مازندرانى  ــعلى ش عباس
ــركت تعاونى صيادى پره از زمان آغاز فصل صيد امسال  در قالب 53 ش
ــال ) تنها 65تن انواع ماهى استخوانى از  ــتم مهر تا اول آبان امس ( بيس
درياى خزر صيد كرده اند. بنابر آمارها اين درحالى است كه سال گذشته 
ــادان مازندرانى صيد ــط صي در همين مدت حدود 165تن ماهى توس

 شده بود. وى گفت: با توفانى شدن دريا، انداختن تور ماهيگيرى به روش 
پره امكان پذير نيست و ماهيان نيز به اعماق دريا مى روند كه از دسترس 

حداكثرى يك هزارو 200مترى تور ماهيگيران خارج است.
صيد پره يك روش ماهيگيرى سنتى ساحلى است كه تور آماده به صورت 
نيم دايره در فاصله مشخصى از ساحل دريا ( 14 مترى عمق دريا ) پهن 

و پس از صيد با كمك نيروى انسانى و يا تراكتور جمع آورى مى شود.
ــى با ارتفاع هفت تا  ــراى صيد به روش پره از تورهاي صيادان مازندرانى ب

10 متر و به طول يك هزار و 200 متر استفاده مى كنند. 
اين تورها با قايق به آب انداخته مى شود و پس از انباشته شدن از ماهيان 
استخوانى از گونه هاى كفال، سفيد و كپور، به وسيله تراكتور به ساحل 
كشيده مى شود.معاون صيد و بنادر ماهيگيرى شيالت مازندران در ادامه 
گفت : با توجه به تكثير و رها سازى و افزايش صيد ماهى آزاد در دو سال 
اخير، خارج شدن صيد اين نوع ماهى از فهرست ماهيان تحت حمايت و 
حفاظت درياى خزر محتمل است.به گفته شيخ تبار سال گذشته بيش 
ــهيد باهنر  ــزار قطعه بچه ماهى آزاد در مركز ش از يك ميليون و 100ه
كالردشت تكثير و در رودخانه هاى منتهى به درياى خزر رها شده است.

ــتانه انقراض  ــل اين گونه ماهى در آس وى اضافه كرد: از آنجايى كه نس
ــزء ماهيان تحت حمايت  ــيالت ايران ماهى آزاد را ج قرار گرفته بود، ش
ــازى در  درياى خزر اعالم كرد. وى ادامه داد: با تكثير مصنوعى و رها س
رودخانه ها در دو سال اخير شاهد به تور افتادن ماهى آزاد در شركت هاى 

تعاونى صيادى پره استان مازندران هستيم.
ــاس  ــى كه صيد آن نيز اندك و بر اس همچنين قيمت ماهى آزاد درياي
ــود با وزن بيش از  شانس شركت هاى اتحاديه صيادى پره انجام مى ش
يك كيلو و نيم كه مصرف آن از سوى پزشكان براى بيماران مورد تاكيد 
است، 650 هزار ريال است. آزادماهيان از با ارزش ترين گونه هاى آبزى 
هستند كه در اغلب نقاط جهان پراكندگى گسترده اى دارند، اين ماهيان 
اغلب متعلق به مناطق سردسيرى و يا معتدل هستند و به همين جهت به 

آنها ماهيان سرد آبى اطالق مى شود.

ــازمان مديريت با پرداخت 200  ــازى از موافقت س در حالى معاون وزير راه و شهرس
ــكن خبر داده كه  ــهيالت به منظور تحريك بازار مس ــود تس ميليارد تومان يارانه س
ــان و فعاالن اين بخش معتقدند با اين قبيل برنامه ها اتفاق مثبتى در بازار  كارشناس

مسكن روى نمى دهد.
ــهرى ايران از موافقت  ــركت عمران و بهسازى ش ــعيد ايزدى مديرعامل ش محمدس
سازمان مديريت و برنامه ريزى براى پرداخت دو هزار ميليارد ريال يارانه سود تسهيالت 
ــكن خبر داده و گفته است؛ بر اساس اين موافقتنامه براى  به منظور تحريك بازار مس

نيمه دوم امسال حدود 55 هزار فقره تسهيالت در بافت فرسوده قابل پرداخت است.
وى با بيان اين كه در سياست هاى اقتصادى دولت براى خروج غيرتورمى از ركود، بخش 
مسكن نيز مورد توجه قرار گرفته است، افزود: موافقت نامه بين شركت عمران و بهسازى 

شهرى ايران و بانك مسكن منعقد شده است.
ــه اين  ــر اين ك ــا تاكيد ب ــكن ب ــناس اقتصاد مس ــه كارش ــت ك ــى اس ــن در حال اي
ــت: واقعيت آن  ــكن ايجاد كند گف ــى در بازار مس ــود نمى تواند تحرك رقم يارانه س
ــر االن مى گويند  ــت، اگ ــداده اس ــكن روى ن ــازار مس ــود ب ــوز رك ــه هن ــت ك اس
ــكن  ــده بازار مس ــال آين ــود دو س ــرد به رك ــر مى ب ــود به س ــكن در رك ــازار مس ب
چه مى گويند؟ فرهاد بيضايى با تاكيد بر اين كه به دليل كاهش آمار صدور پروانه هاى 
ساختمانى ركود بسيار شديدى را طى دو سال آينده در بخش مسكن روى مى دهد، 
ــال 92 صدور پروانه هاى ساختمانى حدود 55 درصد  افزود: سال 93 در مقايسه با س
كاهش يافت كه اثرات منفى اين اتفاق (ركود) طى دو سال آينده دامن بازار مسكن را 

مى گيرد. 
ــاره به ادعاى معاون وزير راه و شهرسازى در خصوص تحريك بازار مسكن با  وى با اش
ــود 200 ميليارد تومانى بيان كرد: 200 ميليارد تومان يارانه سود تسهيالت  يارانه س
به خصوص براى شهرى مانند تهران عددى نيست و نمى تواند هيچ تاثيرى در تحريك 

بازار مسكن داشته باشد.

ــوم كاهش هزينه ها و فروش بيشتر دارايى هاى خود  شركت بى پى دور س
در سال هاى آينده رابه منظور عبور از دوره طوالنى قيمت پايين نفت اعالم 

كرد.
شركت بى پى، دور سوم كاهش هزينه ها و فروش بيشتر دارايى هاى خود 
در سال هاى آينده رابه منظور عبور از دوره طوالنى قيمت پايين نفت اعالم 

كرد. 
ــركت در  ــوددهى اين ش ــود كه ميزان س اين اقدام پس از آن انجام مى ش

سه ماهه سوم امسال كاهش داشته است.
ــت نفت  ــران نش ــان بح ــه از زم ــى ك ــت و گاز انگليس ــركت نف ــن ش اي
ــارد دالر از  ــدود 50 ميلي ــال 2010، ح ــك در س ــج مكزي در خلي
ــه انتظار دارد  ــالم كرد ك ــنبه اع ــه ش دارايى هاى خود را فروخته، روز س
ــش را به فروش  ــر از دارايى هاي ــارد دالر ديگ ــال 2016 3 تا 5 ميلي در س

برساند.
ــديد  ــراى مواجهه با افت ش ــته ب ــال گذش ــركت هاى نفتى در طى س ش
درآمدهايشان كه در نتيجه كاهش قيمت نفت اتفاق افتاده، اقدام به كاهش 

هزينه هاى خود كرده اند.
ــيارى از  اين كاهش هزينه ها منجر به اخراج هزاران  كارمند و تعطيلى بس

پروژه هاى جديد شده است.
ــال جارى ــش در س ــذارى هاي ــرمايه گ ــزان س ــرد مي ــالم ك ــى اع بى پ
ــه ــى ك ــد، در حال ــد ش ــك خواه ــارد دالر نزدي ــه 19 ميلي ــون ب  اكن

ــان  ــارد دالر را نش ــر از 20 ميلي ــى كمت ــم اندك ــى رق ــاى قبل  برآورده
مى دهد.

همچنيـن سرمــايه گــــــذارى اين شركت در سال 2016 به 17 تا 19 
ميليارد دالر  خواهد رسيد. 

ركود بزرگ مسكن در راه استتور ماهيگيران خالى است بى پى، هزينه هاى خود را باز هم كاهش داد

خبرخبر

ــرج پاتيل چرخان (لدل  ــك كار گروهي و در ايمني كامل، ب با انجام ي
ــتفاده همزمان از جرثقيل هاي سقفي 8 و 9 و  تارت) توسعه سبا با اس

10 سبا نصب شد.
ــت:  ــبا اظهار داش ــعه س ــراي پروژه هاي توس ــس اج همچنين ريي
ــه  ــن ب ــه از 700 هزارت ــن ناحي ــت اي ــش ظرفي ــتاي افزاي در راس
ــري دوم در  ــداث ريخته گ ــرح اح ــون و 600 هزارتن، ط ــك ميلي ي
ــزات مورد  ــور يكي از تجهي ــه همين منظ ــتور كار قرار گرفت، ب دس
ــل چرخان ــرج پاتي ــن ناحيه، ب ــري اي ــط ريخته گ ــعه خ نياز توس

 آن بود.
ــعه ريخته گري  ــارت توس ــان اينكه لدل ت ــا بي ــد رضا معظم، ب احم
ــت نصب آن  ــك موقعي ــمت در نزدي ــار قس ــر چه ــتمل ب ــبا مش س
ــزود: از آنجايي كه  ــه وزن 170 تن مونتاژ گرديد، اف بصورت كامل و ب
ــازي و ريخته  ــل هاي فوالدس ــري زير محور جرثقي به دليل قرارگي
ــكان نصب با يك  ــن محدوديت ارتفاع ام ــورG  و همچني گري و مح
ــاهين  ــتكها و ش ــاخت دس ــت، بنابراين با س ــود نداش جرثقيل وج
ــاي 9و10 از  ــماره ه ــقفي 80 تن ش ــاي س ــط بين جرثقيل ه واس
ــاي الزم  ــتك و تقويت ه ــاخت دو دس ــري و س ــه گ ــمت ريخت س
ــمت فوالدسازي باربرداري  جرثقيل سقفي 270 تن اين تجهيز از س

و نصب شد.
ــط پيمانكاران اجرايي توسعه سبا،  وي با بيان اينكه اين فعاليت توس
ــاركت صفا فوالد، تامكار و بدون ايجاد محدوديت در روند توليد  مش
اجرا گرديد، اظهار اميدواري كرد با همكاري همه واحدهاي اجرايي، 
ــازي و نورد پيوسته  واحدهاي مرتبط و مديريت توليد ناحيه فوالدس
سبا هرچه زودتر عمليات نصب سايرتجهيزات طرح توسعه زير سقف 

اين ناحيه پايان يابد.
ــه از همكاري  ــبا در خاتم ــعه س ــاي توس ــروژه ه ــراي پ رييس اج
ــه گري، ــازي، ريخت ــقفي، فوالدس ــاي س ــل ه ــاي جرثقي واحده

ــي  ايمن ــد  واح ــري،  گ ــه  ريخت و  ــازي  فوالدس ــرات  تعمي  
ــن فعاليت با  ــراي اي ــق كه در اج ــارت فراتحقي ــاني و نظ و آتش نش
ــكر و قدرداني  ــكاري نمودند، تش ــبا هم ــراي پروژه هاي س واحد اج

كرد.

دبيركل كانون عالى شوراهاى اسالمى كار كشور با بيان اينكه با اجراى 
برجام و برداشته شدن تحريم ها نبايد اقتصاد مقاومتى فراموش شود، 
ــرايط بايد مدنظر  ــاد مقاومتى در همه احوال و ش گفت: اجراى اقتص

قرار گيرد.
رحمت اهللا پورموسى   گفت: اگرچه برجام در اقتصاد كشور تاثيرگذار 
ــود اما بى ترديد  ــدن گره هاى اقتصادى مى ش ــت و موجب باز ش اس
ــش اقتصاد  ــفاف بخ ــخه ش ــاد مقاومتى نس ــاى اقتص ــت ه سياس
ــر  ــا مدنظ ــوال و زمينه ه ــه اح ــد در هم ــه باي ــت ك ــران اس اي

قرار گيرد.
 دبيركل كانون عالى شوراهاى اسالمى كار كشور با بيان اينكه نقش راه 
اقتصاد كشور بايد بر مبناى سياست هاى اقتصاد مقاومتى و گسترش 
ــود، افزود: عده اى گمان مى كنند  شركت هاى دانش بنيان ترسيم ش
اقتصاد مقاومتى تنها مربوط به زمان تحريم است در حالى كه اقتصاد 
ــت و بايد در همه احوال و شرايط به كار  مقاومتى فراموش شدنى نيس

گرفته شود.
 به گفته دبيركل كانون عالى شوراهاى اسالمى كار كشور، اگر به دنبال 
ــتيم بايد به سمت اجراى  ــد و پويايى اقتصاد و رونق بازار كار هس رش
ــت هاى كلى اقتصاد مقاومتى پيش برويم و ايجاد شركت هاى  سياس
ــتور كار  ــدى را در دس ــره ورى در بنگاه هاى تولي ــان و  به دانش بني

قرار بدهيم.  
وى در عين حال بر لزوم تدوين استراتژى مدون اقتصادى تاكيد كرد 
و گفت: براى احياى صنعت و توسعه اقتصاد نيازمند طراحى و تدوين 
ــتيم بسيارى از  ــتراتژى مدون و مشخص در سطح كالن هس يك اس
ــمت صنعتى شدن  ــعه يافته بدون اتكا به نفت به س كشورهاى توس
رفته اند، ولى ما از ديرباز تا كنون تنها به فروش نفت و درآمدهاى نفتى 

تكيه كرده ايم.
ــروز از صنايع  ــده تا ام ــى، اتكا به نفت موجب ش ــاد پور موس  به اعتق
ــى را از  ــاى رقابت ــور در بازاره ــوان حض ــب بمانيم و ت ــا عق روز دني
ــا و صادرات  ــع داخلى را احي ــد صناي ــت بدهيم در حالى كه باي دس
ــش  ــى را كاه ــاى نفت ــه درآمده ــتگى ب ــم و وابس ــت كني را تقوي

دهيم.

نصب برج پاتيل چرخان 
ريخته گرى 

اقتصاد مقاومتى پس از برجام 
فراموش نخواهد شد

عادل آذر: 
نيم قرن تجربه و علم پشت سر مركز آمار ايران است

تبعيض وام دهى بانك ها   به شبكه هاى 
اجتماعى كشيد

وام خودرو مهم تراست يا وام ازدواج؟!



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1715  چهارشنبه 6 آبان 1394   14 محرم 1437 4

Society,Cultural  Newspaper No.1715 |  October 28.2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

در حال انقراضدر حال انقراض

با مرگ يكى از آخرين كرگدن هاى سفيد شمالى در كنيا، احتمال انقراض 
ــت؛ چرا كه اين كرگدن آخرين  اين گونه نادر جانورى، شدت پيدا كرده اس
گونه نر اين نژاد محسوب مى شد. احتمال انقراض گونه نادر كرگدن سفيد با 
افزايش شكار غيرقانونى كرگدن ها در آفريقا و مرگ آخرين كرگدن سفيد نر 
در كنيا، شدت پيدا كرده است. جانورشناسان در تالش هستند تا با نگهدارى 
از نمونه اسپرم اين كرگدن نر و انجام لقاح مصنوعى با تنها نمونه ماده اين نژاد 
كه در دنيا باقى مانده، نسل اين جانور را از انقراض نجات دهند. بنا به گزارش 
باغ وحش Dvur Kralove در جمهورى چك، احتماال آخرين كرگردن 
سفيد نرى كه توانايى توليدمثل داشته است، همين كرگدن بوده و با مرگ 
آن نسل اين گونه نادر از كرگدن ها از بين مى رود. اين كرگدن در سال 1980 

متولد شده بود.
اين باغ وحش در جمهورى چك تنها محلى است كه در توليد مثل اين گونه 

نادر موفق بوده است.
از اينگونه كرگدن تنها شش عدد باقى مانده بود، چراكه در مركز و شرق آفريقا 
ــاخ هاى با ارزش شان شكار  ــكارچيان غيرقانونى اين جانوران را براى ش ش
مى كردند. شاخ اين جانوران در چين براى طب سنتى بسيار ارزشمند است.  
 Dvur در سال 2009 ميالدى يك كرگدن نر و دو كرگدن ماده از باغ وحش
Kralove به محيط طبيعى و حيات وحش در كنيا منتقل شدند. مسووالن 
مربوطه، اميدوار بودند كه با اين عمل، نسل اين جانور حفظ شود و نام «آخرين 
شانس بقاء» را بر اين طرح نهادند. محققان تصور مى كردند كه قرار گرفتن 
كرگدن ماده در فضاى طبيعى و حيات وحش باعث مى شود تا هورمون هاى 
ــوند و به عمل توليدمثل كمك كنند؛ اما اين  ــتر فعال ش مادينگى اش بيش
طرح با شكست روبرو شد. پژوهشگران با پيش بينى انقراض اين گونه نادر، از 
كرگدن سفيدى كه در باغ وحش Dvur Kralove متولد شده بود، نمونه 
اسپرم گرفته و در حال حاضر از اين نمونه ها در موسسه Leibniz شهر برلين 
نگهدارى مى كنند. دو جفت ديگر از گونه كرگدن سفيد نيز در پارك حيوانات 
وحشى در سن ديگو اياالت متحده، نگهدارى مى شود؛ كه البته بسيار پير 
هستند و توانايى توليدمثل را ندارند. يك كرگدن ماده نيز در باغ وحش كشور 
چك به زندگى خود ادامه مى دهد. بر اساس تحقيقات انجام شده و با ادامه 
روند شكار كرگدن ها، به نظر مى رسد كه در 10 سال آينده يا كمى بيشتر، 

نسل كرگدن ها در حيات وحش آفريقا از بين برود.

احتمال انقراض گونه نادر 
كرگدن سفيد

عكس روز 

ــت كه  ــيد، ابراورت (نام مكانى اس ــن منطقه از خورش در دورتري
ــد و در فاصله  ــمه مى گيرن ــا از آن سرچش ــى از دنباله داره خيل
ــيد  ــال نورى از خورش ــى يا تقريبا يك س 50/000 واحد نجوم
قرار دارد) قرار دارد، منطقه اى كه بيشتر دنباله دارها قسمت اعظم 

عمر خود را در آن مى گذرانند.
ــا جرم  ــه زمين تنه ــر آن بود ك ــه ب ــر تصور هم ــن اواخ تا همي
ــت كه آب به صورت مايع در آن  ــى اس موجود در منظومه شمس
يافت مى شود. هرچند اين جمله درست است كه زمين تنها جرم 
ــت، اما در فضا، يخ همه جا  ــطح خود اس داراى آب مايع روى س
پيدا مى شود. بسيارى از دانشمندان اينگونه مى انديشند كه آب 
ــطوح چند جرم ديگر نيز وجود داشته  ــت، زير س مايع ممكن اس
ــدا كرد و  ــى مى توان پي ــد. اما آب را كجاى منظومه شمس باش
به چه صورتى؟ آيا آب پيدا مى كنيم؟ و اگر آرى، آيا اين آب قابل 

نوشيدن است؟
كمربند كويپر و دنباله دارها

اگر به دنبال كشف مكان هايى باشيم كه احتمال زندگى ميكروبى 
ــد، بايد دنبال آب مايع يا حداقل يخ  خارج از زمين در آنجاها باش
«گرم» بگرديم كه چند درجه تا ذوب فاصله داشته باشد. اين نوع 
مكان ها البته بسيار گسترده هستند، خصوصا اگر به جستجو زير 
سطح اجرام سرد يا اطراف مناطقى بپردازيم كه سايه دايمى دارند. 
ــى از ابر اورت تا  ــته را مى توان هرجاى منظومه شمس آب يخ بس

عطارد (به جز روى ناهيد) پيدا كرد.
ــرار دارد،  ــر اورت ق ــيد، اب ــه از خورش ــن منطق در دورتري
منطقه اى كه بيشتر دنباله دارها قسمت اعظم عمر خود را در آن 
ــيد  مى گذرانند؛ و در قياس با زمين 10 هزار برابر دورتر از خورش
ــتر يخـ  آب پيدا مى شود،  ــت. در اين منطقه بيش ــده اس واقع ش
ــى توان ديد.  ــن و نيتروژن را هم م و ردى از اجزاى مختلف كرب
ــيد، چون تميز  ــل نمى توان آب دنباله دارها را نوش به همين دلي
ــت، با اين وجود حجم آب موجود در اين منطقه 5 برابر آب  نيس

روى زمين است.
ــرا صرفا  ــود، زي ــوان مطمئن ب ــى ت ــاله نم ــن مس ــه از اي  البت
ــى  ــه از نزديك ــم ك ــى داري ــى دسترس ــه دارهاي ــه دنبال ب
ــه  ــوان مطالع ــى ت ــا را م ــد و آنه ــى كنن ــور م ــيد عب خورش

كرد.
ــت و  ــر از 10 كيلومتر اس ــا كمت ــتر دنباله داره ــاحت بيش مس
با فاصله ى بسيارى از هم، در ابر اورت قرار گرفته اند، بنابراين اگر 
قصد ما پيدا كردن حجم زيادى از آب باشد، شايد اين كار ارزش 
سفرى به فاصله كمربند كويپر را كه حدود 40 برابر دورتر از فاصله 

زمين تا خورشيد است، داشته باشد.
ــت؟  ــطح پلوتو هس ــتن آب در اعماق س ــود داش ــا امكان وج آي

ــى اجرامى همانند پلوتو هستند كه قطرشان  در منظومه شمس
به بيش از 2000 كيلومتر مى رسد. معموال يخـ  آب ها در اطراف 
هسته هاى صخره اى قرار دارند، اما احتمال دارد يخى متشكل از 
ــانده باشد. حتى امكان دارد  مواد فرار، روى اين يخ آب ها را پوش
ــطح چند مورد از اجرام  در عمق ده ها يا صدها كيلومترى زير س

ياد شده، اقيانوسى از آب مايع وجود داشته باشد.
سياره هاى غول پيكر

نپتون، اورانوس، زحل و مشترى غول هاى گازى منظومه شمسى 
هستند، كه در اعماق خود چندين برابر حجم زمين آب دارند؛ كه 
ــمندان، اين آب به واسطه فشار بسيار باال محدود  بنا به باور دانش
ــياره ها، بين هسته صخره اى  ــت. آب موجود در اين س شده اس
ــت.  ــده اس و اليه هاى بيرونى هيدروژن و گاز هليوم محصور ش
ــت پيدا كردن به آب موجود در سيارات  البته راه عملى براى دس
ــيارات غول پيكر، اقمار بى شمارى  وجود ندارد؛ اما هر كدام از س

دارند كه بيشتر از جنس يخ هستند.
ــيد  ــيار دورى از خورش ــه بس ــا فاصل ــيارات ب ــى كه س از آنجاي
ــاوى متان، آمونياك  ــود روى آنها نيز ح قرار گرفته اند، يخ موج

ــود در فاصله ميان  ــت؛ با اين وج ــيد به عالوه آب اس و مونواكس
ــر از فاصله زمين  ــر دورت ــيد، كه تنها 5 براب ــترى از خورش مش
ــدن نداشته و همين  ــت، يخ فرار، امكان تقطير ش از خورشيد اس

امر منتهى به شكل گيرى يخـ  آب هاى نسبتا خالص شده است.
ــى در چندين قمر  ــواهدى مبنى بر وجود اقيانوس هاى درون ش
ــه مى توان  ــكان در فضا ك ــت. بهترين م ــخ زده نيز موجود اس ي
ــه اقيانوس  ــت ك ــت، جايى اس ــات روى آن گش ــال حي به دنب
ــرايط در  ــابه اين ش ــد. مش ــانده باش ــرم را پوش ــره گ روى صخ
ــود دارد،  ــالدوس» قمر زحل وج ــترى و «انس «اروپا» قمر مش
ــى گيرد،  ــره انجام م ــا صخ ــيميايى كه ب ــاى ش ــا واكنش ه ام
موجب شور شدن آب مايع مى شود و به همين خاطر نوشيدن اين 

آب خوشايند نيست.
سياره هاى سنگى

ــيد  ــك تر به خورش ــه نزدي ــد و عطارد ك ــن، ناهي ــخ، زمي مري
ــه خاطر گرماى جو،  ــده اند كه ب قرار دارند، در منطقه اى واقع ش
موقع شكل گيرى منظومه شمسى، يخ امكان تقطير شدن نداشته 
است؛ در نتيجه جنس سياره هاى نامبرده بيشتر از سنگ و صخره 

است؛ كه در قياس با يخ در درجه حرارت هاى باالتر امكان تقطير 
شدن دارند. تنها مقادير آب موجود روى سياره هاى صخره اى يا 
ــپس از داخل مواد معدنى،  داخل مواد معدنى آنها گير افتاده و س
ــطه دنباله دارهايى كه با سطح  ــت، يا به واس آزادسازى شده اس
ــيارات ياد شده آمده بوده  سيارات برخورد داشته اند به سطح س

است. 
وجود آب مايع و يخ زده در مريخ

ــبت صخره هاى  ــاال در دوره اى مريخ به اندازه زمين به نس احتم
ــت، اما از آنجايى كه جرم مريخ از زمين كمتر  خود آب داشته اس
ــى هم ندارد، اين  ــه آن ضعيف تر و ميدان مغناطيس بوده و جاذب
ــت؛ با اين حال  ــترين ميزان آب را از دست داده اس ــياره بيش س
ــياره جريان داشته  ــطح اين س ــته آب روى س مطمئنا در گذش
ــانه هاى جالبى از حركت آب و شكل دهى به پستى و  است و نش
بلندى هاى مريخ به دست آمده است. البته بنا به احتماالت، آب 
ــور بوده است.  ــكل مايع داشته، احتماال بسيار ش ياد شده كه ش

به تازگى نيز در مريخ، آب مايع در جريان كشف شده است.
ــبتا با اطمينان مى گويند كه در كالهك هاى  محققان، اين را نس
ــا هيچ كدام از اين محيط ها كه  قطبى نيز آبـ  يخ وجود دارد، ام
ــت؛ با اين حال، اگر ميكروب زمينى  ياد شد مناسب زندگى نيس
صحيح را به نقطه صحيح روى مريخ ببريد، ممكن است امكان بقا 

داشته باشد. 
ــت كه آيا  ــتيم، آن اس ــن نيس ــوز از آن مطمئ ــه هن نكته اى ك
ميكروب ها، سفر بين سياره اى مذكور را مثال با سوار شدن روى 

دنباله دارها به انجام رسانده اند يا خير.
ــت، ناهيد در بيشتر مدت زمان  برخالف مريخ كه بسيار سرد اس
موجوديت خود، سطح داغى داشته است، به اندازه اى كه وجود آب 
مايع روى سطح آن امكان پذير نيست. البته قطرات آب موجود در 
جو اين سياره، بسيار زياد است. جمع آورى اين قطرات هم ارزش 
زحمتش را ندارد و حتى به عنوان شيوه اى براى امتحان پا گرفتن 

حيات ميكروبى هم نمى توان روى آن حساب كرد.
ــردن آب را داد  ــال پيدا ك ــود احتم آخرين جاى فضا كه مى ش
سياره عطارد است، دليل اين مساله هم به سطح بسيار داغ سياره 
ــده، بازمى گردد. البته با اين وجود دهانه هايى در نزديكى  ياد ش
ــه آنها  ــيد هرگز ب ــرار دارد كه خورش ــياره ق ــاى اين س قطب ه
نمى تابد. دانشمندان با بهره گيرى از چند تكنيك وجود داشتن 
آبـ  يخ در اين نواحى را كه از طريق سيارك هاى برخوردكننده 
ــاله  ــد و اين مس ــانده ان ــه اثبات رس ــده، ب ــارد حاصل ش با عط

قابل انكار نيست.
به همين منوال، داخل دهانه هاى قطب هاى موجود روى سطح 

ماه نيز آبـ  يخ يافت شده است.

ــرد  ــدان و جهانگ ــل، جغرافي ــس گابري ــر آلفون دكت
ــى را كه  ــى (متولد 1982) مى گويد: «كوير كس اتريش
ــد هرگز رها نخواهد  ــده باش ــونش ش يك بار اسير افس

كرد».
ــر مصر،  ــدن كوي ــس از دي ــت كه پ ــه اى اس  اين جمل
ــمان  ــون آس ــد كرد. افس ــدا خواهي ــان پي ــه آن ايم ب
ــه آنجا  ــما را ب ــا و بارها ش ــان عمرتان باره ــا پاي مصر ت

خواهد كشيد.
ــهر جندق  ــرق ش ــر در 45 كيلومترى ش ــتاى مص روس
ــتان اصفهان قرار دارد. اين روستا  از توابع بخش خور اس
ــن هاى روان  ــت در ميان ش ــر جمعي ــدود 120 نف با ح
ــن روزها از  ــتا اي كوير مركزى ايران قرار دارد. اين روس
ــگرى ايران  ــق گردش ــذاب ترين مناط ــم ترين و ج مه

به حساب مى آيد.
ــى  ــاى متفاوت ــر روايت ه ــذارى مص ــاره نام گ درب

وجود دارد. 
ــبانى به نام  ــهور ترين روايت به ش در جذاب ترين و مش
ــاره مى كند كه كمى بيش از يك قرن پيش  ــف اش يوس
ــه همين دليل  ــتاى مصر بود و احتماال ب بنيانگذار روس
ــارتى  ــف هم مى خوانند؛ اما با اش ــتا را مزرعه يوس روس
ــف شبان را هم  ــتان يوسف پيامبر، روستاى يوس به داس

مصر نامگذارى كرده اند.

ــال هاى اخير و به  مردم مصر در س
ــگــــرى،  خصوص در ايام گردش
ــوط به  ــاغل مرب ــه مش ــتـر ب بيش
اسكان و خدمات به مسافران مصر 

مى پردازند.
ــهرت كوير مصر، زندگى آنان را  ش

نيز تغيير داده است. 
ــتر به  ــش از اين بيش مردم آن، پي
ــغول  ــدارى مش ــاورزى و دام كش
ــت زعفران و  ــد و در كنار كاش بودن
ــترنيز اشتغال  گندم، به پرورش ش

داشتند.
قنات، راز شگفت انگيز حيات انسان 
ــت. ابداع پيشينيان ما  در كوير اس
در احداث قنات روستاهاى كويرى 
را به وجود آورده اند. روستاى مصر 
نيز با بهره گيرى از آب قنات صاحب 
ــه  ــت ك ــد شده اس ــى بلن نخل هاي
ــانى  عالوه بر اينكه نماد حضور انس
ــكوه آنجا نيز  ــت، بر زيبايى و ش اس

مى افزايد.
رمل ها، اصلى ترين جاذبه كوير مصر 

ــنى از ماسه  هستند. پشته هاى ش
ــوار خانه هاى  ــت دي روان كه تا پش
ند.  ــيده ا ــرك كش ــتايى س روس
ــعت زرد رنگ  ــاى وس تجربه تماش
ــر، تجربه اى از  رمل ها در كوير مص
ــى  ــن چيزهاي ــه يادماندنى تري ب
ــانى،  ــم هر انس خواهد بود كه چش

مى تواند ببيند.
ــان را در بياوريد.  ــاى ت ــش ه كف
ــما را آزار  بر روى رمل، هيچ چيز ش
ــن هاى  ــس ش ــد داد. لم نخواه
ــتان  ــا انگش ــر ب ــر مص روان كوي
ــه اى حيرت انگيز  پاهاى تان، تجرب
ــن هاى  ــاى ش ــود. گرم ــد ب خواه
ــتى  ــا طبيعت آش ــما را ب كوير ش

خواهد داد.
روِز كوير مصر و شن ها و رمل هايش 
همه ماجرا نيست. افسون كوير در 
ــت. كافى  ــب هم با شماس طول ش
ــمان بيندازيد  ــت نگاهى به آس اس
ــم  ــر از آن چش ــد ديگ ــا نتواني ت

برداريد. 

ــت  ــما نزديك اس ــه ش ــر، چنان ب ــب كوي ــمان ش آس
ــان را دراز كنيد،  ــت ت ــر دس ــد اگ ــس مى كني ــه ح ك
ــمان خيره  ــتاره اى از آن بچينيد. اين آس ــد س مى تواني
ــت؛  ــلح نيس ــمان غير مس كننده، تنها مورد عالقه چش
چرا كه ستاره شناسان هم مى توانند در تمام فصول سال 
بدون هيچ مانعى در روستاى مصر به تماشاى ستارگان 

بنشينند.
ــزرگ ترين  ــور، ب ــك خ ــه نم ــا درياچ ــر طبقه ي كوي
ــن نمكى اين  ــت. زمي ــران اس ــك فصلى اي درياچه نم
ــت كه از هرگونه پوشش گياهى  ــده اس منطقه باعث ش
ــگفت  ــكل ش ــد؛ اما ش ــورى خالى باش ــى جان و زندگ
ــگفت انگيز بدل  ــه اى ش ــه جاذب ــر، آن را ب ــز كوي انگي

كرده است. 
ــكال پنج ضلعى نمك  ــيده از اش زمين كوير طبقه، پوش
ــدن با خاك رس،  ــتان و با مخلوط ش ــت كه در زمس اس
ــفيد  ــر س ــتان به رنگ سراس ــياه و در تابس ــگ س به رن
در مى آيد. نمك اين درياچه قديمى ترين نمك سراسر 

ايران است.
ــه يكى از  ــر آن را ب ــر مص ــز كوي ــرت انگي ــى حي زيباي
ــت.  ــل كرده اس ــدان تبدي ــه هنرمن ــورد عالق ــاط م نق
ــد مصر حركت  ــى به مقص ــه قصد عكاس افراد زيادى ب

مى كنند.

ديدنى ها

كويـــر مصـر؛ 
افسونى كه هرگز رهاى تان نخواهد كرد

در جستجوى آب قابل شرب در منظومه شمسى
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ــوتان جامعه كارگرى گفت: انتظار جامعه كارگرى   رييس اتحاديه پيشكس
ــاتحريم احياى اقتصاد توليد  اين است كه حاصل برجام و سياست هاى پس
محور باشد كه در آن كارگر امنيت شغلى و عزت را داشته باشد و شواهد نشان 
ــن صادقى افزود: اگرچه دولت در اين مسير  مى دهد چنين نيز هست.حس
وضعيت كارگران را مدنظر دارد و بر مبناى اقتصاد توليد محور سياستش را 
ــركاى اجتماعى استفاده مى كند،  متمركز كرده و در چرخه توليد از نظر ش
ــاتحريم و برجام بيشتر مورد توجه اما انتظار مى رود كارگران در شرايط پس
ــت از دولت و  ــرى در حماي ــه كار و كارگ ــه داد: جامع ــرار گيرند.وى ادام  ق
دستاوردهاى برجام جهت نيل به اهداف و آرمان هاى اقتصاد رقابتى و مقاومتى 
در كنار دولت بوده و رييس جمهورى را در اين مسير تنها نخواهند گذاشت، 
كما اينكه در طول دو سال گذشته برخالف فشار اقتصادى بر جامعه كارگرى 
و از دست دادن شغل هاى زياد با نگاه مثبت به آينده و حمايت از سياست هاى 
دولت براى خروج از ركود، اين اميد را دارند كه اقتصاد مثبت كشور حركت رو 
به رشد خود را مثبت تر از ديروز پيش ببرد.صادقى افزود: اميدواريم وضعيت 
ــوام با افزايش  ــه اقتصاد قابل رقابت و ت ــاتحريم به گونه اى پيش برود ك پس
ــور شاهد باشيم.رييس اتحاديه  عزت كارگر و توليد صادرات محور را در كش
پيسكسوتان جامعه كارگرى افزود: انتظار جامعه كارگرى از دولت تدبير و اميد 
و رييس جمهورى اين است كه در مرحله پساتحريم نگاه ويژه اى براى احياى 
اقتصاد توليدمحور كه حاصل آن صادرات را به همراه داشته باشد، متمركز كند.
وى گفت: اثرات برجام مى بايست ركود را از اقتصاد كشور بزدايد و اقتصاد منفى 
را به مثبت تبديل كند تا ركود كه امروز اقتصاد كشورمان را آزار مى دهد، هرچه 
ــرمايه ها، دارايى ها و سرمايه گذارى هاى خارجى به سمتى  زودتر با ورود س
ــتغال توام با زايش و توليد توام با صادرات و كنترل  هدايت شود كه بتواند اش

تورم حال حاضر را به همراه داشته باشد.
ــوتان جامعه كارگرى افزود: انتظارمان اين است كه  رييس اتحاديه پيشكس
شهرك هاى صنعتى كه در دولت نهم و دهم و بخشى از آن در دولت هشتم به 
صورت سوله و با مبالغى كالن از منابع مالى و بانكى كشور شكل گرفته اند و 
متاسفانه امروز محل اسكان پرندگان شده است، شاهد راه اندازى آنها باشيم.

ــور را  ــب و كار در كش وى ادامه داد: قطعا خروج از ركود مى تواند فضاى كس
بهبود ببخشد، چرا كه اين مهم موضوعى است كه متاسفانه تا به امروز توجهى 
به آن نشده است.صادقى ورود بخش خصوصى و سبك كردن بدنه دولت را 
در شرايط پساتحريم بسيار ضرورى دانست و گفت: ولت بايد نگاه خود را بر 
خصوصى سازى به شكل واقعى متمركز كند و در آن به اهميت سرمايه گذارى 
و نيروى كار توجه جدى شود، اما بايد نگاه به خصوصى سازى به گونه اى باشد 
ــد قدرت نمايى كند و  ــت باز و بدون توجه به قوانين بازدارنده بتوان كه با دس

قدرت خود را در مسير توليد ملى و اهداف نظام قرار دهد.
ــاتحريم را خروج از ركود عنوان كرد و  وى يكى از اهداف اصلى در شرايط پس
ــت زمان دارد و براى رسيدن به  افزود: خروج از ركود نياز به صبورى و گذش
شرايط ايده آل مى توان يكى از راهكارهاى اجرايى را روان شدن قانون فضاى 
ــت و دولت بايد از اقتصاد دستورى پرهيز كند تا حركت هاى  كسب و كار اس

پساتحريم اثرات خود را در اقتصاد به منصه ظهور برساند.
ــت ارائه ــودى كه دول ــته خروج از رك ــد بس ــزود: به نظر مى رس صادقى اف
ــت، يكى از پيش زمينه هاى دولت براى نجات اقتصاد باشد و پيش  كرده اس
قراولى براى پيشبرد اهداف اقتصاد پساتحريم باشد.براساس آمار، 800 هزار 
كارگر ساختمانى تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى هستند و قرار است 

امسال نيز 200 هزار نفر ديگر به تعداد كارگران ساختمانى اضافه شود.

مدير عامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران،  از قطع بيمه تاكسيران ها 
از سوى سازمان هاى هدفمندى يارانه ها و تأمين اجتماعى انتقاد كرد.
ميثم مظفر ، درباره قطع بيمه برخى از تاكسيران ها،  اظهار داشت: بيمه  
ــت ماه به بعد وارد ناوگان تاكسيرانى   تاكسيران هايى كه از ارديبهش
ــده است بنابراين قطع  شده اند در تهران و كل كشور دچار مشكل ش
بيمه شامل حال تاكسيران هايى كه سال هاست در تاكسيرانى فعاليت 
ــازمان هدفمندى يارانه ها و  ــود.وى با بيان اينكه س مى كنند نمى ش
ــازمان تأمين اجتماعى يارانه بيمه تاكسيران ها را كه دولت ماهانه  س
براى هر تاكسيران تعيين كرده بود قطع كرده اند، ادامه داد: متأسفانه 
ــب، 50 درصد سهم بيمه افراد جديدى كه  بر اساس اين اقدام نامناس
ــود در حالى كه انتظار ما از  ــوند، پرداخت نمى ش وارد ناوگان مى ش
ــت كه نگاه ويژه اى به اين قشر داشته  ــازمان هاى مربوطه اين اس س
ــيرانى شهر تهران با تاكيد بر اينكه از  باشند.مدير عامل سازمان تاكس
ــه را داريم، تصريح كرد: چند  دولت تقاضاى تجديد نظر در اين زمين
ماه گذشته بر اساس پيشنهاد و پيگيرى هاى سازمان تاكسيرانى، در
كميسيون هاى اجتماعى و انرژى مجلس شوراى اسالمى جلسه اى 
درباره اين موضوع برگزار شد؛  اما متأسفانه مسووالن مربوطه دولتى 
به نوعى بى احترامى كردند و در آن سطحى كه بايد در جلسه حاضر 
نشدند.وى با بيان اينكه هفته گذشته نيز جلسه اى با حجت االسالم 
ــوراى اسالمى درباره اين موضوع  ابوترابى فرد نايب رييس مجلس ش
برگزار كرديم، افزود: پيگيرى هاى سازمان تاكسيرانى در اين زمينه به 
طور جدى ادامه دارد و انتظارمان است كه دولت نيز در تصميم خود 
تجديد نظر كند.مظفر همچنين قطع شدن بيمه تاكسيران هاى 50 
ــال به باال را رد كرد و گفت: بيمه هر فردى كه به تازگى وارد ناوگان  س
ــده و در اين خصوص گروه سنى مطرح نيست ولى  شده پرداخت نش
ــيران ها دارند اين است كه به  يكى از مشكالتى كه اين دسته از تاكس
دليل عبور از سن 50 سالگى نمى توانند از بيمه خويش فرما استفاده 

كنند.

حاصل سياست هاى پساتحريم، به 
سمت امنيت شغلى كارگران است

انتقاد از قطع بيمه تاكسيران ها از سوى 
سازمان هاى هدفمندى يارانه ها و 

تامين اجتماعى

ــينگن آلمان 35 ميليون تومان؛ايتاليا-لهستان  ش
25 ميليون، 10 تا يكى ويزا نمى دن .. ويزاى شينگن 
ــيه 50 ميليون تومان،  بدون انگشت نگارى از روس
ــبكه افراد قاچاقچى براى سؤاستفاده  اين روزها ش
ــافران ناآگاه سركيسه كردن آن ها روش هاى  از مس

مختلفى را طراحى مى كنند.
ــب مهاجرت  ــاال گرفتن ت ــنيم، با ب به گزارش تس
ــورهاى  كش در  ــى  پناهندگ و  ــى  غيرقانون
ــان  ــا يا به گفته خودش ــازار قاچاقچى ه اروپايى، ب
«آدم پرون ها»حسابى داغ شده و برخى آژانس هاى 
ــافرتى نيز از اين بازار پنهان بى بهره نمانده در  مس
ــينگن بدون  ــت مبالغ گزافى، ويزاى ش ازاى درياف

مدارك مى گيرند.
ــرف  ــى ح ــورهاى اروپاي ــه كش ــرت ب ــب مهاج ت
ــدود يك  ــا اين تب ح ــت، ام ــروز نيس امروز و دي
ــا كه توان  ــده؛ آنه ــت كه خيلى تند ش دهه اى اس
ــى مى روند  ــى دارند قانون ــى و تخصص علمى و فن
ــه اميد  ــكار و بى تخصص اند ب ــه بي ــم ك ــا ه و آنه
ــكا  ــا و آمري ــازم اروپ ــى ع ــى، غيرقانون پناهندگ
ــتندنگارى هاى  ــش رو مس ــزارش پي ــوند. گ مى ش
ــه  ــت ك ــى اس ــا آژانس هاي ــاس ب CHN از تم
ــى دريافت ــدون مدارك قانون ــينگن را ب ويزاى ش

 مى كنند.
سفر اروپا بعد از هفت خوان مدارك

ــان زده و گشتى و  آنها كه هوس سفر اروپا به سرش
ــافرتى براى آگاهى از  گذارى در وب سايت هاى مس
ــند، بدون ترديد با حجم  قيمت تور اروپا كرده باش
ــافرتى براى سفر  باالى مداركى كه آژانس هاى مس
ــده اند؛ از سند ملكى  به اروپا مى خواهند مواجه ش
ــك ضمانت و  ــتغال به كار گرفته تا چ و گواهى اش
ــن مدارك را  ــت. تقريباً 90 درصد اي وثيقه بازگش
سفارتخانه هاى صادركننده ويزا نمى خواهند و تنها 

ــافرتى دارند، ويزاى  با تعاملى كه با آژانس هاى مس
ــادر مى كنند. اما  ــگران ص ــينگن را براى گردش ش
سئوال اصلى اينجا پيش مى آيد كه اين همه مدارك 

و مستندات براى چيست؟
سـفارتخانه ها براى صدور شـينگن چه 

مى خواهند؟
تنها چيزى كه سفارتخانه صادركننده ويزاى شينگن 
ــافرتى مى خواهد اين است كه هدف  از آژانس مس
ــفر به اروپا تفريح و گذراندن تعطيالت  مسافر از س
بوده و دوباره به ايران بازمى گردد. آژانس مسافرتى 
ــفارتخانه بدهد،  هم براى اينكه اين ضمانت را به س
ــفر را از  ــت از س ــام تضمين هاى بازگش انواع و اقس

مسافر دريافت مى كند. 
ــتان، چندان مشكل و مورد خاصى  تا اين جاى داس
ــن را دارند، به  ــا تضامين رفت ــود و آنه ديده نمى ش
ــفر مى كنند و مابقى هم عطاى سفر به اروپا  اروپاس
را به لقايش بخشيده و براى گذراندن تعطيالت سر 
ــد. اما گروه ديگرى هم  از آنتاليا و ايروان درمى آورن
هستند كه تضمين سفر به اروپا را نداشته و تمايلى 
ــت  هم به دادن تضمين ندارند، چراكه قصد بازگش
ــمت كانال هاى  ندارند. اينها فقط خواه ناخواه به س

غيرقانونى هدايت مى شوند.
شينگن بدون مدرك، بدون ضمانت

ــان تضمينى،  ــون توم ــان 35 ميلي ــينگن آلم «ش
ــان، 10 تا يكى  ــتان 25 ميليون توم ــا و لهس ايتالي
ويزا نمى دهند. ويزاى شينگن بدون انگشت نگارى 
ــخ  ــون تومان»؛ اينها فقط پاس ــيه 50 ميلي از روس
ــه متقاضيان  ــون آدم پرون ها ب ــا يا هم قاچاقچى ه

ــت، در تماس با  ــينگن بدون مدرك نيس ويزاى ش
ــافرتى قانونى و داراى پروانه  همين آژانس هاى مس

هم مى شود اين پاسخ ها را شنيد.
به گزارش گروه گردشگرى ميراث فرهنگى؛ به فرض 
ــينگن را  اينكه با پرداخت اين مبالغ بتوان ويزاى ش
بدون دادن مدارك و ضمانت و حتى انگشت نگارى 
ــوال اينجاست كه  ــفارتخانه دريافت كرد، س در س
ــفارتخانه اروپايى  اين مبلغ كجا مى رود و چطور س
ــند ملكى دارد، نه  ــود فردى كه نه س متقاعد مى ش
ــتغال به كار و نه گردش حساب  بيمه، نه گواهى اش
ــح بوده و قصد  ــفر به اروپا تفري بانكى، قصدش از س

ماندن ندارد؟
با آژانس هاى متخلف برخورد مى شود

ــدون مدارك  ــينگن ب ــون دريافت ويزاى ش پيرام
ــو هيات مديره  ــيح اله صفا، عض و غيرقانونى با مس
ــافرتى ايران  ــات مس ــر خدم ــن صنفى دفات انجم
ــت آژانس هاى  ــر گونه فعالي ــم. او ه تماس گرفتي
ــافرتى براى دريافت غيرقانونى ويزاى شينگن  مس
ــدت با  ــرد صنف به ش ــد و عنوان ك را تخلف خوان
ــد، برخوردى كه  ــات برخورد مى كن اينگونه اقدام
حتى مى تواند آژانس را به تعليق پروانه فعاليت هم

برساند.با اين وجود و تاكيد جدى عضو هيات مديره 
انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ايران بر تخلف 
بودن دريافت ويزاى شينگن بدون دريافت مدارك، 
اما هنوز عدد دفاتر خدمات مسافرتى كه اين كار را 
انجام مى دهند كم نيست؛ گو اينكه سود باالى اين 
فعاليت غيرقانونى روز به روز آژانس هاى مسافرتى 

بيشترى را جذب آن مى كند.

ــاس اطلس وضعيت زنان كشور،  ــت: بر اس  ايسنا نوش
ميزان مصرف دخانيات درهر100 نفر زن كل كشور در 
ــال 1389، 6,9 درصد  سال 1383 ،4،3 درصد و در س

بوده است.
ــاى 1383 و  ــال ه ــه مصرف دخانيات در س در مقايس
ــان مى  ــور همانگونه كه آمارها نش 1389 در كل كش
دهند مصرف دخانيات زنان كل كشور در سال 1389 
ــت كه با توجه به اين آمار  ،2،6 درصد افزايش يافته اس
ــواد دخانى را در بين  مى توان انتظار افزايش مصرف م

زنان كل كشور در سال هاى آينده داشته باشيم.
بر اساس اطلس وضعيت زنان كشور كه توسط معاونت 
ــت، ميزان موسسات درمانى  ــده اس امور زنان تهيه ش
ــور روند  ــا 1390 دركل كش ــال هاى 1375 ت طى س
ــت و در فاصله 15 سال  ــان و برابرى را داشته اس يكس
مذكور هيچگونه افزايش و كاهشى در ميزان موسسات 

ــت. ميزان  ــور وجود نداشته اس درمانى فعال كل كش
تخت هاى موسسات درمانى فعال كل كشور نيز طى 15 
ــته است. به عبارت  سال مذكور روندى سينوسى داش
ــزان تختها افزايش  ــال 1375 تا 1380 مي ديگر از س
ــال 1380 تا 1390 ميزان تخت  ــت و از س ــته اس داش
ــور كاهش يافته هاى موسسات درمانى فعال كل كش

 است.
ــتايى  ــت روس همچنين ميزان مراكز خانه هاى بهداش
كل كشور طى سال هاى 1375 تا 1390 روند افزايشى 
داشته است. ميزان مراكز بهداشتى و درمانى شهرى و 
روستايى كل كشور نيز طى سال هاى 1375 تا 1390 
روند افزايشى داشته است و همچنين در مقايسه ميزان 
ــتى نقاط شهرى و روستايى كل  مراكز درمانى و بهداش
كشور ميزان شاخص مذكور، در نقاط شهرى در طى 15 

سال مذكور بيشتر از نقاط روستايى است.
ميزان كل پزشكان كل كشور هم طى سال هاى 1375 
تا 1390روند سينوسى داشته است. به عبارت ديگر از 
ــال 1375 تا 1380 كاهش ميزان كل پزشكان، در  س
ــال هاى 1375 تا 1380 افزايش ميزان كل پزشكان  س
ــزان كل  ــا 1390 مي ــالهاى 1385 ت ــن در س همچني
پزشكان(عمومى و متخصص) كاهش يافته است. البته 
ــال 1390 مربوط به  ــت كه آمار س الزم به يادآورى اس
پزشكان متخصص جراحى پالستيك و آسيب شناسى 

نيست.
ــگيرى از ايدز  ــان درباره پيش درصد آگاهى صحيح زن
ــر 100 زن 15-54  ــال 1389، از ه ــور در س كل كش
ــن از  ــد و همچني ــور، 31,9 درص ــال در كل كش س
ــور 19,6  ــال در كل كش ــرزن 24-15 س هر 100 نف
ــگيرى از ايدز  ــاره پيش ــى درب ــد آگاهى صحيح درص

داشته اند.
ــور درصد  ــت زنان كش ــس وضعي ــزارش اطل طبق گ
زايمان قبل از 18 سالگى زنان 24-20 ساله كل كشور 
ــور 5،2  ــد زايمان در كل كش ــال 1389 از هر ص در س
ــالگى بوده است. پوشش درصد زايمان ها قبل از 18 س

 مراقبت هاى دوران باردارى(حداقل 6 بار) در كل كشور 
ــال 1379 ، 79،8 درصد ، در سال 1384، 94,3  در س
درصد و در سال 1389 ، 96،9 درصد بوده است. پوشش 
ــال مذكور نيز  مراقبت هاى دوران باردارى طى 10س
داراى روندى افزايشى بوده است. درصد شيوع استفاده 
از كل روش هاى پيشگيرى از باردارى در زنان 15-49 
ــال 1379، 73،8 درصد ، در سال 1384 ،  ــال در س س
ــد بوده  ــال 1389 ، 77،4 درص ــد و در س 78،9 درص
ــال 1379 با سال  ــت. در مقايسه اين شاخص در س اس
1389 شيوع و استفاده از انواع روش هاى پيشگيرى از 
باردارى در بين زنان كل كشور در سال 1389 افزايش

 يافته است.

ــال  ــور نيز در س ــزارين در كل كش زايمان به طريق س
ــال 1384 ، 40،4 درصد و  ــد ، در س 1379، 35 درص
ــال 1389 ،45،6 درصد بوده است. همچنين در  در س
مقايسه زايمان به طريق سزارين در كل كشور در سال 
1379 با سال 1389، زايمان به طريق سزارين در كل 
ــال 1389 افزايش يافته است. به طوريكه  كشور در س
از هر 100 زايمان در كل كشور 95,3 درصد در مراكز 
ــت كه 83 درصد مربوط به  ــتى اتفاق افتاده اس بهداش
بخش دولتى و 12،4 درصد مربوط به بخش خصوصى 

و 3،8 درصد در منزل اتفاق افتاده است.
در سال 1389 از هر 100 زن كل كشور، 13،8 درصد 
ــد مبتال به  ــى،4،1 درص ــه بيمارى هاى مفصل مبتال ب
ــد مبتال به  ــى، 1،7 درص ــى - عروق ــاى قلب بيمارى ه
ــم،2،7 درصد مبتال به بيمارى ديابت و 2,5 درصد  آس

مبتال به بيمارى هاى پوستى بوده اند.
همچنين طبق اين اطلس، وضعيت زنان كل كشور در 
شاخص رضايت از زندگى به اين شرح است: از هر 100 
ــاكن بوده اند. 89،5 درصد  نفر زنى كه در كل كشور س
ــواده ،79,2 درصد رضايت از  ــى با خان رضايت از زندگ
دوستان، 78،3 درصد رضايت از محل تحصيل، 81،2 
ــغل فعلى،71،2 درصد رضايت از محيط  رضايت از ش
ــود،64،2 درصد  ــت از خ ــى ،86،9 درصد رضاي زندگ

رضايت از درآمد داشته اند.

رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى وزارت 
ــه هيچگاه بصورت  ــت با بيان اينكه اين وزارتخان بهداش
ــتفاده از همه  ــواره به فكر اس ــازمانى فكر نكرده و هم س
امكانات كشور براى ارائه بهترين خدمات به مردم است، 
ــس با هالل احمر در  توضيحاتى درباره هم افزايى اورژان

زمينه اورژانس هوايى ارائه كرد.
ــت هم افزايى وزارت  دكتر امين صابرى نيا، درباره وضعي
بهداشت با جمعيت هالل احمر با تاكيد بر اورژانس هوايى، 
ــت كه بتوانيم از همه شرايط كشور  گفت: نگاه ما اين اس
ــتفاده كنيم. در اين راستا در حال  براى سالمت مردم اس
حاضر هم افزايى با سازمان هاى مختلف را انجام مى دهيم. 
براى مثال با نيروهاى مسلح هم افزايى و بالگردهاى خود را 
براى اورژانس هوايى از نيروهاى نظامى دريافت كرده ايم. 
بنابراين اين نگاه در وزارت بهداشت وجود دارد.صابرى نيا با 
تاكيد بر اينكه وزارت بهداشت هيچگاه سازمانى فكر نكرده 
و همواره به فكر استفاده از همه امكانات كشور براى ارائه 
بهترين خدمات به مردم است،  افزود: يكى از زمينه هاى 
ــتاندارد براى  ــتفاده از بالگردهاى اس مهم و مورد نياز اس

اورژانس هوايى است.وى تاكيد كرد: بالگرد استاندارد به 
ــى و ارائه خدمات پس از خريد  تامين اعتبار، خدمات ده
نياز دارد. در اين زمينه هم خود وزارت بهداشت مى تواند

 اقدام كند و هم مى تواند از ظرفيت هاى ساير سازمان ها 
ــاس يكى از ظرفيت هايى كه  استفاده كند. بر همين اس
ــتفاده كرد،  ــتاندارد از آن اس مى توان در تهيه بالگرد اس

جمعيت هالل احمر است.
صابرى نيا با بيان اينكه بسيارى از بالگردهايى كه اكنون 
ــنگين  ــنگين و نيمه س ــر در اختيار دارد، س هالل احم
ــت كه بالگرد  ــتند، گفت: اين جمعيت در تالش اس هس
سبك خريدارى كند. چرا كه ذات اورژانس هوايى، استفاده 
از بالگردهاى سبك است. بنابراين اميدواريم بعد از انجام 
ــت  ــى هاى الزم و تامين هزينه هاى وزارت بهداش بررس
ــدن نوع  ــخص ش براى خريد خدمت اين بالگردها و مش
خدمت گيرى بتوانيم خدمت بهترى به مردم ارائه دهيم؛ 
چرا كه هدف ما سالمت مردم است و سازمانى فكر كردن 
ــت. در مجموع بايد صبر كنيم تا هالل  كار درستى نيس

احمر اين بالگردها را خريدارى كند.

عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه عملكرد ابتكار در سمت رياست سازمان حفاظت 
محيط زيست اعتراضات زيادى را به دنبال داشته است 
گفت: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند نمايندگان مجلس 

به رييس جمهور تذكر مى دهند.
ــت: ما در خبرها  فاطمه رهبر در گفت و گو با فارس گف
ــازمان حفاظت  ــته كاركنان س ــنيديم كه روز گذش ش
ــت تجمعى را در اعتراض به سوء مديريت  محيط زيس
رييس سازمان حفاظت محيط زيست برگزار كردند، در 
ــكايتى از كاركنان به كميسيون اصل 90  صورتى كه ش
ارسال شود شكايات واصله را موشكافانه بررسى مى كنيم 

تا به نحو احسن موضوع حل شود.
ــدگان مجلس موضوع  ــه داد: همچنين نماين وى ادام
تحقيق و تفحص از سازمان حفاظت محيط زيست را با 
جديت دنبال مى كنند اما چون رييس سازمان حفاظت 
ــت بايد در اين  محيط زيست معاون رييس جمهور اس
زمينه به رييس جمهور تذكر داد تا وارد اين قضيه شود.

ــيون اصل 90 مجلس درمورد تجديد نظر  عضو كميس
ــكار به عنوان  ــاب معصومه ابت ــور در انتخ رييس جمه
ــت گفت: اگر قرار  رييس سازمان حفاظت محيط زيس
باشد رييس جمهور تجديد نظر كند بايد تعداد زيادى از 
اعضاى كابينه خود را تغيير دهد و اينكه پس از معصومه 
ــت سازمان قرار گيرد تا  ابتكار چه كسى در سمت رياس
ــى  ــازمان را به محلى براى انجام كارهاى سياس اين س

تبديل نكند نكته مهمى است.
رهبر خاطر نشان كرد: هم اكنون مطلع شديم در وزارت 
ــدادى از افراد كارهاى  ــارت نيز تع صنعت، معدن و تج
انتخاباتى را آغاز كرده اند و به دنبال رسيدن به اهداف و 
ــى و حزبى خود هستند كه بايد با آنها نيز  مقاصد سياس
ــود اين گروه از افراد در سازمان هاى مختلف  برخورد ش
ــازمان حفاظت  ــتند كه نمونه آنها در س دولتى كم نيس
محيط زيست نيز است.وى افزود: بايد وضعيت سازمان 
ــود و رئيس جمهور به  حفاظت محيط زيست روشن ش

اين موضوع ورود پيدا كند.

نمايندگان مجلس به دليل سوء مديريت «ابتكار» وزارت بهداشت، در انتظار بالگردهاى سُبك هالل احمر
به رييس جمهور تذكر مى دهند

خبر 

حجت االسالم احمد شرفخانى، معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف و 
امور خيريه با بيان اينكه وقف بايد بر اساس نياز جامعه باشد، افزود: نيازها و 
كمبودهاى جامعه بايد مد نظر واقفان در انجام هاى كارهاى خير قرار گيرد.
ــت و گفت: واقفان بهتر است نيت عام  وى نيت عام را در وقف ها مهم دانس
ــند و از نيت هاى كه داراى قيد وبندهاى زياد است، بپرهيزند. داشته باش
ــازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينكه اگر  معاون فرهنگى و اجتماعى س
ــيارى از معضالت اجتماعى در جامعه  امر ازدواج در كشور راحت باشد، بس
كاهش مى يابد، تصريح كرد: كمك به امر ازدواج بايد اولويت واقفان باشد.
ــى و رشد علم در كشور را يكى  وى همچنين كمك به فعاليت هاى پژوهش
ــجويى،  ــاخت خوابگاه هاى دانش ــت و افزود: س ديگر اولويت واقفان دانس
ــد. ــه دوره هاى مى تواند كاربردى باش ــت كه در هم يكى از اين موارد اس
ــاخت  ــازمان اوقاف و امور خيريه، تجهيز و س معاون فرهنگى اجتماعى س
ــر و  ــه كمك خيرين را ضرورى ارزيابى كرد و گفت: نش حوزه هاى علميه ب
ــه هاى اهل بيت(ع) يكى از نيازهاى جامعه است.وى با اشاره  ترويج انديش
به تدبير مقام معظم رهبرى براى تربيت 10 ميليون حافظ قرآنى در كشور 
ــت حافظان قرآن كمك  ــان و خيران مى توانند در موضوع تربي افزود: واقف

زيادى كنند.

دولت پس ازهدفمندى يارانه ها،
 در حوزه سالمت تالش مى كند

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: دولت تدبير و اميد با همت 
ــترين تالش را پس از هدفمندى يارانه ها براى حوزه  و جديت خاصى بيش
ــنبه در نشست با  ــامگاه دوش ــيد حسن هاشمى ش سالمت دارد. دكتر س
مسووالن دانشگاه علوم پزشكى شهرستان فسا ضمن تسليت ايام حسينى 
اظهارداشت: با آغاز طرح تحول نظام سالمت شاهد توجه بيشترى به مردم و 
به حقوق آنان هستيم.وى گفت: در مورد پزشك خانواده از روز اول كه شروع 
شد بايد از تجربه بين المللى استفاده مى شد كه آن هم زائيده فكر ما نيست؛ 
ــت توجه كنيم و هزينه ها را كاهش دهيم  بنابراين اگر بخواهيم به بهداش
ــمى با بيان اينكه براى نظام ارجاع  راهى جز نظام ارجاع نيست.دكتر هاش
ــده، اما تعريف قابل قبول تر، پزشك خانواده است  تعريف هاى مختلفى ش
ادامه داد: يكى از مشكالت عمده ما در اجراى صحيح طرح پزشك خانواده 
همين اختالف نظر بين بيمه ها و حوزه سالمت است.وزير بهداشت همچنين 
ــا گفت: دراين بازديدها  ــتان فس ــهايى از بيمارس در جريان بازديد از بخش
ــكالتى كه وجود دارد مردم قدردان  شاهد تشكر مردم بوديم و با وجود مش
ــتر به مردم خدمت كنيم.دكترهاشمى  هستند ؛بنابراين مى طلبد ما بيش
اظهارداشت: باالخره طى يكسال گذشته بخش جراحى قلب و انژيوگرافى 
ــراح قلب  ــود حضور يك ج ــد و با وج ــدازى ش ــتان راه ان ــن بيمارس دراي
ــده است.وى  ــا تاكنون 200عمل جراحى قلب انجام ش ــتان فس درشهرس
گفت: يكى از مهم ترين اشكاالت از نظر ساختارى هست، شبكه ارجاع ناقص 
است و به تعداد كافى بيمارستان وپزشك متخصص نداريم كه اين مشكالت 

با اندك همت وشجاعتى حل مى شود.

كمك به ازدواج جوانان را در اولويت وقف 
قرار دهيد

دام رنگين 
و جذاب 

براى مسافران 
ايرانى به اروپا

 ميزان رضايت از زندگى 

زنان چقدر است؟
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عبداهللا اسكندرى گفت : بچه جنوب شهرم، پاى منبر بزرگ 
ــدم و براى چنين كارهايى داوطلبم. از حسرت هايم اين  ش
ــت كه همواره با خود مى گويم اى كاش «داش آكل» را  اس
من گريم مى كردم.عبداهللا اسكندرى، كسى است كه نوشتن 
درباره اش سخت است و حرف زدن سخت تر.  عبد سينماى 
ايران را همه دوست دارند؛  هر سينماگرى كه با او كار كرده 
ــتادى وى در  ــخن گفته.؛ تمجيد از اس از خلق نيكوى او س
ــد بچه جنوب  ــود را دارد. مى گوي كارش كه ديگر جاى خ
شهر هستم پا منبرى ام و پاى منبر بزرگ شده ام. با اين همه 
ــابقه و موفقيت آرزوهايى هم دارد كه به آن ها نرسيده ؛ س

مثًال «داش آكل» را دوست داشت گريم مى كرد، كه نشد.
ــينما  ــود؛ به س ــاعر مى ش ــتد ش روبروى آيينه كه مى ايس
ــش را خوب ــا و قصيده هاي ــا پاى غزل ه كه نگاه كنيم ج

مى بينيم. مگر مى شود كه «هزار دستان» را ببينى و تصوير و 
چهره هاى شخصيت ها در ذهنت مجسم نشود؟! مگر مى شود 
ــش از كارگردانى و بازى هاى  «كمال الملك» را ببينى و پي
ناب  از جادوى اسكندرى حظ نبرى؟! اين كه «روز واقعه»، 
«امام على (ع)» و «مختار نامه» بدون حضور هنرنمايى َعِبد 
ــت پر بى راه نيست؛ خودش  سينماى ايران چيزى كم داش

مى گويد در اين آثار با عشق قلم را به دست گرفته است.
حضور پر رنگ و تاثيرگذار وى در آثار تاريخى و مذهبى ما را 

را بر آن داشت تا در اين ايام به سراغش برويم كه حاصل 
آن را در پى مى خوانيد.

 بهتر اسـت از زمانى كه وارد كار شده ايد 
بگوييد؛ همان طور كه بارها گفته ايد كارتان 

را با بيژن محتشم آغاز كرده ايد.
بله همانطور كه همه جا گفته ام در سال 50 كارم را 
با آقاى محتشم شروع كردم.  او،  بنده و دوازده نفر 
ديگر را در تلويزيون استخدام كرد؛  آنجا در همان 

زمان مشغول به كار شديم،  شش ماه دوره ديديم.
محتشم در آن زمان به اين عرصه عالقه مند بود كه 
ــود. قرار بود ابتدا بازيگر  استخدام تلويزيون مى ش
شود كه در نهايت گريمور شد؛ بعد به آمريكا رفت 

و دوره اى نزد يكى از اساتيد بزرگ گريم ديد. جان 
ــش ماه بعد به  چمبرز ، پيش وى دوره ديد. حدود ش

ايران آمد و اطالعاتى را كه در اين مدت آموخته بود به 
ما منتقل كردند.

ــودم. در حال  ــهر خانى آباد ب من جزو بچه هاى جنوب ش

ــمال در تهران معنى ندارد. چون به  حاضر ديگر جنوب و ش
تئاتر عالقه داشتم با يكى از معلمان مان ادبياتم اين موضوع 
ــه نيز  ــه بعد گاهى در مدرس ــتم و از آن ب را در ميان گذاش
نمايش هايى را اجرا مى كردم. در نمايش ها نياز داشتيم كه 
افراد گريم شوند؛  از آنجايى كه من نقاشى ام خوب بود وظيفه 
گريم را من بر عهده گرفتم. مثًال اگر نياز بود صورت يكى از 
ــياه كنيم پنبه اى را آتش مى زدم و اين كار را  بازيگران را س
انجام مى دادم. زمينه كارگريم از آنجا برايم شروع شد و هيچ 

وقت فكر نمى كردم گريمور شوم.
ــر كار  ــرايط خانوادگى مان به نوعى بود كه بايد حتماً س ش
ــم. پدرم يازده فرزند داشت  مى رفتم تا درآمدى داشته باش
من هم به تازگى ديپلم گرفته بودم و آزرده بودم و دائم فكر 
ــدرم كمك كنم. در به در  مى كردم كه چگونه مى توانم به پ
ــتم و كار پيدا نمى كردم تا جايى كه حتى  دنبال كار مى گش
براى پيشخدمتى به ارگان دولتى رفته بودم تا استخدام شوم 
ــين جيم كردند كه تو براى چه آمده آى  كه در نهايت مرا س
تا اينجا استخدام شوى. من تنها به اين فكر مى كردم كه در 

ــال حاضر  منبع درآمدى ح

داشته باشم و بعداً فكر ديگرى خواهم كرد.
ــراى چه به ــى ب ــا ديپلم رياض ــد ب ــه مى گفتن ــراى اينك ب

 نخست وزيرى آمده اى و مى خواهى پيش خدمت بشوى؟! 
تعجب كرده بودند. من هم گفتم بياييد خانه ما را تماشا كنيد 
پدرم كارمند راه آهن است و يازده نفرنان خور دارد. من هم 
در شرايطى هستم كه بايد به آن ها كمك كنم و از آنجايى كه 
فرزند اول پدرم بودم، بيش از همه احساس وظيفه مى كردم.
البته در آن زمان ديپلم رياضى داشتن يك اتفاق 
مهم محسوب مى شد و بايد كارهاى بهترى براى شما 

بوده باشد!
ــه پارتى بود  ــت؛ اما واقعاً هر جا كه رفتم نياز ب ــت اس درس
ــووالن  ــت بودند. در اين زمان مس ــراد ديگرى در اولوي و اف
ــه  ــد ك ــر كردن ــه منتش ــه در روزنام ــون اطالعي تلويزي
ــا مراجعه  ــم. من هم به آنج ــور نيازمندي به تعدادى گريم
ــركت  ــى از ما گرفتند تعداد ش كردم؛ امتحان هاى مختلف
ــه اول ضريب  ــزار نفر بود. مرحل ــدگان نزديك به دو ه كنن
ــم و چند  ــد. بيژن محتش ــت مى كردن ــى افراد را تس هوش
ــى از ما  ــاى مختلف ــد امتحان ه ــته بودن ــر نشس نفر ديگ
ــد كه من  ــر را پذيرفتن ــت دوازده نف ــد.  در نهاي مى گرفتن
ــواردى كه در آن ــى از م ــودم. البته يك هم يكى از آن ها ب
ــه در دوران نوجوانى ــى بود ك امتحان ها كمكم كرد نقاش

ــرا براى اين  ــيدم و چند بار هم مرحوم پدرم م مى كش
ــره اش را در آن امتحان ها ديدم. ــك زد؛ اما ثم كار كت

ــباندم و در  ــاى كوچكى را به ديوار مى چس  عكس ه
ــم پس گردنى  ــيدم. پدرم ه ورقى آن ها را مى كش
ــر اين چه كاريه؟ برو درست  مى زد و مى گفت: «پس

را بخوان.»
 در نتيجه با توجه به صحبت هاى خودتان 
مى توانيم نقش قابل توجهى براى استاد بيژن 

محتشم در مسير كارى تان قائل شويم؟!
صد در صد. او به طور كلى تاثير مهمى در تحول گريم ايران 
دارد. تا قبل از وى گريم الكن و ابتدايى بود و محتشم به دليل 
سفر به آمريكا و آموزش هايى كه ديده بود با پديده مهمى به 
نام گريم و چهره پردازى آشنا شده بود. البته براى پيشرفت 
در كارهاى هنرى دوره هاى مختلف تاثير ندارد بلكه جوهره 
آن بايد در درون روح و ذات آدمى باشد. مثًال شما بايد صداى 
ــيد تا بتوانيد خوب هم بخوانيد. در كار ما  خوبى داشته باش
ــمه سازى وجود  ــى و يا مجس هم بايد زمينه طراحى، نقاش

داشته باشد.
از بيـن دوازده نفر فرد ديگرى نام آشـنا شـده 

است؟
بله . جالل الدين معيريان، زنده ياد معيرى، مهرى شيرازى 
ــينما مشغول به كار  برخى ديگر هم در شاخه هاى ديگر س
شدند.در واقع بنده كارمند تلويزيون هستم و خودم را فرزند 

تلويزيون مى دانم و تلويزيون خانه دوم من است.
اولين كارتان را با گوزن ها در سينما آغاز كرديد 
كمى از كار با مسعود كيميايى بگوييد؛ به هر حال در 
آن زمان شما جايگاه امروز را نداشتيد و شناخته شده 
نبوديد كار با بازيگـران و كارگردان به نام سـينماى 

ايران براى تان استرس به همراه نداشت؟
ــل افراد به نام  ــترس از كاركردن در مقاب اگر منظورتان اس
ــتم. به نظرم  ــوم است نداش ــت، كه آن چيزى كه مرس اس
ــه نفس و اطمينان  ــود، اگر با اعتماد ب كارى كه انجام مى  ش
ــت. من هم اين گونه بودم  انجام شود استرس نخواهد داش
ــحال بودم كه كارم را با افراد بزرگ و به نام  ــيار خوش اما بس
ــروع كرده بودم. در آن زمان مخاطبين سينما  در سينما ش
كارگردان ها را نمى شناختند و اكثراً فيلم ها را با نام بازيگران 
ــعود كيميايى را  ــرايط مس ــناختند. اما در آن ش آن مى ش

مى شناختند. در واقع خيلى خوشحال بودم با كارگردانى در 
سينما كار كردم كه گريم را مى شناسد. يكى از حسرت هايى 
كه هميشه در زندگى  مى خورم اين است كه اى  كاش گريم 
«داش آكل» را من انجام مى دادم. بازيگران فيلم سينمايى 
«گوزن ها» هم با من بسيار همكارى كردند زمانى كه متوجه 
شدند گريم را مى شناسم به من اعتماد كردند. سعى كردم با 

افرادى در سينما كار كنم كه فيلم براى شان مهم بود.
عبداهللا اسكندرى در حال حاضر در جايگاهى در   
سينما قرار دارد،كه قطعًا بسيارى عالقه مند هستند 
كه با وى همكارى داشـته باشـند؛  اما شـايد از نگاه 
كارگردانان جوان پيش از آشنايى با شما تصور داشته 
باشند نمى توان با فردى در جايگاه عبداهللا اسكندرى 
به راحتى كار كرد؛ چرا كه بـه وى داراى تجربه و نگاه 
ويژه اى اسـت و آن هـا نمى توانند نظرات خـود را به 
راحتى بيان كننـد و يا اخالقًا به اشـتباه خـود را در 
معذوريت هايى قرار دهند كه نظرشان را ارائه ندهند 
نحوه برخورد و برقرار ارتباط تـان با جوان ترها به چه 

صورت است؟
اصوالً به كار با جوان ترها عادت دارم. جوان ها هم كه پيشنهاد 
ــم. ابتدا كارى كه  ــد با روى باز مى پذيرفت همكارى مى دادن
ــن مى آورم و هم  ــودم را به اندازه وى پايي انجام مى دهم خ
ــينه خود را به لحاظ  ــان مى دهم.تمام پيش سطح جوان نش
سابقه و سن طورى به كار مى گيرم كه با وى ارتباط صميمى 
ــن را از نگاه خودش عنوان  برقراركنم تا جايى كه او ايراد م
كند. بعضى اوقات برخى عالقه دارند كه با رفتارشان بگويند 
من كارگردان و تصميم گيرنده اصلى هستم مثًال مى گويند 
َعِبد جان مى شود سبيلى را كه درست كردى كمى نازك تر 
ــما فكر كنيد كه بنده براى طراحى و درست  كنى؟ حال ش
ــت را براى  ــرده ام اما مى گويم: «خوب تس كردن آن فكر ك
ــام كار يك عكس  ــته اند. حتماً فقط بعد از اتم همين گذاش
ــه كنيم» با ديدن تصاوير  هم بگيريم و هر دو را با هم مقايس
ــد با نقش  ــدر طرح جدي ــود كه چق خودش متوجه مى ش
ــبيلى  فاصله دارد.در نهايت خودش مى گويد: «َعِبد جان س
ــت كردى خوب بود». خوب مى دانم اگر با  كه خودت درس
ــم در نهايت يك دغدغه برايش درست  ــته باش او بحث داش
كردم و هيچ وقت كارى را كه برايش انجام داده ام در نظرش 
ــتم  خوب جلوه نمى كند و تنهاى فكر مى كند كه مى خواس
كارم را به وى تحميل كنم. به هيچ عنوان اهل اين نوع رفتار 
نيستم. اگر از كارگردان هاى جوانى كه در حال حاضر براى 
ــيد حتما به شما اين موارد را  خودشان به نام شده اند بپرس

مى گويند.
كمـى جلوتر بياييم و بـه «روز واقعه» برسـيم و 
فعاليت تان در يك اثر مذهبى تاريخى كه درمورد امام 

حسين (ع) است.
ــداى فعاليتم  ــو رفتيم. از همان ابت فكر مى كنم خيلى جل
ــام مى دادم.  ــورت داوطلبانه انج ــى را به ص كارهاى مذهب
اولين كارم در اين زمينه در سال 53 با عنوان «وقتى دژخيم 
مى گريد» بود. كه در مورد سرگذشت دو طفالن مسلم بود. 
ــتند در تمام كارهاى  ــت داش ــه بعد كه كارم را دوس از آن ب
ــوت مى كردند. يكى از  ــبتى از من براى همكارى دع مناس
ــدنم در گريم آثار تاريخى، كارهايى است  داليل ورزيده ش
كه در اين زمينه انجام داده ام. به هر حال من بچه پامنبرى 

هستم و پاى منبر بزرگ شده ام.

سخنگوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به اهميت ويژه تهديدات 
ــودن تهديدات نرم ــاب ناپذيرب ــايبرى در فضاى كنونى و اجتن س

ــوزه فرهنگ مورد توجه  ــاره كرد و گفت: امروز جنگ نرم در ح  اش
دشمنان است.

ــل از 5 تا  ــه پدافند غيرعام ــزارى هفت ــين نوش آبادى از برگ حس
ــعار  ــت: اين هفته با ش ــر داد و گف ــور خب ــر كش 10 آبان در سراس
ــت برگزار ــى دولت ومل ــور با همدلى و همزبان ــازى كش مصون س

 مى شود كه در اين راستا مسووليت بخش هاى فرهنگى هفته پدافند 
ــالمى گذاشته شده ــاد اس غير عامل به عهده وزارت فرهنگ و ارش

 است.
ــان كرد  ــالمى خاطرنش ــاد اس ــگ و ارش ــخنگوى وزارت فرهن س
ــالح  ــش در زمينه توليد انواع س ــرفت علم و فناورى و دان كه پيش
ــورد توجه  ــژه دفاع غيرعامل م ــده تا بحث پدافند به وي موجب ش
ــد: منظور از پدافند  ــاد يادآور ش ملت ها قرار گيرد.معاون وزير ارش
ــب افزايش  ــت كه موج ــالح اس غيرعامل اقدامات دفاعى بدون س

زيرساخت هاى كشور در مقابل حمله دشمن مى شود.
ــه زدن از  ــمن براى ضرب ــروز دش ــح كرد كه ام ــوش آبادى تصري ن
ــباب اين كار  ــتفاده مى كند و فرهنگ را اس تاكتيك هاى جديد اس
قرار داده و فرهنگ جزء ابزارهاى اصلى حمله دشمن است.به گفته 
وى امروز سطح تهديد با گسترش فضاى سايبرى تغيير كرده و اگر 
بخواهيم دفاع غيرعامل داشته باشيم بايد بتوانيم نسبت به شناخت 
ــا آن امكانات و ابزار ــراى مقابله ب ــاى جديد اقدام كرده و ب تهديده
ــايبرى از اهميت ــروز موضوع تهديدات س  فراهم كنيم؛ چراكه ام

 ويژه اى برخوردار است.
ــالمى همچنين به سازه هاى  سخنگوى وزارت فرهنگ و ارشاد اس
نرم افزارى هم اشاره كرد و گفت: سازه هاى نرم افزارى در هر كشور 
ــتركات قومى است كه بر آحاد ملت  مبتنى بر فرهنگ، تاريخ و مش

شكل گرفته و باعث ايجاد يك هويت ملى در جامعه مى شود.
ــانه ها و  ــاى فرهنگى، رس ــتگاه ه ــت: دس نوش آبادى اظهار داش
ــران، متخصصان، هنرمندان،  مطبوعات، نخبگان، فرهنگيان، مدي
ــا و انجمن هاى  ــازمان ه ــار مختلف مردم س ــوزان و اقش دانش آم
غيردولتى هريك بايد در فرهنگسازى دفاع سايبرى در حوزه دفاع 

غيرعامل مشاركت كنند.
ــتان هاى وزارت فرهنگ و ارشاد  معاون پارلمانى، حقوقى و امور اس
ــاره به  ــخنان خود با اش ــالمى همچنين در بخش ديگرى از س اس
ــبكه هايى مانند ــبكه هاى اجتماعى گفت: ش وجود و بروز ظهور ش

ــل جديدى از  ــس اپ، تلگرام، وايبر و ... نس  فيس بوك، توتيتر، وات
پايگاه داده هستند كه دركانون توجه شبكه هاى جهانى اينترنت قرار 

گرفته اند.

ــته اى از كاربران را  ــادى اين پايگاه ها هر كدام دس به گفته نوش آب
ــكل جديدى  ــتيابى به ش ــى آورند و همچنين امكان دس گردهم م
ــت ــد.وى ادامه داد: بايد توجه داش ــات را فراهم مى كنن از ارتباط

ــا و ضعف  ــيب ه ــام آس ــا تم ــود ب ــى موج ــاى اجتماع ــبكه ه ش
ــام  ــا نظ ــوده ت ــم ب ــى عظي ــاز فرصت ــه دارد ب ــى ك ــاى فراوان ه
ــود را ــاى خ ــه ه ــى برنام ــى و داخل ــاد جهان ــالمى در ابع اس

 عملى كند. 
ــتفاده را  ــمند مى توان نهايت اس در صورت اجراى يك برنامه هوش
ــبكه ها برد. معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى همچنين  از اين ش
ــى از سوى دشمن در جهت تخريب  با بيان اينكه جنگ روانى تالش
ملت ها است، اظهار داشت: مقابله با جنگ روانى هوشيارى ذهنى و 
مديريت هنرمندانه مى خواهد؛ بنابراين بى شك رسانه ها در جنگ 
نرم در خط مقدم قرار دارند و مى توانند جريان هاى مهم را حمايت 

و هدايت كنند و حتى خود جريان سازى كنند.
ــه اى هم ــازى هاى رايان ــذارى و اهميت ب ــه تاثير گ نوش آبادى ب

 اشاره كرد و افزود: نبايد تصور كرد كه اين بازى ها تنها ابزارى براى 
ــت؛ چرا كه توليدكنندگان بازى هاى بازى و سرگرمى كودكان اس

ــورهاى  ــيله اهداف خود را در كش  رايانه اى مى خواهند به اين وس
ــاد اسالمى به  ــر كنند.وى گفت: وزارت فرهنگ و ارش ديگر منتش
ــتگاه فعال در پدافند غيرعامل با برنامه ريزى سياست و  عنوان دس
برنامه هاى خود را براى موضوع اساسى پدافند غيرعامل اعالم كرده 
ــه  ــن وزارتخان ــاد، اي ــخنگوى وزارت ارش ــه س ــت.به گفت اس
ــه ــالب از هم ــم انق ــر معظ ــن رهب ــات و فرامي ــاس منوي براس
ــد مطبوعات و ــار مانن ــاى در اختي ــود و ابزاره ــاى خ  ظرفيت ه

ــه هاى  ــينما، تئاتر، خان ــش، س ــم ، نماي ــاب، فيل ــانه ها، كت  رس
ــت فرهنگ  ــطح دانش و تقوي ــت افزايش س ــال و... در جه ديجيت
عمومى و باال بردن بينش جامعه استفاده و سهم و نقش خود را ايفا 

خواهد كرد.

سخنگوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى؛

اهتمـام ويژه دشمنان به جنگ نـرم

Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

ــه تغيير تركيب ــان اينك ــتانى،  با بي ــاد ادبيات داس مديرعامل بني
هيات علمى جايزه،  به طور طبيعى و با پيشنهاد معاون فرهنگى وزير 
ــت، از دبيرى علمى حجت االسالم مهدوى راد در  ارشاد رخ داده اس

اين جايزه خبر داد.
از سوى روابط عمومى بنياد شعر و ادبيات داستانى ايرانيان، اسامى 
هيات علمى جديد جايزه ادبى جالل  آل احمد براى برگزارى هشتمين 
دوره از اين جايزه ادبى معرفى شد. اسامى اى  كه بنا بر اعالم اين بنياد 
ــاد و تاييد وزير، به اين سمت  ــنهاد معاون فرهنگى وزير ارش با پيش

منصوب شده اند.
با وجود اينكه تغيير در تركيب اين هيات،  پيش از اين،  از سوى دبير 
ــود؛ اما تغييرات  ــده ب اجرايى جايزه و مديرعامل بنياد پيش بينى ش
ــين  به وجود آمده در اين تركيب و كنار رفتن چهره هايى مانند حس
پاينده، محسن كاظمى، صادق كرميار و محمد حنيف از هيات علمى 
ــتغيب، راضيه تجار،  ــد عبدالعلى دس ــى چهره هايى مانن و جايگزين
ــيار قابل توجه ــى در نوع خود بس ــتور و مهدى حجوان مصطفى مس

 بود.
ــى اين جايزه و مديرعامل  در همين زمينه،  مهدى قزلى دبير اجراي

ــتانى ، درباره اينكه اين تغييرات با پيشنهاد  بنياد شعر و ادبيات داس
ــده و يا خير اظهار كرد: پيشنهاد دهنده اسامى معاون  بنياد انجام ش
ــالمى است كه دبير هيات امناى  فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اس
جايزه است و پس از آن هيات امناى بنياد كه شامل شوراى فرهنگ و 
هنر معمارى شوراى عالى انقالب فرهنگى است آنها را تاييد و با حكم 
ــاد و رييس هيات امناى جايزه به اين  آقاى جنتى به عنوان وزير ارش

سمت منصوب شده اند.
وى درباره وظايف هيات امناى اين جايزه نيز گفت: تعيين داوران و 

نيز آيين نامه جايزه از وظايف هيئت امناست.
قزلى در همين زمينه درباره تغييرات احتمالى كه در آيين نامه جايزه 
جالل رخ خواهد داد نيز گفت: پيش بينى من اين است كه تغييرات 
ــته نظر هيات علمى جايزه خواهد  سنگينى رخ ندهد؛ اما اين هم بس

داشت كه آيين نامه را تا چه اندازه بخواهد شامل تغييرات كند.
به گفته قزلى اين تغييرات طبيعى است و در هر دوره از برگزارى اين 
ــب هيئت علمى جايزه وجود خواهد  جايزه ادبى احتمال تغيير تركي
ــتانى ايرانيان همچنين  ــت.مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داس داش
درباره وضعيت سمت دبيرى علمى اين جايزه نيز گفت: حجت االسالم 
محمد على مهدوى راد،كماكان به عنوان دبير علمى جايزه جالل به 

فعاليت ادامه خواهند داد.
ــال جارى و در 30  ــتمين دوره جايزه ادبى جالل آل احمد در س هش

آبان ماه برگزيدگان خود را خواهد شناخت.

ــناد و كتابخانه  ــازمان اس ــى س ــخ خط ــى نس هرچند فهرست نويس
ــت اين آثار ــده و مجلداتى نيز از فهرس ــت كه آغاز ش ملى چندى س

ــود كه هنوز بيش از دو هزار نسخه   منتشر شده است، اما گفته مى ش
خطى فهرست نويسى نشده اند.

كتابخانه ملى با داشتن نسخ خطى نفيس و بسيار نفيس در حوزه هاى 
مختلف علوم از جمله منابع غنى نگهدارى اين مخطوطات در كشور به 
شمار مى  آيد. نسخ خطى موجود در اين كتابخانه در حوزه هاى مختلف 
فلسفه و عرفان، فقه واصول، طب، رياضى، نجوم، ادبيات و تاريخ به زبان 
فارسى و عربى ست كه تعدادى از آنها نسخه هاى نادر و نفيس و با ارزش 
است. همچنين اين مخزن واجد، مجموعه اى از نخستين ترجمه هاى 
ــت. افزون بر اين، تعدادى از نسخه هاى نفيس  ــى اروپاييان اس فارس
موجود همانند رساالت مالصدرا، كتاب وافى و شرح اشارات و تنبيهات 
ــتادان نامى همچون عبدالوهاب  به خط مولف آنها و برخى به خط اس
ــى و خاندان وصال كتابت  ــزى، زين العابدين اصفهان نغمه، احمدنيري
شده اند.سيدرضا صالحى اميرى، رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملى، 
ــال گذشته در اين  ــت حاميان نسخ خطى كه س در همايش بزرگداش
سازمان برگزار شده بود، از وجود 38 هزار نسخه خطى در اين كتابخانه 
خبر داد و گفت: در همين كتابخانه ملى فقط 38 هزار نسخ خطى و 34 

ــنگى وجود دارد. اميدواريم با افزايش بودجه اين  هزار نسخه چاپ س
سازمان در سال آينده  و كمك دولت، حوزه نسخ خطى كشور سامان 
بهترى پيدا كند.هرچند فهرست نويسى نسخ خطى چندى ست كه در 
اين كتابخانه آغاز شده و مجموعه اى 45 جلدى نيز از اين منابع منتشر 
شده است؛ اما گفته مى شود كه هنوز تعداد دو هزار و 500 نسخه خطى 
موجود در اين كتابخانه فهرست نويسى نشده اند. غالمرضا اميرخانى، 
معاون كتابخانه ملى، در گفت وگو با تسنيم، ضمن تاييد اين خبر گفت: 
ــن منابع تعريف ــى اي ــى پروژه اى براى فهرست نويس در كتابخانه مل

ــفانه  ــد.وى ادامه داد: متأس ــت كه به مرور انجام خواهد ش ــده اس  ش
ــته براى اين امر وجود نداشته است؛  برنامه مدونى در سا ل هاى گذش
ــت. عالوه بر اين، افراد  به همين دليل بخشى از كارها عقب افتاده اس
ــتند.معاون كتابخانه  ــته از امور كم هس متخصص براى انجام اين دس
ملى با بيان اينكه در نظر داريم تا نسخ باقى مانده نيز كم كم جزء منابع 
فهرست نويسى شده لحاظ شوند، يادآور شد: مى توانيم ادعا كنيم كه 
ــخ خطى موجود در اين كتابخانه فهرست نويسى  در سال 95 تمام نس

خواهد شد.
ــخ  ــى نس ــت كه در زمينه فهرست نويس ــه ملى چند سالى س كتابخان
ــته است كه  ــالم نيز فعاليت داش خطى ديگر كتابخانه هاى جهان اس
ــى  ــاركت هم در زمينه آموزش و هم در زمينه فهرست نويس اين مش
ــت كه برنامه اى  ــت. اخيراً اين كتابخانه اعالم كرده اس منابع بوده اس
ــبه قاره را نيز در دستور  براى فهرست نويسى نسخ خطى فارسى در ش

كار خود دارد.

هيات علمى جديد جايزه جالل، 
پيشنهاد معاون فرهنگى بود

بالتكليفى 2500 نسخه خطى
 در كتابخانه ملى

هيچگاه فكر نمى كردم گريمور شوم؛

داوطلب فعاليت در كارهـاى 
مـذهبى هستم
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دريچه اخبار كوتاه

 رييس بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختيارى از شناسايى 59 مخترع در اين 
استان خبر داد.مجتبى بنياديان اظهار داشت: قبل از تاسيس بنياد نخبگان استان 
ــده بود كه بعد از تاسيس بنياد  چهارممحال بختيارى سه مخترع شناسايى ش
نخبگان اين استان، 59 نفر مخترع در چهارمحال و بختيارى شناسايى شده اند.

وى افزود: اين مخترع ها اختراعات خود را به ثبت رسانده اند و مورد تائيد بنياد 
ــتان چهارمحال و بختيارى ادامه داد:  نخبگان هستند.رييس بنياد نخبگان اس
72 نفر برتر در حوزه المپياد هاى علمى در استان چهارمحال و بختيارى تحت 
حمايت هاى بنياد ملى نخبگان هستند.وى با بيان اينكه 55 نفر در حوزه نفرات 
ــرى عضو بنياد ملى نخبگان چهارمحال و بختيارى هستند،  برتر آزمون سراس
عنوان كرد: اين 55 نفر توانسته اند در آزمون هاى سراسرى رتبه دو رقمى كسب 
ــنواره هاى علمى مختلفى همچون خوارزمى، رازى  كنند.وى يادآور شد: جش
و... تحت تائيد بنياد ملى نخبگان هستند و كسانى كه بتوانند در اين جشنواره 
ــب كنند، مى توانند عضو بنياد ملى نخبگان بشوند.رييس بنياد  ها مقامى كس
نخبگان استان چهارمحال و بختيارى ادامه داد: هم اكنون در حوزه جشنواره ها 
43 نفر عضو بنياد ملى نخبگان استان چهارمحال و بختيارى است و از حمايت 
هاى اين بنياد بهره مند مى شوند.مجتبى بنياديان يادآور شد: هم اكنون بنياد 
ــتاى حمايت از نخبه پرورى تالش هاى بسيار در سطح استان  نخبگان در راس
ــت هاى مالى از  ــت كه مى توان به حماي چهارمحال و بختيارى انجام داده اس
ــعه مدارس، حمايت از كانون هاى علمى  ــگاه ها، توس انجمن هاى علمى دانش

و... اشاره كرد.

 مدير كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختيارى از برگزارى جشنواره 
خيرين مدرسه ساز چهارمحال و بختيارى در تهران خبر داد.

بهروز اميدى با اشاره به اينكه جشنواره خيرين مدرسه ساز چهارمحال و بختيارى 
در تهران برگزار مى شود، اظهار داشت: اين جشنواره در آذرماه در تهران برگزار 
مى شود و از خيرين مدرسه ساز در اين جشنواره تجليل مى شود.وى ادامه داد: 
ــتان تهران براى ساخت مدرسه در  اين جشنواره با هدف شناسايى خيرين اس

استان چهارمحال و بختيارى برگزار مى شود.
مدير كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: با همكارى 
ــتيم كه افراد خيرى كه امكان  مسووالن استان و هميارى رسانه در تالش هس
ــايى كنيم و زمينه حضور آنها را در اين  ــازى را دارند شناس كمك به مدرسه س

جشنواره فراهم كنيم.
وى تاكيد كرد: هم اكنون كميته هاى برگزارى اين جشنواره تشكيل شده است 
ــنواره هستند.مدير كل آموزش و  و در حال برنامه ريزى براى برگزارى اين جش
ــد: تاكنون خيريان بسيارى در  پرورش استان چهارمحال و بختيارى يادآور ش
ــه، آموزش و پرورش را يارى  ــاخت مدرس استان چهارمحال و بختيارى در س

داده اند.

رييس بنياد نخبگان ؛
59 مخترع در چهارمحال و بختيارى 

شناسايى شدند

مدير كل آموزش و پرورش ؛
جشنواره خيرين مدرسه ساز چهارمحال 

و بختيارى در تهران برگزار مى شود

مديركل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى 
گفت: بزرگترين پرونده زمين خوارى استان بالغ بر 
3 هزار و 200 هكتار بسته و به بيت المال برگردانده 

شد.
ــت: 3 هزار و 200  على محمدى مقدم، اظهار داش
هكتار از اراضى ملى استان پس از 21 سال با تالش 
ــازمان جنگل ها به  ــى و س ــع طبيع اداره كل مناب
ارزش بيش از 16 هزار ميليارد تومان به بيت المال 
بازگشت.وى افزود: سال 73 در پى اعتراض 8 نفر از 
اهالى روستاى يان چشمه واقع در شهرستان بِن به 
ملى شدن بخشى از اراضى كميسيون ماده واحده، 
ــعبه بدوى ارجاع و 3  پرونده به دادگاه بدوى در ش
ــنيات  ــار از اراضى ملى به مستس هزار و 200 هكت

اشخاص واگذار مى  شود.
مديركل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى 
ــاره به اعتراض اداره كل منابع طبيعى به رأى  با اش
دادگاه گفت: پرونده در پى اعتراض اداره كل منابع 
طبيعى به دادگاه تجديدنظر ارجاع و در اين شعبه 

رأى دادگاه تأييد مى شود.

محمدى مقدم تصريح كرد: اداره كل منابع طبيعى 
ــناد و ماده 18 قانون، پرونده را به  ــتناد به اس با اس
ديوان عالى كشور ارجاع و اعتراض پذيرفته مى شود.

ــس از رأى ديوان عالى  ــه پرونده پ وى با بيان اينك
ــعبه هم ارز دادگاه تجديدنظر ارجاع و  ــور به ش كش
ــال دوباره رأى به نفع اشخاص صادر  پس از چند س
ــع طبيعى براى  ــود، بيان كرد: اداره كل مناب مى ش
دومين بار به رأى صادره اعتراض و پروند به ديوان 

عالى كشور ارجاع داده مى شود.
مديركل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى 
ــال 90 به شعبه 6 دادگاه  با بيان اينكه پرونده در س
ارجاع داده  شد، گفت: پرونده زمين خوارى پس از 4 
سال و با بررسى هيئت هاى يك تا 9 نفره، با استناد 
ــه اينكه اراضى پس از  به تصاوير هوايى و با توجه ب
اجراى قانون منابع طبيعى و قانونى شدن جنگل ها 
ــده بود، با رأى دادگاه اراضى تحت عنوان  تصرف ش
اراضى ملى به صورت كامل به بيت المال برگردانده 

شد.
محمدى مقدم با اشاره به موقعيت جغرافيايى اراضى 

ــان كرد: اراضى در حاشيه  ــده خاطرنش تصرف ش
رودخانه زاينده رود و در بخش شيداى بِن واقع شده 

و از ارزش افزوده بااليى برخوردار هستند.
ــاره به كاربردهاى گردشگرى و كشاورزى  وى با اش
ــا هدف  ــى از اراضى ب ــزود: بخش ــى اف ــن اراض اي
بهره بردارى از مراتع به 80 دامدار و بهره بردار واگذار 
و بخشى از اراضى كم بازده با قابليت سرمايه گذارى 
در راستاى توسعه شهرستان بِن و ايجاد اشتغال به 

توسعه گردشگرى و كشاورزى اختصاص مى يابد.
مديركل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى 
ــدن جنگل ها و  ــا تصويب قانون ملى ش بيان كرد: ب
اجراى مقررات، مستسنيات اشخاص و حدود اراضى 
ــخص و به منظور تثبيت مالكيت براى 96  ملى مش

درصد از اراضى ملى، سند ثبتى صادر شده است.
محمدى مقدم با بيان اينكه براى اسناد دفترچه اى 
ــند تك برگى تكميل  ــنوات قبل از پايان سال س س
مى شود، گفت: براساس دستورالعمل كاداستر براى 
ــند تك برگى  80 هزار هكتار از عرصه هاى ملى س

صادر شده است.

ابالغ راى
7/508 كالسه پرونده 607/94 ش13 شماره دادنامه: 94/7/13-1167 
مرجع رسيدگى شعبه سيزده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان على 
رضايى فرزند حسين به نشانى اصفهان، خ شيخ طوسى، خ حكيم اسدى، 
بن بست شهيد صدوقى پالك 122 خوانده محسن مشهدى قهدريجانى 
فرزند قربانعلى مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ بيســت ميليون 
ريال وجه سفته شــماره 874737 به انضمام كليه خسارات قانونى و 
تاخير در تاديه گردشــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى 
شــورا در خصوص دعوى على رضايى به طرفيت محسن مشهدى به 
خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجه مدركيه با توجه به فتوكپى 
مصدق يك فقره سفته مدركيه به شــماره خزانه دارى كل 874737 به 
مبلغ 20/000/000 ريال و اينكه خوانده با اطالع در جلســه دادرســى 
حاضر نگرديده و از دعوى مطروحه و مســتند و منسوب به خود هيچ 
گونه ايراد و دفاعى به عمل نياورده و دليلى بــر پرداخت دين و برائت 
ذمه خويش ارائه ننموده است لذا دعواى خواهان را ثابت تشخيص داده 
مستندا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آ 
د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 بابت اصل 
خواسته و 155/000 ريال هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه قابل 
محاسبه در واحد اجراى احكام از تاريخ تقديم دادخواست (94/4/13) 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و پس از آن ظرف 20 
روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى اصفهان مى باشد. م الف 19866 

شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/509 شــماره دادنامــه: 9409970353200738 شــماره پرونده: 
9109980364600630 شماره بايگانى شعبه: 910875 شاكى: محمد 
خادمى به نشانى اصفهان كالنترى 11 سيد عليخان متهمين: 1- آقاى 
اكبر رفيعى 2- آقاى محمد مختارى مقدم همگى به نشانى مجهول المكان 
اتهام: مزاحمت تلفنى گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده 
ختم رسيدگى اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى دادگاه در خصوص كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و 
انقالب اصفهان عليه آقايان اكبر رفيعى فرزند حسين و محمد مختارى 
مقدم دائر بر مزاحمت تلفنى موضوع شكايت آقاى محمد خادمى فرزند 
غالم اين دادگاه با مالحظه محتويات پرونده و به لحاظ فقد هر گونه ادله 
اثباتى محكمه پسند در جهت توجه اتهام به متهمين و مستنداً به ماده 4 
قانون آيين دادرسى كيفرى حكم به برائت صادر و اعالم مى دارد. راى 
صادره ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى 
در محاكم محترم تجديد نظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف 17692 

رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 اصفهان 
ابالغ راى

7/510 شــماره دادنامــه: 9409970353200740 شــماره پرونده: 
9209980358401604 شــماره بايگانى شــعبه: 921368 شــكات: 
1- آقاى فريدون كيوانى فرزند قدله 2- آقاى محمد حسن وفايى نايينى 
فرزند نوراله 3- آقاى فضل اله پرك فرزند عبدالعلى 4- خانم رضوان 
الســادات ســيادت نايينى فرزند باقر با وكالت آقاى عباس باقر هادى 
فرزند حسينعلى به نشانى اصفهان ابتداى خيابان شريعتى روبه روى 
اورژانس شــريعتى مجتمع نويد يك طبقه ســوم واحد هفت متهمين: 
1- آقاى حميدرضا حاج عليزاده فرزند رضا به نشانى مجهول المكان 
2- آقاى سيد مجتبى مصطفوى قهفرخى فرزند سيد جواد با وكالت آقاى 

محمد محموديان فرزند غالمرضا به نشانى خيابان شيخ صدوق شمالى 
خ شيخ مفيد ساختمان آسمان طبقه اول واحد اول و آقاى داود عابدى 
فرزند قنبرعلى به نشانى اصفهان خيابان وحيد خيابان مارنان مجتمع 
ادارى ناژين طبقه دوم واحد 10 اتهام ها: 1- انتقال مال غير 2- جعل و 
استفاده از ســند مجعول گردشــكار: دادگاه پس از بررسى محتويات 
پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. راى دادگاه: در خصوص كيفرخواســت صادره از دادســراى 
عمومى و انقــالب اصفهان عليــه آقايان 1- حميدرضا حــاج عليزاده 
فرزند رضا دائر بر انتقال دادن مال غير و مشــاركت در جعل قرارداد 
عادى 2- ســيد مجتبى مصطفوى قهفرخى فرزند سيد جواد با وكالت 
آقايان داود عابدى و محمد محموديان دائر بر انتقال گرفتن مال غير و 
مشاركت در جعل قرارداد عادى و مباشرت در استفاده از سند مجعول 
موضوع شكايت آقايان محمدحسن وفايى نائينى فرزند نوراله و فريدون 
كيوانى فرزند قدرت اله و فضل اله پرك فرزند عبدالعلى و خانم رضوان 
السادات سيادت نائينى همگى با وكالت آقاى عباس باقر هادى توضيحا 
اينكه حسب شــكوائيه تقديمى از سوى شــكاه با ارائه اسناد و مدارك 
استنادى كه بيان داشــته به موجب چهار فقره قولنامه عادى در سال 
1380 مضبوط در پرونده اقدام به خريد چهار واحد آپارتمانى واقع در 
اصفهان خيابان محتشم كاشانى كوچه شهيد زارعى تحت پالك ثبتى 
شماره 3123/83 و به نحو پيش فروش از متهم حميدرضا حاج عليزاده 
نموده كه پس از ساخت و ساز و از سال 1382 تاكنون در تصرف آنان 
بوده و از طرفى به لحاظ متوارى شــن نامبرده و پــس از پيگيرى در 
جهت الزام به انتقال سند رسمى واحدهاى خريدارى شده اقدام به طرح 
دعوى در شعبه 14 دادگاه حقوقى اصفهان نموده كه مشخص مى گردد 
متهم مذكور مبادرت به اعطاى وكالت ثبتى به شــماره 14387 مورخ 
87/1/29 دفترخانه 137 اصفهان بــه متهم مجتبى مصطفوى در جهت 
انتقال و فروش امالك موصوف نموده كه نامبرده نيز به موجب ســند 
رسمى شماره 1346 مورخ 89/1/17 دفترخانه 432 اصفهان مبادرت 
به انتقال سند رسمى واحدهاى متعلق به شكاه به نام خود نموده است. 
مضافا اينكه با جعل و ارائه قولنامه عادى مورخ 80/9/13 مدعى خريد 
چهار واحد آپارتمان موصوف از سوى حميدرضا حاج عليزاده گرديده 
است اين دادگاه با توجه به تحقيقات معموله و بررسى جميع محتويات 
پرونده و با عنايت به احراز مالكيت قبلى متهم حميدرضا حاج عليزاده 
نسبت به ملك موضوع شكايت حسب وكالت نامه ثبتى شماره 169850 
مــورخ 84/11/3 و همچنين توافقنامه عادى مــورخ 80/5/13 فيمابين 
نامبرده ومالك اوليه خانم ايران جعفرى دســتجردى و اقدام به پيش 
فروش چهار واحد از ملك خريدارى شده به شكاه حسب قولنامه هاى 
عادى ارائه شده و اين كه بررســى قولنامه عادى مورخ 80/9/13 فى 
مابين متهمين از لحاظ نحوه نگارش و تنظيم و اعالم نظر كارشناسان 
رسمى درامور خط و امضاء و همچنين گواهى برخى از شهود امضاء 
كننده ذيل قولنامه داللت بر عدم اصالــت و در واقع جعل مفادى آن از 
سوى متهمين داشته و از طرفى اظهارات و دفاعيات غير موجه صورت 
گرفته از سوى متهم مجتبى مصطفوى در مراحل تحقيقات دادسرا و در 
جلســات دادگاه در جهت نحوه پرداخت ثمن معامله و اين كه على رغم 
آگاهى كامل از موضوع تصرفات شكاه در واحدهاى آپارتمانى از سال 
1382 و ادعاى داشتن مالكيت آنان در ملك موصوف و بدون طرح هر 
گونه دعوى حقوقى يا كيفرى عليه نامبردگان اقدام به اخذ وكالت ازديگر 
متهم (حميدرضا حاج عليزاده) و انتقال رسمى ملك به نام خود نموده 
و همچنين فرارى بودن متهم رديف اول و عــدم حضور وى در محل 
دادسرا و جلســه دادگاه على رغم ابالغ قانونى و دستور جلب و نشر 
در آگهى و ســاير قرائن و امارات موجود در پرونده كــه تمامًا بيانگر 

هماهنگى قبلى با نيــت مجرمانه هر دو متهم در جعــل مفادى قرار داد 
مورخ 80/9/13 و اقدام به اعطاى وكالت نامه رسمى به نحو غير قانونى 
از ســوى حميدرضا حاج عليزاده به مجتبى مصطفوى و اقدام به اخذ 
سند رسمى بدون داشتن هر گونه حق شرعى و قانونى از سوى مجتبى 
مصطفوى داشته است لذا در مجموع اقدامات صورت گرفته از سوى 
متهمين را منطبق با بزه مشــاركت در كالهبردارى تشخيص و با وارد 
داشتن اتهام و مستندا به ماده 1 قانون تشديد مجازات ارتشاء اختالس 
و كالهبردارى و با در نظر گرفتن اينكه اصل ملك موضوع شكايت در 
تصرف شــكاه بوده و ابطال وكالتنامه و ســند انتقال رسمى منوط به 
رعايت تشــريفات قانونى بوده و مضافا وجهى نيــز از بابت قولنامه 
عادى 80/9/13 پرداخت نگرديده اســت و دادگاه نســبت به رد مال و 
جزاى نقدى مواجه با تكليفى نبوده حكم به محكوميت هر يك از متهمين 
رديف اول و دوم به تحمل سه ســال حبس تعزيرى صادر و اعالم مى 
دارد در خصوص موضوع اتهامــى متهمين دائر بــر انتقال گرفتن و 
انتقال دادن مال غير و مشــاركت در جعل و اســتفاده ازسند مجعول 
با توجه به مطالــب پيش گفته و به لحاظ عدم توجه اتهام و مســتندا به 
ماده 4 قانون آيين دادرســى كيفرى حكم به برائت صادر و اعالم مى 
دارد آراء صادره نسبت به متهم رديف اول غيابى و ظرف مهلت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و مجددا ظرف مهلت 
20 روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم محترم تجديد نظر استان و 
نســبت به متهم رديف دوم حضورى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ
 ابالغ قابــل تجديد نظرخواهــى در محاكم محترم تجديد نظر اســتان 
اصفهان مى باشــد. م الف 17691 رئيس شــعبه 106 دادگاه كيفرى 2 

اصفهان 
حصر وراثت

8/10 آقاى محمد حسين حمله دارى داراى شناســنامه شماره 74 به 
شرح دادخواست به كالســة 677/94 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مصطفى حمله 
دارى نجف آبادى بشناســنامه 1563 در تاريــخ 1394/2/2 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1- احمد حملــه دارى ش.ش 703. 2- محمد حســين حمله 
دارى نجف آبادى ش.ش 74 . 3- زهرا حمله دارى نجف آبادى ش.ش 
375 (فرزندان متوفى) 4- صديقه چاوشــى نجــف آبادى ش.ش 232 
(همســر متوفى) متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف:3132 رئيس شــعبه 14 شوراى حل 

اختالف نجف آباد
حصر وراثت

8/9 آقاى على فاضل داراى شناسنامه شماره 989 به شرح دادخواست 
به كالسة 656/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان حســينعلى فاضلــى نجف آبادى 
بشناسنامه 851 در تاريخ 1394/2/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- على فاضل نجف 
آبادى ش.ش 989 . 2- مــژگان فاضلى نجف آبــادى ش.ش 15476 . 
3- محدثه فاضلى نجف آبــادى ش.ش 1998 . 4- الهام فاضلى نجف 
آبادى .ش ش1080284508. 5- مهناز فاضلى نجف آبادى ش.ش 838 
(فرزندان متوفى) 6- صديقه هادى نجف آبادى ش.ش 1059 (همســر 
متوفى) متوفى به جز نامبــردگان ورثه ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 

هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف:3131 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد

حصر وراثت
8/13 آقــاى مجيد كاظــم زاده داراى شناســنامه شــماره 28310 به 
شرح دادخواست به كالســة 679/94 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيــح داده كه شــادروان محمود 
كاظــم زاده بشناســنامه 521 در تاريــخ 1394/7/10 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- مجيد كاظم زاده ش.ش 28310. 2- ســعادت كاظم زاده ش.ش 
3431 (فرزنــدان متوفى) 3- صنمبر شــجاعى برجوئى ش.ش 1300 
(همســر متوفى) متوفى به جــز نامبردگان ورثه ديگــرى ندارد. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:3142 رئيس شعبه 14 شوراى حل 

اختالف نجف آباد
حصر وراثت

8/5 آقاى محمود ذبيحى اردستانى داراى شناسنامه شماره 54 به شرح 
دادخواست به كالسة 325/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مسلم ذبيحى اردستان 
بشناســنامه 610 در تاريخ 1394/5/29 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- فاطمه 
ذبيحى اردستانى به شماره شناســنامه 22 متولد 44/1/1 صادره از 
اردستان فرزند متوفى. 2- مهدى ذبيحى اردستانى به شماره شناسنامه 
167 متولد 48/6/30 صادره از اردستان فرزند متوفى 3- حسن ذبيحى 
اردستانى به شماره شناسنامه 87 متولد 45/5/1 صادره از اردستان 
فرزند متوفى 4- محمود ذبيحى اردســتانى به شــماره شناسنامه 54 
متولد 42/2/10 صادره از اردستان فرزند متوفى 5- صديقه طحانيان 
به شماره شناســنامه 174 متولد 25/7/2 صادره از اردستان همسر 
متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:784 

رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف اردستان 
حصر وراثت

8/4 آقاى صادق صادقى فر داراى شناســنامه شــماره 54 به شــرح 
دادخواست به كالسة 384/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عــذرا يعقوب زاده 
كچومثقالى بشناسنامه 733 در تاريخ 1394/2/31 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
احمدعلى صادقى فر به شماره شناسنامه 26. 2- محمدرضا صادقى 
فر شماره شناسنامه 5 . 3- صادق صادقى فر به شماره شناسنامه 54 . 
4- عباس صادقى فر به شماره شناسنامه 1349. 5- حسين صادقى فر 
به شماره شناسنامه 1344 و دو دختر به نامهاى 1- زهرا صادقى فر به 
شماره شناسنامه 38 و 2- بتول صادقى فر به شماره شناسنامه 1465 
والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:781 

رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف اردستان 

مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختيارى گفت: استان با توجه به 
وجود عوامل مختلفى همچون آب، خاك، اختالف ارتفاع و شرايط آب و هوايى، 
ــتان ها داراست. شهرام  ــش گياهى متنوع و متفاوتى را به نسبت ديگر اس پوش
احمدى با اشاره به پنج كانون عمده جنگلى در استان افزود: 20 درصد از مساحت 

استان و 5/2 درصد از مساحت جنگل هاى كشور در استان قرار دارند. 
وى وقوع آتش سوزى هاى متعدد، خشكسالى، قاچاق گونه هاى در معرض خطر، 
ــى از ريزگردهاى  ــه هيزم و زغال و آلودگى هوا ناش قطع درختان به منظور تهي
ــوان كرد.  مديركل  ــم تخريب در جنگل ها عن داخلى و خارجى را از عوامل مه
حفاظت محيط زيست استان، در زمينه تراكم باالى گونه هاى گياهى و جانورى 
استان گفت: استان به دليل دارا بودن حدود 87 درصد از اكوسيستم كوهستانى، 
ــط 28/3 درصد گونه بومى در  وجود گونه هاى گياهى و جانورى متعدد و متوس
ــت:  ــزان گونه هاى بومى ايران را دارد. وى اظهار داش ميليون هكتار باالترين مي

تاكنون بيش از 1500 گونه گياهى در استان شناسايى شده است.
ــتان در معرض خطر انقراض هستند،   احمدى با بيان اينكه 14 گونه گياهى اس
گفت: گونه هاى گل نرگس گونه تازتا، كرفس كوهى، كرفس سفيد، مرزه كالرى 
و الله واژگون زاگرسى با يك درجه حفاظت باالتر در طبقه EN (احتمال باالى 
انقراض) و چشم ونوس، بومادران بختيارى، موسير، رازيانه كوهى غشائى، باريچه، 
آنقوزه، عروس سنگ زردكوهى، عروس سنگ زاگرسى و زرين گياه با يك درجه 
حفاظتى پايين تر در طبقه VU (احتمال باالى تهديد و در خطر بودن) هستند. 

مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختيارى:
14 گونة گياهى استان در معرض خطر 

انقراض هستند
اجراي پروژه مسكن مهر به شيوه كنوني 

باعث ايجاد تورم در كشور شد
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: اجراي پروژه مسكن مهر به شيوه كنوني، 

احساسي و نسنجيده بود و باعث ايجاد تورم در كشور شد. 
قاسم سليماني در نشست بررسي مشكالت بانك ملي و مسكن مهر استان اظهار 
ــكن مهر بايد به صورت محدودتر و براساس نياز مردم اجرايي  داشت: پروژة مس
مي شد. وي تصريح كرد: براي سهولت در انجام پروژة مسكن مهر، از همان ابتدا 
بايد بانك مسكن را به عنوان بانك تخصصي اين پروژه درنظر مي گرفتند. سليماني 
ادامه داد: مديران دستگاه هاي اجرايي مربوطه به ويژة بانك هاي عامل استان، بايد 
براي رفع سريع تر مشكالت مربوط به پروژة مسكن مهر، قوانين كارساز را شناسايي 
ــي براي مردم پرهيز كنند.  وي افزود: به  و اجرايي كرده و از هرگونه مشكل تراش
منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشكل، بايد پرونده هاي مربوط به مسكن مهر، 

هر چه سريع تر رسيدگي شوند. 
رييس كل دادگستري چهارمحال و بختياري گفت: به منظور سرعت بخشي به 
روند رسيدگي به پرونده هاي مسكن مهر استان، يك شعبه خاص در نظر گرفته 
ــان كرد: به همين منظور، دستگاه هاي  مي شود. سيد عبداهللا موسوي خاطرنش
اجرايي مربوطه، بايد هرچه سريع تر آخرين وضعيت مسكن مهر استان را بررسي 

و در اختيار دادگستري استان قرار دهند.

مديركل منابع طبيعى ؛

بزرگ ترين پرونده 
زمين خوارى چهارمحال و بختيارى بسته شد
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سياه ترين ماده جهان توليد شد

تبديل آب دريا به آب آشاميدنى

خطر محصوالت زيست فناورى 
ارزيابى و كنترل مى شود محققان موفق به توليد ماده اى شدند كه ادعا مى شود سياه ترين 

ماده دست ساز بشر است.
ــده است و تمام نورى   اين ماده از نانوتيوب هاى كربنى ساخته ش
ــع اين ماده از  ــود، جذب مى كند. در واق را كه به آن تابيده مى ش
ــر هر كدام، يك نانو  ــده كه در س ــكلى توليد ش نانوذرات كروى ش
ــر از زاويه و قطبش  ــتوانه كوچك قرار دارد. اين ماده صرف نظ اس
ــا 99 درصد نور  ــيون) امواج نورى، توانايى جذب 98 ت (پالريزاس
تابيده شده در طيف 400 تا هزار و 400 نانومتر را دارد و 26 درصد 
بيشتر از جاذب ترين ماده شناخته شده تاكنون، توانايى جذب دارد.

در ساخت اين ماده از ماده اى الهام گرفته شده كه تمام نور تابيده 
شده را بازتاب مى كند و به طرز باورنكردنى سفيد است.

ــياه ترين ماده جهان، ساختار بلورى  محققان براى دستيابى به س
سفيدترين ماده جهان را معكوس كرده اند تا تمام نور تابيده شده 
ــتاورد در توليد پانل هاى  ــد. مهم ترين كاربرد اين دس را جذب كن

خورشيدى و اتصاالت نورى فوق كارآمد است.

محققان به روشى براى تصفيه آب دست يافته اند كه نسبت به روش هاى 
قديمى، ارزان قيمت تر، ساده تر و تميزتر است. روش پيشنهادى مى تواند 
تاثير زيادى بر مناطق روستايى شرق ميانه و شمال آفريقا كه دسترسى به 

آب سالم در آنجا كم است، داشته باشد.
ــب ترين  ــد، آب دريا مناس  در حال حاضر با توجه به جمعيت در حال رش
ــورها  ــت و در حال حاضر برخى از كش روش براى تامين آب مورد نياز اس
ــيرين كن به همين منظور استفاده  ــتگاه هاى آب ش از جمله مصر از دس

مى كنند.
ــاس فرآيندهاى چند مرحله اى عمل ــتگاه ها بر اس ــيارى از اين دس بس

 مى كنند كه پر هزينه بوده و برق زيادى مصرف مى شود.
همچنين پس از انجام فرآيند تصفيه، مقدار زيادى آب شور و ديگر آالينده 
ها به آب دريا بازگردانده مى شود كه مسايلى را براى محيط دريا به همراه 
دارد. به همين دليل محققان به دنبال روشى ساده تر و كم هزينه تر براى 
تصفيه آب دريا هستند.در اين تكنولوژى توسط يك فرآيند دو مرحله اى 
ساده مايع از طريق غشاى سراميكى يا پليمرى فيلتر مى شود و سپس در 
مرحله بعد آب تبخير مى گردد. اين روش سريع تر، پاك تر و از نظر مصرف 
انرژى مقرون به صرفه تر است. غشاى مورد استفاده يك غشاى جاذب نمك 
است كه با پودر استات سلولز پوشانده مى شود. پودراستات سلولز فيبرى 
ــت مى آيد و به راحتى در آزمايشگاه تهيه ــت كه از خمير چوب به دس اس
ــا مى تواند به سرعت آب دريا را   مى شود.تحقيقات نشان داده كه اين غش

نمك زدايى كند و حتى آب آلوده دريا را هم تصفيه سازد.
به گفته محققان اين روش مى تواند يك روش جايگزين كننده و مطمئن 
ــد كه در آنجا منابع آب و برق  ــعه ايى باش ــور هاى در حال توس براى كش

محدود است.

ــتاد توسعه زيست  ــوراى ملى ايمنى زيستى س  رييس دبيرخانه ش
ــتاد خطر  ــتى اين س فناورى، گفت: در كميته حقوقى و ايمنى زيس
ــت و تنوع  ــت فناورى بر  محيط زيس فرآورده ها و  محصوالت زيس

زيستى، ارزيابى و كنترل مى شود.
شهاب  الدين منتظمى، رييس دبيرخانه شوراى ملى ايمنى زيستى 
ــت  ــت فناورى معاونت علمى و فناورى رياس ــعه زيس ــتاد توس س
ــرات و مديريت خطر احتمالى  ــرد: ارزيابى مخاط جمهورى، بيان ك
ــت و تنوع  ــت فناورى بر  محيط زيس فرآورده ها و  محصوالت زيس
ــماندهاى ناشى  ــت محيطى پس ــتى و ارزيابى مخاطرات زيس زيس
ــز توليد محصوالت  ــه، زباله و فاضالب مراك ــد توليد و تجزي ازفرآين
ــت كه كميته حقوقى و  زيست فناورى از مهم ترين اولويت هايى اس
ــت فناورى معاونت علمى پيگيرى  ايمنى زيستى ستاد توسعه زيس

مى كند.
وى افزود: نظارت بر رعايت دستورالعمل هاى زيست محيطى و پايش 
ــت فناورى توسط شركت ها و  دوره اى فرآيند توليد محصوالت زيس
مراكز توليد و معرفى قوانين الزام آور براى استفاده صنايع مختلف از 
ــت فناورى در حفظ محيط زيست، رفع  محصوالت و روش هاى زيس
آلودگى ها، كاهش خطرات و آسيب هاى ناشى از توليد مواد خطرناك 
از ديگر وظايفى است كه جزء اولويت هاى كميته محسوب مى شود.

ــده براى كميته،  ــر اولويت هاى تعريف ش به گفته منتظمى، از ديگ
شناسايى و پايش آالينده هاى زيست محيطى با استفاده از روش هاى 
ــاز صنعت  ــتى مورد ني ــاى زيس ــد فرآورده ه ــت فناورى، تولي زيس
ــتى،  ــيفاير زيس ــيفاير و ِدامولس ــد صمغ زانتان، امولس نفت «مانن
بايولوبريكانت» و توسعه و اجراى فرايند گوگردزدايى زيستى از گازها 
ــيدهاى  ــولفيد هيدروژن و اكس «حذف تركيبات گوگردى مانند س

سولفور از گاز طبيعى يا گازهاى خروجى صنايع» است.
وى تصريح كرد: زيست پااليى محيط هاى آلوده به تركيبات نفتى، 
ــاب هاى ويژه صنعت نفت و حفاظت صنعتى به  ــتى پس تصفيه زيس
روش زيستى و كنترل عوامل زيستى مخرب نيز جزء اقداماتى است 
ــت، اما در مدت شكل گيرى كميته،  كه براى كميته تعيين شده اس
ــته ايم به اهداف تعريف شده  به دليل مشكالت موجود هنوز نتوانس

برسيم.
ــتاد توسعه زيست  ــوراى ملى ايمنى زيستى س  رييس دبيرخانه ش
فناورى معاونت علمى در ادامه يادآور شد: در اين كميته قرار بر اين 
ــد كه قوانين الزام آور براى اجرايى شدن مصوبات جلسات تعيين  ش
ــته ايم قوانين  ــده ايم و نتوانس ــود، ولى هنوز موفق به اين كار نش ش

الزام آورى براى حفظ محيط زيست تعيين كنيم.
وى اظهار كرد: اگر به كميته ملى ايمنى زيستى ستاد توسعه زيست 
ــود،  ــت و مصوبات آن الزام آور ش فناورى معاونت علمى توجه درس
ــت فناورى بيايد و  ــراغ زيس مى توانيم كارى كنيم كه صنعت به س

آاليندگى هاى خود را در محيط زيست كاهش دهد.

ــت جمهورى و معاونت  معاونت علمى و فناورى رياس
ــرورش، تفاهم  ــطه وزارت آموزش و پ ــوزش متوس آم
ــد دانش آموزى منعقد  نامه اى را براى ايجاد مراكز رش

كردند.
ــت و منابع  ــعه مديري ــاون توس ــرى، مع عليرضا دلي
ــاره  ــت جمهورى، با اش معاونت علمى  و فناورى رياس
ــازى و ترغيب  ــاز مبرم آشناس ــرورت توجه به ني به ض
دانش آموزان كشور به نوآورى و فناورى و فرهنگسازى و

ــرد: تالش  ــن موضوع عنوان ك ــراى اي  برنامه  ريزى ب
مى كنيم با عملياتى شدن تفاهم نامه مشترك همكارى 
با معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش، از طريق 
آشنا كردن دانش آموزان با نوآورى و خلق ثروت از ايده 
ــت كرده و فرهنگ اين  پايه  اقتصاد دانش بنيان را تقوي

اقتصاد را از پايه مستحكم كنيم.
وى به كار مشترك معاونت علمى در خصوص راه اندازى 
ــترك با همكارى وزارت آموزش  يك مركز نوآورى مش
ــاره كرد و افزود: اين كار نيازمند همكارى  و پرورش اش
همه دستگاه هاى دخيل در اين حوزه است و اگر بتوانيم 
كار را از زيربنا آغاز كنيم، قطعا نتيجه بهترى در توسعه 
ــب  اقتصاد دانش بنيان و حصول ثروت از نوآورى كس

خواهيم كرد.
معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى، 
به آمادگى كامل اين معاونت و ستادهاى توسعه فناورى 
آن براى همكارى و اقدامات مشترك در حوزه فناورى 
ــاره كرد و گفت:  هاى راهبردى با آموزش و پرورش اش
ــعه فناورى معاونت علمى  ستادهاى چهارده گانه توس
و فناورى به طور كامل آمادگى دارند تا تجربيات موفق 

حوزه هاى علمى و فناورى را در قالب طرح هاى همكارى 
مشترك دنبال كنند. 

ــاى كارآفرينى  ــاره به راه اندازى رويداده دليرى با اش
ــى ديگر از  ــه عنوان يك ــتارت آپ ) ب دانش آموزى (اس
ــد و بروز خالقيت هاى نوآورانه  زمينه هاى مناسب رش
ــوآورى،  ــردازى و ن ــت: آغاز ايده پ ــوزان، گف دانش آم
چرخه اى است كه حول محور دانش  اموزان به حركت 

در مى آيد.
ــك رويدادهاى  ــاز ايده پردازى با كم وى ادامه داد: آغ
ــت دانش آموزان از  كارآفرينى بروز مى يابد و ممكن اس
ابتدا ايده خالقانه نداشته باشند. اما اين رويدادها به آنان 
كمك مى كند تا به سوى انديشيدن و آشنايى با ضرورت 
و اهميت نوآورى و در نهايت خلق ايده نوآورانه ترغيب 
شوند. دليرى افزود: رويدادهاى كارآفرينى كه در اين دو 
سال به طور جدى مورد حمايت معاونت علمى و فناورى 
قرار گرفته اند، مى تواند زمينه ساز حصول اطمينان از 
حضور دانش آموزان در عرصه نوآورى و خالقيت باشد و 
با دريافت خروجى مناسب از ايده هاى آنان، زمينه رشد 
و توسعه اقتصاد از طريق ايجاد شركت هاى دانش بنيان 
ــس از دوران تحصيلى فراهم  مبتنى بر همين ايده ها پ

شود.
ضرورت همكارى و هم فكرى مشترك همه نهادها 

براى بروز نوآورى دانش آموزان
در ادامه على زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت 
ــازنده معاونت  ــاره به نقش س ــوزش و پرورش با اش آم
ــد خالقيت و نوآورى  علمى و فناورى در حمايت از رش
ــاى نوآورانه در  دانش آموزان به ضرورت حضور ايده ه

عرصه تجارى اشاره كرد و گفت: خوشبختانه ظرفيت 
ــه تجارى  ــش آموزى در عرص ــروز خالقيت هاى دان ب
ــت و حمايت هايى كه معاونت علمى و  فراهم شده اس
فناورى و آموزش و پرورش از اين حوزه انجام مى دهند 
ــدات فناورانه  ــاهد ورود تولي ــده اى نزديك ش ، در آين

دانش آموزان كشورمان به عرصه تجارى خواهيم بود.
ــان اين كه در حال  ــوزش و پرورش با بي معاون وزير آم
حاضر كار پژوهش سراهاى دانش آموزى به مرحله اى 
رسيده كه بتوانند به عرصه توليد برسند، به توسعه مراكز 
رشد دانش آموزى و همچنين راه اندازى يك موزه علم 
ــر بخواهيم در حركت  ــاره كرد و گفت: اگ و فناورى اش
دانش آموزان به سوى خالقيت و نوآورى موفق باشيم، 
ــتگاه ها از جمله معاونت علمى و فناورى  بايد همه دس
ــازى سهيم  ــت جمهورى در حمايت و فرهنگس رياس
ــبختانه ظرفيت نقش آفرينى و همكارى  باشند، خوش
ــاس اين تفاهم نامه ايجاد مراكز  محيا شده است. بر اس
رشد دانش آموزى ذيل پژوهش سراهاى دانش  آموزى، 
ــوق دادن و هدايت ايده هاى دانش  آموزى به عمل و  س
تجارى سازى پروژه هاى تحقيقاتى آنان،  استفاده بهينه 
ــيل و ظرفيت هاى علمى، پژوهشى طرفين و  از پتانس
گسترش همفكرى و همكارى هاى آموزشى و پژوهشى 
ــت كه اين تفاهم نامه در قالب  ــترك از اهدافى اس مش

تعريف برنامه ها و اقداماتى دنبال مى كند.
ــعه و ترويج فرهنگ اقتصاد دانش بنيان در ميان  توس
ــوآورى و ايده پردازى،  دانش آموزان و ترغيب آنان به ن
ــه عنوان  ــن تفاهم نام ــى اي ــر محورهاى اساس از ديگ

شده است.

مراكز رشد دانش آموزى ايجاد مى شوند
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ــيدنى هاى مختلف را از قبل تنظيم  مى توانيد دماى نوش
ــما براى قهوه 57/7  كنيد. بنابراين اگر دماى مطلوب ش
ــت اما براى چاى، 61/1 سانتى گراد است  سانتى گراد اس

مى توانيد آنها را از قبل در برنامه وارد كنيد.
همچنين مؤسسه ى فناورى هاى Ember در كاليفرنيا، 
ليوان قهوه اى توليد كرده است كه مى تواند نوشيدنى شما 
ــه دارد. مصرف كنندگان  ــدِت طوالنى ترى داغ نگ را به م
ــمند  ــى  هوش ــازگار با گوش مى توانند از طريق برنامه  س
ــيدنى را تنظيم ــوان، دماى نوش ــدن پايه ى لي يا چرخان

كنند.
 ليوان Ember كه 350 ميلى ليتر حجم دارد از فناورى 
ــده ى خنك كننده و گرم كننده  براى نگه داشتن  ثبت ش
ــب به مدت دو ساعت  دماى قهوه يا چاى در دماى مناس
ــا وقتى دماى  ــتفاده مى كند. مواد تغيير دهنده ى دم اس
ــه حالت ديگر تغيير  ــيدنى تغيير كند از يك حالت ب نوش

شكل مى كنند.
ــيدنى داغ است از حالت جامد   براى مثال زمانى كه نوش
ــا را جذب و ذخيره  ــكل مى دهند و گرم به مايع تغيير ش

ــيدنى دوباره خنك  ــى كه نوش مى كنند. همچنين زمان
شود، به حالت جامد باز مى گردند و از خود گرما متصاعد 

مى كنند.
ــوه   ــاى بالق ــواد داراى توان مندى ه ــوع از م ــن ن  اي
ــواد در زمينه   ــمندان از اين م ــتند. دانش ــددى هس متع
ــاز، روباتيك، يخچال هاى جديد و البته ليوان  ساخت و س
ــمندان  ــته نيز دانش ــتفاده مى  كنند. در گذش ــوه اس قه
ــن ليوان هايى انجام  ــراع چني تالش هايى در جهت اخت

داده اند. 
دانشمندان آلمانى در سال 2009، ليوانى اختراع كردند 
كه طبق ادعاى آنها مى توانست تا 30 دقيقه با استفاده از 
همين فناورِى مواِد تغيير دهنده ى دما، نوشيدنى را گرم 

نگه دارد. 
ــال 2013، يك نمونه از آن را  ــگران در س سپس پژوهش

عرضه كردند.
ــرفته، طول  ــن فنجان هاى قهوه ى پيش  با وجود تمام اي
ــيد تا برنامه اى نيز مرتبط با اين ليوان ها عرضه شد.  نكش
با اتصال گوشى هوشمند از طريق بلوتوِث LE، برنامه ى 

Ember به شما چند قابليت كاربردى عرضه مى كند.
 براى شروع، مصرف كنندگان مى توانند براى ليوان قهوه ى 
خود، اسمى انتخاب كنند (مطمئناً در رده ى اول) و درجه 
ــد و از برنامه بخواهند  حرارت مطلوب خود را تنظيم كنن
ــب رسيد آنها را مطلع  زمانى كه نوشيدنى به دماى مناس
كند. طبق گفته  شركت سازنده، Ember فعاالنه دماى 
قهوه را پايين مى آورد و نيازى نيست منتظر ماند تا دماى 

نوشيدنى به صورت طبيعى كاهش پيدا كند.
ــوارتر از آن  اما اگر فكر مى كنيد انجام اين تنظيمات دش
ــد، دماى Ember مى تواند  ــته باش است كه ارزش داش
ــماره هاى زير صفحه نمايش  ــادگى با چرخاندن ش به س
كوچك آن كه دما را نشان مى دهد تنظيم شود. پد شارژ 
ــارژ ليوان در نظر گرفته شده است  ــى نيز براى ش وايرلس
كه در عرض 1/5ساعت آن را به طور كامل شارژ مى كند. 
Ember در حال حاضر در كمپين Indiegogo مطرح 
شده است و با پرداخت 109 دالر مى توان آن را پيش خريد 
ــل 2016 عرضه  ــه اين محصول در آوري كرد. طبق برنام

خواهد شد.

تكنولوژى عجيب؛

كنترل دماى قهوه با موبايل !

ماكروها، فشار دادن پشت سر هم و سريع كليدها 
ــت، در  با تأخير قابل تنظيم و مواردى از اين دس
نرم افزار گيمينگ Sharkoon صورت مى گيرد
ــركت Sharkoon ، يكى از توليد كنندگان  ش
مطرح لوازم جانبى است كه محصوالت گيمينگ 
آن در بازار محبوبيت زيادى پيدا كرده است.اين 
كمپانى به تازگى از كيبورد گيمينگ جديد خود 
با نام Sharkoon Skiller PRO+ رونمايى 
كرده و قرار است جايگزين نسل قبلى آن يعنى 
ــود.اين صفحه كليد قيمت  Skiller PRO ش
ــط دارد و برخى ويژگى هاى كيبوردهاى  متوس
ــظ كرده و در عين حال به  رده باال را در خود حف

خوبى يك كيبورد مكانيكى نيست.
ــى  ــردازى LED جالب  Skiller PRO+ نورپ
دارد كه مى توان هفت رنگ مختلف و همين طور 
ــنايى مطلوب براى آن انتخاب كرد. شش  روش
ــه پروفايل و 9 كليد مالتى مديا  كليد ماكرو، س
براى سهولت استفاده در نظر گرفته شده است. 
در Skiller PRO+ فشار دادن چند كليد در آن 

واحد، خللى در عملكرد كليدها ايجاد نمى كند.
ــوان از نرم افزار   براى تنظيم نور پس زمينه مى ت
مربوطه استفاده كرد و عالوه بر اين با كليدهاى 

ــرعت تعويض  ــه به س ــور پس زمين تركيبى، ن
ــت سر هم و  ــود. ماكروها، فشار دادن پش مى ش
ــريع كليدها با تأخير قابل تنظيم و مواردى از  س
 Sharkoon ــت، در نرم افزار گيمينگ اين دس
صورت مى گيرد. براى هر بازى مى توان ماكروهاى 
ــرد كليدهاى  ــر گرفت و عملك مختلفى در نظ
ــاى جهت قابل  ــرد WSAD با كليده پركارب

جابجايى است.
 +Skiller PRO ــورد  طول كابل ارتباطى كيب
 USB ــت و كانكتور حدود 150 سانتى متر اس
ــاط كم نويز طراحى  آن با روكش طال براى ارتب
 Skiller ــت. قيمت كيبورد گيمينگ شده اس
ــن كيبوردهاى گيمينگ  PRO+ در حد بهتري
ــد مثل تنظيم  ــت، برخى قابليت هاى مفي نيس
ــده  نورپس زمينه و ماكروها در آن پيش بينى ش
وليكن كليدهاى مكانيكى با عملكرد عالى و دوام 
ــردازى RGB كه تمامى  باال و همين طور نورپ
رنگ ها را پوشش مى دهد و گاهى براى هر كليد 
ــود، در آن وجود  به صورت مستقل انجام مى ش
ندارد. قيمت Skiller PRO+ معادل 37 يورو 
است و يكى از محصوالت گيمينگ خوش قيمت 

به حساب مى آيد.

ــتفاده از دانش  ــجوى مبتكر با اس يك دانش
هوش مصنوعى موفق به ساخت ربات انسان 

نماى مكبر نماز شد.
داريوش ذوالنوريان هدف از ساخت اين ربات 
ــه نماز و در  ــودكان و نوجوانان ب را ترغيب ك
ــا به فراگيرى  عين حال عالقمند كردن آنه
دانش رباتيك و هوش مصنوعى به شيوه اى 
جذاب عنوان كرد و گفت: ربات انسان نماى 
مكبر نماز قادر است با قرار گرفتن در گوشه 
ــركات امام  ــجد با نگاه كردن به ح اى از مس
ــورهاى چشمى  جماعت با استفاده از سنس
خود اعمال مختلف نماز مثل تكبيره االحرام، 
ــجده، قنوت و ... را تشخيص داده،  ركوع، س
ذكرهاى مربوطه را قرائت مى كند. البته قبل 
ــداد ركعات، قد تقريبى  از نماز بايد عالوه تع
ــود تا در  ــه ربات داده ش ــام جماعت هم ب ام
شناسايى اعمال نماز و تفكيك امام جماعت 
ــدا كرده اند دچار  از نمازگزارانى كه به او اقت

اشتباه نشود.
ــاس كار اين ربات  ــان كرد: اس وى خاطرنش
ــده در چشمان آن  ــورهاى تعبيه ش بر سنس
ــال نماز و  ــخيص اعم ــت كه قادر به تش اس

ــد كه بر اين  قرائت ذكرهاى مربوطه مى باش
ــر هم در  ــتم مكب ــدل ديوارى سيس مبنا، م
ــده تا در مساجد و  ــاخته ش ابعاد كوچك س
نمازخانه ها خصوصا در استراحتگاه هاى بين 
ــاده براى قرائت اذان  راهى و محلهاى دورافت
ــود. اين سيستم ديوارى  ــتفاده ش و اقامه اس
ــتر براى  ــان نما را كه بيش كه فرم ربات انس
ــت ندارد بر  ــودكان و نوجوانان جذاب اس ك
ديوار مسجد نصب شده و متناسب با حركات 
ــت اذكار اقامه را  ــام جماع ــا ام ــزار ي نمازگ

قرائت مى كند.
ــاره به همكارى همسرش -  ذوالنوريان با اش
ــتم،  هنگامه يقين لو - در طراحى اين سيس
ــاى مكبر را  ــان نم ــاخت ربات انس هزينه س
ــان و نمونه  ــزار توم ــا 400 ه حدود 300 ت
ــتم هوش مصنوعى مكبر نماز  ديوارى سيس
را حدود 100 تا 150 هزار تومان عنوان كرد.

ــه بردارى  وى در پايان اختراع دوربين  نقش
ــه بردار،  با قابليت هاى ويژه، ربات پرنده نقش
ربات امدادگر ضد آب و ضد حريق و سيستم 
مديريت آبيارى شهرى را از ديگر طرح هاى 

ابتكارى خود عنوان كرد.

ساخت ربات انسان نماى مكبر نماز در كشور مراقب بدافزار باجگير اندرويد باشيدكيبورد گيمينگ جديد رو نمايى شد
ريبيس پليس فتا(فضاى توليد و تبادل اطالعات) 
از فعاليت بدافزارى در سيستم عامل اندرويد خبر 
ــتم و رمزگذارى فايل هاى  داد كه با نفوذ به سيس
ــا، مبالغى طلب  ــراى بازگرداندن آنه اطالعاتى، ب

مى كند.
ــت: بدافزار  ــيدعلى ميراحمدى گف ــرهنگ س س
ــط  ــت كه توس ــد ، برنامه اى اس ــر اندروي باجگي
ــودجويان اينترنتى با هدف اخاذى از كاربران  س
طراحى و در كشورهاى مختلف انتشار يافته است.

وى ادامه داد: اين بدافزار با نفوذ به برنامه سيستم 
عامل و دسترسى مستقيم به داده ها و اطالعات، با 
رمزگذارى فايل ها، براى بازگرداندن آنها مبالغى 
ــت هزينه نيز  ــى با پرداخ طلب مى كند كه گاه

اطالعات قابل بازگشت نيست.
ــوى  ــا بيان اينكه اين بدافزارها از س ميراحمدى ب
شركت هاى امنيتى مانند كسپراسكى و سيمانتك 
 CTB :ــزود ــده اند، اف خطرناك طبقه بندى ش
 .. locker، Koler و . .A، Simplocker
ــايى شده در  نمونه هايى از اين بدافزارهاى شناس

كشورهاى مختلف هستند.
وى به كاربران توصيه كرد براى پيشگيرى از آلوده 
ــان به اين بدافزارها،  شدن تجهيزات هوشمندش

ــتيبان تهيه كنند،  ــاس فايل پش از اطالعات حس
ــناس و  ــا و لينك هاى ناش ــردن ايميل ه از بازك
ــكوك خوددارى كنند و به هيچ عنوان فايل  مش
هاى پيوستى به ايميل هاى ناشناس را باز نكنند.

رييس پليس فتاى اضافه كرد: كابران براى خريد 
ــايت هاى معتبر و داراى نماد  كاال و نرم افزار از س
اعتماد استفاده كنند و سيستم عامل دستگاه خود 

را هميشه به روز نگه دارند.
ــمند و حمله هاى  ــاى هوش ــتم ه نفوذ به سيس
ــنا در دوران ما هستند كه  سايبرى واژه هايى آش
بيشتر با انگيزه هاى سياسى، خرابكارى، مالى و ... 

انجام مى شوند.
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عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: نخستين بازارچه مشاغل خانگى 
و صنايع دستى بانوان شهرضا با هدف ارتقاى سطح امنيت روانى و مالى 

زنان سرپرست خانوار در كارخانه نوين شهرضا آماده بهره بردارى است.
 منصوره سادات صفوى با اشاره به شروع به فعاليت بازارچه مشاغل خانگى 
ــتى بانوان گفت: بازارچه مشاغل خانگى و صنايع دستى در  و صنايع دس
راستاى ارتقاى توانمندى و قابليت هاى بانوان شهرضا، روحيه خودباورى 
ــت خانوار و درآمد پايدار  ــتقالل زنان سرپرس و اتكا به نفس بانوان، و اس
ــتغال و درآمدزايى زنان  ــده است.وى افزود: امكان اش براى آنها ايجاد ش
سرپرست خانوار و بد سرپرست و بانوان شهرستان با تشكيل اين بازارچه 
فراهم مى شود.عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا با اشاره به آمار رو به رشد 
ــت خانوار، تصريح كرد: از آنجا كه داشتن شغل در اجتماع  زنان سرپرس
براى تمامى افراد سبب توسعه مهارت ها، تعامل اجتماعى، كسب هويت 
فردى و شغلى و بهبود جايگاه اقتصادى و اجتماعى آنها مى شود، توجه به 
توانمندسازى و امرار معاش زنان خانوار از اهميت زيادى  برخوردار است.
ــت خانوار در جامعه، بيان كرد:  صفوى با اشاره به مشكالت زنان سرپرس
ــكالت مربوط به عرضه توليدات  درصدد هستيم تا در كنار توجه به مش
ــهرضا، مسايل اقتصادى و  ــتغال ش خودكفا و امرار معاش بانوان خوداش
ــت خانوار را مورد توجه ويژه قرار دهيم.وى  توانمندسازى زنان سرپرس
يكى ديگر از طرح هاى در دست اجرا در شهرستان را اجراى طرح جامع 
ــار آژانس بانوان در ــازى بانوان معرفى كرد و گفت: ايجاد چه توانمندس
ــهر، ايجاد باغ بانوان و بازارچه توانمندى هاى بانوان شهرستان   سطح ش
ــط شوراى اسالمى شهر در  شهرضا از جمله اقدامات صورت گرفته توس
ــهر و به ويژه بانوان بوده  است.رييس شوراى  راستاى خدمت به مردم ش
شهرستان شهرضا ادامه داد: در اين سال قصد داريم توجه ويژه اى به بانوان 
ــال بانوان داشته باشيم. روستايى و عشايرى در برنامه هاى اجرايى امس
صفوى با بيان اين كه تمام متقاضيان فعاليت در اين بازارچه براى كسب 
ــتر مى توانند به فرهنگسراى شهيد همت شهرضا مراجعه  اطالعات بيش
ــمندى، ارتقاى سطح امنيت روانى،  كنند، گفت: ايجاد حس خود ارزش
ــيب هاى خانواده هاى زنان سرپرست  تغيير نگرش جامعه نسبت به آس
ــداف اجراى اين طرح به  خانوار و حمايت از اقتصاد مقاومتى از جمله اه

شمار مى رود.

مدير كل هواشناسى استان اصفهان گفت: در سال زراعى جارى فقط 
هفت ميلى متر باران در كاشان باريده است.

ــوراى هماهنگى مديريت بحران اين  ــت ش  مجيد بيجندى در نشس
ــى و منطقه اى،  ــه بحران  هاى جهان ــتان اظهار كرد: با توجه ب شهرس
هواشناسى نقش مهمى در مواقع بحرانى دارد.وى با بيان اينكه تغييرات 
جوى تغيير ما هوى پيدا كرده است و به سمتى در حر كت هستيم كه 
ــده است، تصريح كرد:  مديريت بحران به مديريت ريسك تبديل ش
ــالى، گرد و غبارهاى محلى و منطقه اى،  مخاطرات طبيعى، خشكس
وزش بادهاى شديد، بارش هاى سيل آسا و سرمازدگى از جمله حوادثى 
است كه همواره احتمال وقوع آن مى رود.اين مسوول ادامه داد: اجتناب 
ــت ولى امكان پيشگيرى از  از حوادث و بالياى طبيعى غير ممكن اس
ــان كرد: بارش باران در سال  خسارات وجود دارد.بيجندى خاطرنش
ــبت به نرمال كاهش فوق  آبى 94 نسبت به ميانگين بلندمدت و نس
ــال زراعى جارى فقط هفت  العاده اى داشته است به طورى كه در س
ميلى متر باران در كاشان باريده است.وى خشكسالى ها را به چهار دسته 
خشكسالى هيدرولوژى، اقتصادى  و اجتماعى، كشاورزى و هواشناسى 
تقسيم كرد و تأكيد كرد: كاشان به دليل نزديكى به كوير مركزى ايران و 
نوع اقليم، شرايط خشكسالى را دارد و بايد در اين زمينه تدابيرى اتخاذ 
ــان نيز در اين جلسه عنوان كرد: مصوبات جلسات  شود.فرماندار كاش
مديريت بحران از اهميت ويژه اى برخوردار است و دستگاه هاى اجرايى 
موظف به اجرايى شدن آن هستند.حميدرضا مؤمنيان با بيان اينكه 
در شهرستان كاشان رويدادهاى بزرگى مانند آيين قالى شويان روى 
مى دهد، تصريح كرد: دستگاه هاى اجرايى تجربيات را همواره رصد و 
در برنامه ريزى ها اعمال كنند تا شاهد حوادثى مانند حادثه منا نباشيم.
فرماندار شهرستان كاشان افزود: حوادث غيرمترقبه زمانى روى مى دهد 
كه مديريت كافى در شهر نباشد بنابراين برگزارى مانورها و جلوگيرى 
از سيالب ها راهى براى كاهش تلفات انسانى است و غير از وظيفه ادارى 
و سازمانى وظيفه اى انسانى است.در پايان اين مراسم از زحمات عباس 
اسالمى، رييس اداره هواشناسى كاشان قدردانى و عباس ارغوانى به 

سمت رياست هواشناسى كاشان منصوب شد.

عضو شوراى شهر شهرضا خبر داد
راه اندازى نخستين بازارچه مشاغل 
خانگى و صنايع دستى بانوان شهرضا

مدير كل هواشناسى استان اصفهان مطرح كرد؛
بارش هفت ميلى مترى در سال زراعى 

94 در كاشان

بنا به يك رسم چند صد ساله و هم زمان با دوازدهم محرم آيين نخل بردارى به 
مناسبت شهادت امام سجاد(ع) و سومين روز شهادت حضرت امام حسين (ع) و 

ياران با وفايش، در شهر گوگد از توابع شهرستان گلپايگان برگزار شد.
ــال قدمت دارد، دو نخل  ــنتى كه چند صد س ــهر در يك آيين س  مردم اين ش
ــجد «امام حسن  ــجد يا پانخل» و نخل مس يا دو محمل با نام هاى «نخل مس
مجتبى(ع)» كه در دو محله باال و پايين اين شهر قرار دارد را با سياه پوش كردن 

و نمادهاى عاشورايى و مذهبى از اول ماه محرم آماده مى كنند.
مراسم نخل بردارى صبح امروز در سومين روز شهادت امام حسين(ع) و سالروز 
شهادت امام سجاد(ع) با حضور دسته هاى متعدد عزادارى شهر گوگد و برخى 
روستاهاى هم جوار برگزار شد.شهردار گوگد در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
ــود دارد كه يا اين نخل ها و يا  گلپايگان، اظهار كرد: براى نخل ها دو فرضيه وج
محمل ها نمادى از كجاوه هايى بوده اند كه خاندان و يا فرزندان امام حسين (ع) 
در روز  عاشورا با آن حمل مى شدند و يا نخل ها محملى بوده است كه پيكر مطهر 
امام حسين(ع) را بعد از شهادت بر روى آن قرار دادند و اين نماد به مرور زمان 

به نخل و آيين نخل بردارى تبديل شده است.
ــب پنجم محرم دسته هاى  ــرفى افزود: طبق يك سنت ديرين از ش محمود اش
ــين(ع) كه  ــجد پانخل امام حس عزادارى به امام زاده عمران بن على(ع) و مس
كوچك تر از برادر خود امام حسن(ع) بوده، مى روند و با خواندن زيارت عاشورا 
و عزادارى و پذيرايى باز مى گردند.وى افزود: شب بعد عزاداران مسجد پانخل 
ــاجد  ــا مى روند و پس از عزادارى به مس ــن مجتبى(ع) به بازديد آنه امام حس
ــهادت امام  ــهردار گوگد با بيان اينكه امروز هم زمان با ش خود باز مى گردند.ش
ــكوهى در گوگد برگزار  زين العابدين(ع) و سوم شهداى دشت كربال آيين باش
ــتان گلپايگان  ــزاداران از تمامى نقاط شهرس ــد، تصريح كرد: در اين روز ع ش
ــهر گوگد گرد، هم مى آيند و عزاداران  ــهرهاى همجوار در ش ــتاها و ش و روس
اباعبداهللا در قالب هيات و دسته ها، حركت خود را از نقاط مختلف شهرستان و 

حتى از روستاهاى اطراف به سمت مسجد جامع گوگد آغاز مى كنند و در سوگ 
ــينه مى زنند. اشرفى يادآور شد:  سيدالشهدا و مصائب اسراى كربال بر سر و س
ــت نينوا، نخل بردارى و تبرك جويى  ــراى دش حركت كاروان هاى نمادين اس
عزاداران از نخل هاى امام حسين(ع) و امام حسن مجتبى(ع) و حركت نمادين 
تابوت شهداى دشت كربال از جمله برنامه هايى است كه هر ساله در اين مراسم 

اجرا مى شود و امسال نيز برگزار شد.
شهردار گوگد بيان كرد: طى چند نشست مشترك با رؤساى هيات هاى مذهبى 
ــى در روز دوازدهم محرم و  ــاماندهى هيات هاى مذهب پيرامون نظم دهى و س

آيين هاى خاص اين روز در شهر گوگد رايزنى هاى الزم انجام شده است.
محمود اشرفى با بيان اينكه از ساعت 9 صبح روز چهارم آبان  ماه تا بعد از نماز 
ــيد مصطفى  ــه دارد، تاكيد كرد: خيابان هاى س ــن در گوگد ادام ظهر اين آيي
خمينى، امام خمينى، سيد مهدى گلپايگانى و خيابان آيت اهللا گلپايگانى چهار 
ــجد جامع منتهى مى شود و  مسيرى است كه به ميدان توحيد و نهايتا به مس
تدابير الزم براى كنترل ترافيكى اين مسيرها اتخاذ شده است.وى با بيان اينكه 
شهر گوگد امروز ميزبان عزاداران حسينى از شهرهاى گلپايگان، گلشهر و گوگد 
و روستاهاى همجوار و همچنين شهرهاى مجاور است، تصريح كرد: بيش از 7 
هزار نفر در اين مراسم سنتى شركت كرده اند.اشرفى در خصوص محدوديت هاى 
ــهر گوگد اظهار كرد: به منظور انتظام بخشى و ايجاد نظم و امنيت  ترافيكى ش
در دسته هاى عزادارى محدوديت و ممنوعيت ترافيكى در شهر گوگد صورت 
گرفته است.شهر گوگد در پنج كيلومترى شرق گلپايگان و در مسير راه اصلى 
ــيد محمدرضا  ــگان و تهران قرار دارد و زادگاه آيت اهللا س اراك، اصفهان، گلپاي

گلپايگانى(ره) از مراجع تقليد و بزرگ جهان تشيع است.

رييس اداره اوقاف و امور خيريه بادرود گفت: همايش رهروان زينبى در امامزاده 
آقا على عباس (ع) بادرود برگزار شد.

ــالم عليرضا محلوجى، در جمع اصحاب رسانه اظهار كرد: هم زمان  حجت االس
ــجاد (ع) صبح امروز و با حضور بانوان  ــالروز شهادت امام س با روز 12 محرم س

ــينى و همچنين خادمان افتخارى خواهر، همايش سراسرى  ــيجى و حس بس
رهروان زينبى با شعار لبيك يا زينب در امامزاده آقا على عباس برگزار شد.

وى افزود: هدف از برگزارى اين همايش تبيين سيره و شخصيت حضرت زينب 
ــريح خطبه تاريخى آن حضرت در كوفه بود و در اين همايش نقش  (س) و تش
پررنگ حضرت زينب براى تداوم روش امام حسين و واقعه عاشورا به عنوان يك 

بانوى شجاع و باايمان كه اين رسالت عظيم را به دنيا مخابره كرده تبيين شد.
رييس اداره اوقاف و امور خيريه بادرود تصريح كرد: از جمله اهداف اين همايش 
ــه بانوان بود  ــالم ب ــرى از زندگانى ائمه اطهار به ويژه زنان تاريخ اس ارايه تصوي
ــژه حضرت زهرا و حضرت  ــالم به وي كه با الگوگيرى از اين زنان طول تاريخ اس

زينب (س) بتواند گام هاى مؤثرى در تربيت فرزندان خود در جامعه بردارد.

رييس اداره اوقاف بادرود خبر داد؛
برگزارى همايش رهروان زينبى در 

امامزاده آقا على عباس (ع)

بنا به يك رسم چند صد ساله و هم زمان با دوازدهم محرم آيين نخل بردارى به 
مناسبت شهادت امام سجاد(ع) و سومين روز شهادت حضرت امام حسين (ع) و 

آيين سنتى نخل بردارى
 12 محرم الحرام در شهر 

«گوگد» گلپايگان

ابالغ وقت دادرسى
8/16 خواهان خانم ظريفه رهدار پور دادخواســتى به خواسته الزام خوانده انتقال 
ســند به طرفيت خوانده آقاى غالم شياســى به شــوراى حل اختالف شعبه سوم 
شهرستان نجف آباد تسليم نموده كه پس از ارجاع به شماره 29-94 ثبت گرديده و 
ثبت دادرسى به تاريخ 94/9/22 ساعت 3/45 عصر تعيين گرديده است عليهذا چون 
خوانده مجهول المكان داراى آدرس و نشانى معينى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك بار در روزنامه 
هاى رسمى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد كه با نشر 
آگهى ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نمايد. و در جلسه دادرسى تعيين شده حضور يابد بديهى 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسيدگى نموده و تصميم شايسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط يك نوبت درج خواهد 
شد. م الف 3145 دفتر شعبه سوم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف نجف آباد 

ابالغ وقت رسيدگى
پرونــده:  شــماره   9410103730103440 ابالغيــه:  شــماره   8 /15
9409983730100866 شــماره بايگانى شــعبه: 940873 خواهان/ شاكى رضا 
قناعت كار دادخواســتى به طرفيت خوانــده/ متهم محمد قناعت كار به خواســته 
مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه خسارات دادرسى تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 1 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به كالسه 
9409983730100866 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/9/22 و ســاعت 
10/30 تعيين شده اســت. 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 ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 3144 دفتر شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد 
اخطار اجرائيه

پرونــده:  شــماره   9410103730205029 ابالغيــه:  شــماره   8 /14
9409983730200052 شماره بايگانى شــعبه: 940052 پيرو آگهى هاى منتشره 
در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى مرتضى حاجى عبدالهى كه مجهول المكان 
مى باشد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 9409973730200304 صادره 
از شــعبه دوم در پرونده شماره 940052 محكوم به ســيصد و سى و سه ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت هزينه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 1393/4/26 لغايت زمان پرداخت محكوم 
به كه در هنگام اجرا محاسبه مى گردد و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم 
له و همچنين پرداخت مبلغ 16/650/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت كه ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه 
اقدام نماييد در غير اين صورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول 
مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف 3133 مدير شــعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى نجف آباد 
ابالغ وقت رسيدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم

8/12 آقاى عبدالرســول فاضل دوست دادخواســتى به طرفيت على شيرخانى به 
خواسته انتقال سند تقديم كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع و به كالسه 119/94 
ح ش ثبت گرديده است. نظر به اينكه خوانده فوق الذكر مجهول المكان اعالم گرديده 
است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب يك مرتبه يك يكى از جرايد كثيراالنتشار 
درج و ازخوانده فوق دعوت مى گردد كه در جلســه رســيدگى روز دوشنبه مورخ 
94/9/30 ساعت3 جهت رسيدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
و وقت رسيدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصميم قانونى اتخاذ خواهد 
شد. م الف 3137 دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف يزدانشهر 

ابالغ وقت رسيدگى
شــماره   9410466823200008 درخواســت:  شــماره   8 /83
پرونده:9409986823200234 شــماره بايگانى شــعبه: 940267  در خصوص 

پرونــده 940267 دادگاه عمومى بخــش زواره از خواهان عليرضــا فدايى فرزند 
حسين به نشانى اردستان شهرك ش طباطبايى نژاد ك ش نارمى پ 22 منزل على 
توكلى با وكالت آقاى احمد نصر اصفهانى دادخواســتى مبنى بر خلع يد مشاعى از 
پالك ثبتى 50 اصلى بخش 17 ثبت اصفهان بانضمام جبران كليه خسارات دادرسى 
به طرفيت 1- محســن زاده عامرى فرزند عباس 2- مهدى ذاقلى جان آبادى فرزند 
مصطفى 3- نرگس توكلى پور فرزند بمانعلى 4- احمد احمدى سهاميه فرزند امراله 
5- مژگان اشــرفى فرزند على 6- عباس كمرانيان زاده حسين آبادى فرزند محمد 
حسن 7- مجتبى دهقانان زاده فرزند ماشااله 8- رضا زارعى فرزند على 9- جميله 
احمدى ســهاميه فرزند امراله 10- منيژه كمرانيان فرزند حســين 11- عبدالرضا 
كمرانيان فرزند حســين 12- مريم احمدى ســهاميه فرزند احمد 13- احمد زارعى 
ســهاميه 14- ســعيده كمرانيان فرزند خسرو 15- خورشــيد كاله عامرى فرزند 
ابراهيم خليل خــان 16- پروين دخت عامرى فرزند ابراهيــم خليل خان 17- ايران 
دخت عامرى فرزند ابراهيم خليل خان به نشــانى مجهول المكان تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى روز 1394/9/25 ساعت 10 صبح تعيين شده يا توجه به مجهول 
المكان بودن خواندگان مراتب در جرايد نشر تا خوانده گان در جلسه رسيدگى در اين 
شعبه واقع در شهر زواره دادگاه بخش زواره حاضر شوند در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 785شعبه 

دادگاه عمومى بخش زواره 
ابالغ وقت رسيدگى

پرونــده:  شــماره   9410103731501464 ابالغيــه:  شــماره   8 /17
9409983731500134 شماره بايگانى شــعبه: 940134 خواهان/ شاكى شركت 
تعاونى نويد نور به مديريت عاملى صبرى نقاشــيان عراقى دادخواستى به طرفيت 
خوانده/ متهم مجيد عظيمى يانچشــمه و شــركت فنى مهندســى خطوط كهرباى 
زاينده رود به مديريت عاملى مجيد عظيمى يانچشــمه به خواسته مطالبه خسارات 
دادرسى و مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت تاخير تاديه و تامين خواسته تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 5 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به كالسه 
9409983731500134 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/9/17 و ســاعت 
11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده مجيد عظيمى يانچشمه 
و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 3144 دفتر شعبه 5 

دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد
ابالغ راى

7/511  كالســه پرونده: 94-481 شــماره دادنامه 998-94/6/14 مرجع رسيدگى 
شعبه اول شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهين نامور باردنى وكيل روفيا 
محبى به نشــانى اصفهان، خ نيكبخت مقابل دادگســترى مجتمع ماكان 5 طبقه اول 
واحد17. خوانده: داريوش ذاكرى بــا قيوميت حميدرضا ذاكــرى مجهول المكان 
خواسته: پرداخت مهريه به نرخ روز گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى 
قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان خانم مهين نامور باردنى با وكالت روفيا 
محبى بطرفيــت خوانده داريوش ذاكــرى با قيوميت حميدرضا ذاكرى بخواســته 
مطالبه مهريه مبلغ هفتصد هزار و هفتصد و شصت و دو ريال به نرخ زود در اجراى 
احكام طى ســند نكاحيه مضبوط در پرونده به شــماره ترتيب 2267 دفترخانه 47 
اصفهان تاريخ وقوع عقد 1352/6/28 به ثبت رســيده با توجه از مدارك ابرازى از 
ناحيه خواهان و اينكه خوانده دليل و مدركى مبنى بر پرداخت مهريه مورد ادعايى 
خواهان ارائه نداده و طبق مفاد ســندنكاحيه خوانده موظف بــه پرداخت مهريه به 
صورت عندالمطالبه گرديده لذا دعوى مطروحه را ثابت دانســته و به استناد مواد 
1082 ق. م خوانده را به پرداخت مهريه به شرح فوق بانضمام هزينه هاى دادرسى 
مبلغ بيست و شش هزار و ششــصد تومان و حق الوكاله طبق تعرفه قانونى بر حق 
خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز قابل واخواهى 
در همين شعبه و سپس ظرف مدت بيســت روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى

 حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 17479  قاضى شــوراى حل اختالف شعبه اول 
اصفهان 

ابالغ راى
7/512 شــماره پرونده: 94-33 شــماره دادنامــه: 446 شــماره بايگانى: 33-94 
خواهان: على اميرى رامشــه با وكالت مهدى باقرى و مجيد ترابى هر دو به آدرس: 
اصفهان، خ هشت بهشــت غربى حدفاصل بزرگمهر و گلزار ســاختمان وكال طبقه 
دوم . خوانده: حســين دورباشــى مجهول المكان خواهان معترض ثالث 1- آقاى 
سرور ملكى با وكالت خانم فاطمه زاده زارع به نشــانى اصفهان خ شريعتى مقابل 
اورژانس جنب ساختمان چهلستون پالك 34 طبقه دوم واحد 6. 2- مجيد احمدى به 
نشانى اصفهان خ شيخ طوسى فجر1 بن بست اميريه پ 77. خوانده معترض ثالث: 
1- على اميرى رامشه با وكالت مهدى باقرى و مجيد ترابى هردو به آدرس اصفهان، 
خيابان هشت بهشــت غربى حدفاصل بزرگمهر و گلزار ساختمان وكال طبقه دوم. 
2- حسين دورباشــى مجهول المكان خواســته: تقاضاى دســتور تخليه فورى و 
مطالبه اجور معوقه. شورا ضمن بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا در خصوص 
دعوى على اميرى رامشه با وكالت مهدى باقرى خاروانى و مجيد ترابى به طرفيت 
حسين دورباشى مبنى بر تقاضاى دستور تخليه فورى و مطالبه اجور معوقه. شورا 
با امعان نظر در محتويات پرونده و شــرح دادخواست تقديمى و توجه به مفاد قرار 
داد مستند ابرازى خواهان و با عنايت به اعتراض ثالث آقاى سرور ملكى با وكالت 
خانم فاطمه زاده زارع بدين مضمون كه موكل ايشــان (آقاى سرور ملكى) به اتفاق 
آقاى مجيد احمدى مشــتركا طى قرارداد اجاره نامه شماره 92/197279 در تاريخ 
93/1/30 يكباب منزل مسكونى بشرح قرارداد پيوست با وجه الرهانه 33/000/000 
تومان از على اميرى رامشه به عنوان مالك اجاره مى كنند ضمن اينكه در زمان تنظيم 
قرارداد مالك (على اميرى)، آقاى حسين دورباشى (بنگاه دار) را به عنوان موجر به 
نمايندگى از خود طرف قرارداد مستاجرين (سرور ملكى و مجيد احمدى) قرار مى 
دهد و خودش نيز به عنوان شــاهد ذيل قرارداد را امضاء مى كند كه اظهارات وكيل 
نامبرده (على اميرى) نيز مويد اين مطلب بوده و حكايــت از صحت و نفوذ قرارداد 
تنظيمى فى مابين حسين دورباشى (به نمايندگى از طرف مالك) و مستاجرين دارد؛ 
پس از آن در تاريخ 93/01/31 مالك (على اميرى) با تنظيم قرارداد عليحده به شماره 
92/197280 مجدداً منزل فوق را با وجه الرهانه 15/000/000 تومان بدون اطالع و 
رضايت مستاجرين و بدون هيچ دليل قانونى به حسين دورباشى (بنگاه دار) اجاره 
مى دهد كه اين امر خالف قوانين و مقررات و در تعارض با حقوق مستاجرين قرار 
داد اوليه (شماره 92/197279) مى باشد چرا كه مالك (على اميرى) با امضاء خود 
ذيل قرارداد اوليه به شرح فوق عمال هيچگونه حقى نسبت به منافع مورد اجاره در 
مدت زمان اجاره نداشته تا بتواند با تنظيم قرارداد ثانوى آن حق را به غير (حسين 
دورباشــى) منتقل نمايد على اى حال ســرانجام پس از انقضاء مدت قرارداد مالك 
(على اميرى) به استناد قرارداد ثانوى كه بنا به مراتب فوق بدون اطالع مستاجرين 
اوليه و بدون داشتن حقى نسبت به منافع ملك تنظيم گرديده تقاضاى دستور تخليه 
و مطالبه اجور معوقه به طرفيت حسين دورباشى مى نمايد و حال آنكه مستاجرين 
و متصرفين واقعى ملك طبق قرارداد اوليه به شرح فوق آقايان سرور ملكى و مجيد 
احمدى مى باشــند و قرارداد ثانوى بشــرح فوق تحت هيچ عنوانى نمى تواند نافى 
حقوق ايشان در قرارداد اوليه باشد. لذا شــورا با عنايت به موارد معنونه فوق و با 
توجه به اينكه قرارداد مستند دعوى (قرارداد ثانوى) به ترتيب فوق نمى تواند ناقض 
حق مستاجرين در قرارداد اوليه باشــد اعتراض معترضين ثالث را وارد دانسته و 
دســتور تخليه فوق الذكر را نقض و با عنايت به اينكه خواهان دعوى خود را بشرح 
دادخواست به طرفيت آقاى حسين دورباشى مطرح نموده در صورتى كه با توجه 
به مراتب فوق دعوى متوجه ايشان (حسين دورباشى) نمى باشد عليهذا مستندا به 
بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار 
رد دعوى را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف مهلت بيســت 
روز از تاريخ ابــالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرســتان
 اصفهان مى باشــد. م الف 16755 قاضى شعبه 18 حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
دادنامه

8/3 شماره دادنامه: 165-94/7/21 شماره بايگانى: 94-243 مرجع رسيدگى كننده: 
شعبه دوم شوراى حل اختالف اردستان خواهان: محمدرضا امير شفيعى به نشانى 

اردستان خيابان ارونه كوچه سمت راست پالك 6 خوانده: بهزاد كاويانپور مجهول 
المكان خواسته: مطالبه قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده و نظريه اعضاء 
محترم شورا ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل راى 
صادر مى نمايد. ابالغ دادنامه: در خصوص دادخواست تقديمى آقاى محمدرضا امير 
شفيعى فرزند اكبر به طرفيت آقاى بهزاد كاويانپور فرزند محمد به خواسته مطالبه 
مبلغ 9 فقره چك 1) 446824 مورخ 78/6/30 مبلــغ 1/250/000 ريال. 2- 446826 
مورخ 78/6/20 مبلغ 4/000/000 ريال. 3- 446812 مورخ 78/5/5 مبلغ 5/000/000 
ريــال. 4- 446810 مورخ 78/5/15 مبلــغ 3/200/000 ريــال. 5- 446808 مورخ 
78/4/30 مبلغ 2/800/000 ريال. 6- 575671 مورخ 78/5/5 مبلغ 3/300/000 ريال 
7- 575656 مورخ 77/12/29 مبلغ 1/300/000 ريال 8- 575672 مورخ 78/6/30 
مبلغ 1/000/000 ريــال 9- 446844 مورخ 78/10/30 مبلــغ 24/500/000 ريال و 
هزينه دادرسى و خســارات تاخير تاديه اين شــعبه با عنايت به محتويات پرونده 
رونوشت مصدق چكها و گواهى هاى عدم پرداخت بانك محال عليه و عدم حضور 
خوانده با وصف ابالغ قانونى از طريق نشــر آگهى جهت دفاع يا ايراد موثر دعوى 
خواهان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 ق.آ.دم و مواد 310 و 311 و 
313 قانون تجارت و ماده واحده اصالح ماده 2 قانون تجارت استفساريه تبصره آن 
خوانده را به پرداخت مبلغ 46/350/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 435/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ چك لغايت اجراى حكم 
در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در 
دادگاه عمومى و حقوقى اردستان است. م الف 783 قاضى شعبه دوم شوراى حل 

اختالف اردستان 
ابالغ راى

8 شــماره تصميــم نهايــى: 9409978854100226 شــماره پرونــده:  /8
9409983854100303 شــماره بايگانى شــعبه: 940307 خواهــان: آقاى مختار 
عباسى فرزند نصراله به نشانى نجف آباد، ويالشهر، بلوار آزادگان، خ بوستان 48، 
پ 3. خوانده: آقاى على كريمى فرزند احمد به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
مبلغ 31/650/000 ريال به موجب ســه فقره چك بانك كشاورزى شعبه سامان و 
يك فقره چك بانك سپه شعبه فردوسى شهركرد به انضمام خسارات تاخير تاديه و 
هزينه دادرسى. گردشكار: خواهان بشرح باال بطرفيت خوانده دادخواستى بخواسته 
فوق اقامه و درخواست رســيدگى و صدور قرار تامين خواسته به استناد (مدارك 
موجود در پرونده) را نموده است كه پس از قبول دادخواست و ثبت به كالسه فوق 
حوزه در وقت فوق العاده بتصدى امضاء كنندگان زير و در حضور خواهان/ خوانده 
تشكيل با بررســى اوراق بشــرح زير مبادرت به صدور راى مى شود. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى مختار عباسى فرزند نصراله به طرفيت آقاى على 
كريمى فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 31/650/000 ريال وجه 3 فقره چك عهده 
بانك كشاورزى شعبه سامان به شماره هاى 547692-547695 و 547676 و چك 
شــماره 888247 عهده بانك سپه شعبه فردوسى شــهركرد به انضمام خسارات 
تاخير تاديه و هزينه دادرســى. با توجه به محتويات پرونده و اظهارات خواهان در 
جلسه رســيدگى مورخ 94/6/14 و عدم حضور خوانده يا ارسال اليحه دفاعيه و يا 
تعرفه وكيل على رغم ابالغ از طريق روزنامه كثيراالنتشــار مورخ 94/5/15 و نظر 
به اينكه اصل سند تجارى در يددارنده حكايت از مديونيت صادر كننده و ظهور در 
اشــتغال ذمه وى دارد و نظر به اينكه از ناحيه خوانده دليلى كه حكايت از پرداخت 
وجه نمايد ارائه نگرديده، فلذا با توجه به نظريه مشــورتى اعضاء شــورا به شرح 
صورتجلســه مورخ 94/6/14 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دين 
مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310 و 311 و313 از قانون 
تجارت تبصره الحاقى مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام بــه ماده 2 قانون 
صدور چك و مواد 198، 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 31/650/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك ها لغايت اجراى كامل حكم بر اساس شاخص 
اعالمى از ناحيه بانك مركزى و پرداخت مبلغ 150/000 ريال در حق خواهان صادر
 واالم مــى گــردد. راى صــادره غيابــى و 20 روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى
 در اين شــورا و 20 روز پــس از آن قابل تجديــد نظرخواهــى در دادگاه عمومى 
شهرســتان ســامان مــى باشــد. م الــف 3139 قاضى شــوراى حــل اختالف 

شماره 1 سامان 
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زبان خوراكى ها

خبر

ــن به خصوص در  ــتفاده بيش از حد پروتئي ــراوان و اس مصرف نمك ف
ــايى  ــد و باعث ايجاد نارس ــوى را افزايش مى ده ــكاران، بار كلي ورزش

مى شود.
دكتر پيام فرح بخش، متخصص تغذيه، گفت: مهم ترين عاملى كه باعث 
آسيب رسانى به كليه مى شود، مصرف نمك فراوان است كه باعث باال 
رفتن فشار خون و اضافه شدن بار كليوى مى شود؛ كه توصيه مى شود از 

خوردن نمك فراوان جلوگيرى شود.
وى افزود: بايد سعى كنيم تا جايى كه امكان دارد از مصرف زياد نمك 
در هنگام پخت غذا جلوگيرى كنيم؛ زيرا باعث ايجاد نارسايى در كليه 

مى شود.
ــود، مصرف  ــيب به كليه ها مى ش  همچنين مورد ديگرى كه باعث آس
ــكاران مصرف زياد اين  ــت، به خصوص در ورزش بى رويه پروتئين هاس

ماده باعث بروز بيمارى مى شود.
ــنگ كليه  وى در پايان گفت: عامل ديگرى كه باعث به وجود آمدن س
ــت؛ بنابراين افرادى كه با خيال  ــود، يون هايى به نام اگزاالت اس مى ش
ــته از افرادى  ــروع به مصرف آب كرفس مى كنند، از آن دس الغرى ش

هستند كه در معرض خطر سنگ كليه قرار مى گيرند.
 همچنين وجود فلزات سنگين در مواد غذايى نيز به بروز اين نارسايى ها 

كمك مى كند.

ــد كه هنگام ورزش كردن  ــما پيش آمده باش شايد براى بسيارى از ش
ــمت پهلوى خود  ــديد در قس ــاس درد ش ــوص دويدن، احس و به خص
ــمت سمت راست شكم  ــتر در زير دنده ها و قس كنيد. اين درد كه بيش
به وجود مى آيد و اغلب ورزشكاران در رشته هاى دو و شنا با آن مواجه 
ــكار مجبور است فعاليت خود را  هستند، گاها به حدى است كه ورزش
متوقف كند؛يك دكتر فيزيولوژى در اين باره گفت: درد پهلو در هنگام 

ورزش جاى نگرانى ندارد.
ــگام ورزش كردن به خصوص  دكتر وحيد ولى پور، افزود: درد پهلو هن

دويدن، ناشى از عدم آمادگى براى ورزش است.
ــه پرده  ــون كافى ب ــيدن خ ــى از نرس ــن درد ناش ــرد: اي ــان ك وى بي
ــى  ــار گرفتگ ــا دچ ــال آن ماهيچه ه ــه دنب ــه ب ــت ك ــم اس ديافراگ

مى شوند.
ــروع  ــى قبل از ش ــگاه، اضافه كرد: تمرين هاى نرمش اين مدرس دانش
ورزش و تمرينات كششى بعد از شروع درد پهلو، سبب بهبود اين درد 
خواهد شد. اين عضو هيات علمى دانشگاه اظهار كرد: اين درد پهلو در 
هنگام ورزش كردن جاى نگرانى ندارد؛ اما اگر ادامه پيدا كند حتما بايد 

با پزشك مشورت كرد.
ولى پور، ادامه داد: كم كردن سرعت حركت، درد پهلو را كمتر مى كند 
و نفس عميق كشيدن و گرم كردن قبل از شروع حركات تند و سريع از 

به وجود آمدن چنين مشكلى مى كاهد.

ــى و بهداشتى  مدير كل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى خوراكى، آرايش
ــيدهاى چرب ترانس را پرمخاطره ترين  ــازمان غذا و دارو، ميزان اس س

عامل نگران كننده در روغن هاى خوراكى دانست.
ــازمان غذا و دارو درباره  ــينى، اظهارداشت: برنامه س دكتر هدايت حس
روغن هاى خوراكى، كاهش اسيد چرب ترانس در يك برنامه 10 ساله 

است.
وى از اسيد چرب ترانس، به عنوان پرمخاطره ترين عامل نگران كننده 
در روغن هاى خوراكى نام برد و گفت: با برنامه زمان بندى كه سازمان 
غذا و دارو براى كاهش ميزان اسيد چرب ترانس در روغن هاى خوراكى 
دارد، توانسته است اين ميزان را از 25 درصد در سال 84 به 95 درصد 

در سال گذشته برساند.
ــى  ــى فرآورده هاى خوراكى، آرايش ــر كل نظارت و ارزياب به گفته مدي
ــيد چرب ترانس از پنج به ــازمان غذا و دارو، كاهش اس ــتى س و بهداش
ــه ــورد توج ــال 95 م ــدى س ــه زمانبن ــد در برنام ــر دو درص زي

 قرار گرفته است.
ــازمان غذا و دارو دارد، اين است  ــينى، تاكيد كرد: برنامه اى كه س حس
ــيد چرب  ــال آينده عارى از وجود اس كه روغن هاى خوراكى تا 10 س

ترانس باشد.
ــر داد  ــم خب ــن پال ــد واردات روغ ــش رون ــن از كاه وى همچني
ــهم 30  ــازمان غذا و دارو، س ــت و س ــت وزارت بهداش و گفت: سياس
ــاس،  ــت كه بر همين اس ــع غذايى اس ــم در صناي ــدى روغن پال درص
ــدت كاهش  ــن نوع روغن به ش ــته ميزان واردات اي ــال گذش در دو س

يافته است.

بار كليوى خود را با خوردن 
اين مواد افزايش ندهيد

علت درد پهلو هنگام دويدن 
چيست؟

پرمخاطره ترين عامل 
روغن هاى خوراكى

نكته ها

عبدالرضا رحمانى فضلى، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در ششمين نشست روساى مراجع ملى مبارزه با مواد مخدر 
گروه ائتالف پنجگانه آسياى مركزى، اظهار داشت: قطعا شما 
ــت عالوه بر تجزيه و تحليل  با من هم عقيده ايد كه اين نشس
ــدر و اقدامات مقابله اى، روندهاى  روندهاى قاچاق مواد مخ
ــاى نوع محرك  ــاق و مصرف آمفتامين ه جارى توليد، قاچ
ــيوه هاى موفقيت آميز در كاهش تقاضا  و مواد روانگردان، ش
ــكل گيرى چگونگى مبارزه  و بازتوانى بايد نسبت به روند ش
ــد؛ ــته باش با مواد مخدر در عرصه بين المللى نيز توجه داش
ــتاوردهاى جامعه  ــت، دس ــس از يك دهه قرار اس چرا كه پ
ــرار گيرد و  ــى ق جهانى در مبارزه با مواد مخدر مورد بررس

اولويت هاى آينده مشخص شود. 
 رحمانى فضلى با اشاره به اينكه منطقه همچنان با مشكل رو 
به فزاينده مساله قاچاق و گسترش اعتياد رو به رو خواهد بود، 
ــت ها در منطقه به ويژه در افغانستان  گفت: فعاليت  تروريس
ــتلزم هزينه است  و برنامه آنها براى گسترش تحركات مس
ــى از تحركات تروريستى  ــترش ناامنى ناش و همچنين گس
ــم مى آورد،  ــت قاچاقچيان فراه ــن فضا را براى فعالي بهتري

بنابراين قاچاقچيان فعال تر خواهند شد. 
ــى كار، افزايش  ــاره به اينكه ناآرامى باعث تعطيل  وى با اش
ــاق و اعتياد  ــوى قاچ ــترى به س ــكارى و ورود افراد بيش بي
خواهد بود، خاطرنشان كرد: كاهش تا 3300 تن از يك سو 
باعث افزايش قيمت و انگيزش بيشتر قاچاقچيان خواهد بود 
تا عالوه بر تالش براى قاچاق اين مقدار، انبارهاى سال هاى 
ــته را نيز وارد بازار كنند. به اين ترتيب ما همچنان در  گذش

معرض ورود و عبور مواد مخدر خواهيم بود. 
ــاله  ديگرى كه منطقه را تهديد  ــور ادامه داد: مس  وزير كش
ــتفاده از روان گردان هاى جديد (NPS) است  مى كند، اس
كه تاكنون بيش از 500 نوع آن توسط 95 كشور شناسايى

ــيوع و خطرات  ــفانه اطالعات در مورد ش شده است، متاس
ــطح منطقه و بين المللى محدود است،  ــتى آن در س بهداش
ــكل قاچاق  ــه همچنان با مش ــا در اين منطق نتيجه آنكه م
ــود؛ بنابراين تقويت  ــم ب ــت به گريبان خواهي و اعتياد دس
همكارى در اين ائتالف و تعامل با ساير همسايگان ضرورتى 

اجتناب ناپذير است. 
ــتمل بر مقابله  ــا مواد مخدر مش ــان اينكه مبارزه ب  وى با بي
ــاى روان گردان، آمفتامين ها  جدى با توليد و مصرف داروه
ــت، گفت:  ــويى اس و متامفتامين ها و قانون مبارزه با پول ش
ــم الكترونيكى و ايجاد  همچين با وضع قانون مقابله با جراي
ــرف كنندگان  ــمارى مص ــى و اجراى سرش ــك اطالعات بان
ــهيل و  ــاله بايد تس ــاى مبارزه با اين مس مواد افيونى راه ه

تسريع شود. 
ــش كاهش  ــه در بخ ــن مطلب ك ــان اي ــور با بي  وزير كش
ــر ورودى و  ــا، مقادي ــى محدوديت ه عرضه، برخالف برخ
خروجى(زمينى، هوايى و آبى) را در تقويت و تجهيز كرده ايم 
ــت: به طورى كه در 9 ماهه سال 2015 با اجراى  اظهار داش
ــات، تعداد  ــا مبتنى بر اطالع ــات عمدت 1875 مورد عملي

2284 باند قاچاق را متالشى، 189 كارگاه را منهدم كرديم 
و مقدار 479 هزار و 219 تن انواع مواد مخدر كشف و تعداد 
ــفانه 14 نفر از پرسنل  ــد. متاس 782 قبضه سالح ضبط ش
دستگاه هاى مقابله اى كشور در جريان مبارزه با اين مساله 

جهانى مواد مخدر به شهادت رسيدند. 
ــتاد مبارزه با مواد مخدر، با بيان اينكه در بخش  دبير كل س
ــه از اعتياد كه  ــگيرى اولي ــند جامع پيش كاهش تقاضا س
ــت،  ــگيرى از اعتياد اس ــوزه پيش ــور در ح ــه راه كش نقش
ــرار دادن  ــش ق ــدف تحت پوش ــش با ه ــال پي از چهار س
ــاى عمده  ــور در كانون ه ــت كل كش ــد از جمعي 40 درص
ــگاه و  ــگيرى نظير خانواده، مدارس و دانش برنامه هاى پيش
محيط هاى كارى و محله ها در حال اجراست گفت: اجراى 
ــور موجب شده تا شيوع  ــيب در كش برنامه هاى كاهش آس

HIV در معتادان تزريقى كنترل شود. 
ــان و كاهش  ــزار مراكز درم ــروزه حدود 7 ه  وى گفت: ام
ــتند كه حدود 700 هزار نفر از  ــور فعال هس آسيب در كش
ــال 2014 بهره مند شدند. بيش از  خدمات اين مراكز در س
80 درصد برنامه هاى كاهش آسيب و درمان در كشور توسط 

بخش خصوصى و سازمان هاى مردم نهاد اجرا مى شود. 
ــاس  ــه بين المللى بايد بر اس ــزود: جامع ــى اف رحمانى فضل

ــترك در مبارزه با مواد مخدر از طريق  ــووليت مش اصل مس
همكارى هاى اطالعاتى، پشتيبانى، فنى و حمايت هاى مالى 

مشاركت كنند. 
 وزير كشور، با بيان اينكه حمايت از ساز و كارهاى منطقه اى 
از جمله ائتالف پنج گانه براى تقويت توانمندى اين ائتالف 
ــات كنترل  ــويى و انجام عملي ــا پول ش ــارزه ب در جهت مب
ــه باند هاى منطقه اى  حمل و مبادله اطالعات عملياتى علي
ــدر از اهميت زيادى برخوردار  و بين المللى قاچاق مواد مخ
ــا نهادهاى  ــالت اطالعاتى ب ــان كرد: تعام ــت، خاطرنش اس
ــورهاى عضو ائتالف پنج گانه راجع  منطقه اى از جمله كش

ــه اى و مبادله  ــى و منطق ــاى بين الملل ــركات بانده به تح
ــال قاچاق چيان و  ــف اعم ــراد و توقي ــى اف ــينه جناي پيش
ــق در زمينه  ــارت موف ــاركت در انتقال تج ــن مش همچني
ــمينارهاى آموزشى نيز  كاهش تقاضا از طريق برگزارى س

اهميت دارد. 
 وى در ادامه نكاتى را در مورد ضرورت مداخالت كشورهاى 
ــع عمومى  ــت مجم ــازى نشس منطقه در فرايند تصميم س
ــازمان ملل عنوان كرد و گفت: برخى از كشورها با توجه  س
به شرايط خاص كشورشان قانونى سازى مواد مخدر را طريق 
مبارزه با مواد مخدر مى دانند، فارغ از اينكه اين نظر درست 

باشد يا خير نبايد به عنوان يك امر قطعى به ديگر نقاط جهان 
تعميم داده شود. 

 رحمانى فضلى ادامه داد: كنواسيون هاى سه گانه بين المللى، 
ــالوده نظام بين المللى در كنترل مواد مخدر را  ــاس و ش اس
ــى و برنامه اقدام  ــكيل مى دهند، همچنين بيانيه سياس تش
سال 2009 كه مبناى اقدام كشورهاست، در مقابله با مساله 
جهانى مواد مخدر است. بنابراين بايد ضمن حراست از اين 
ميثاق ها چالش هاى مبارزه جهانى مورد استفاده قرار گيرد. 
 وزير كشور با اشاره به اينكه كشورهاى منطقه با قاچاقچيان 
ــت هاى درگير در جريان قاچاق، رو به رو  ــن و تروريس خش
ــاله عده  زيادى از مامورين در مبارزه با  هستند، گفت: هر س
اين افراد جان خود را از دست مى دهند، از سوى ديگر برخى 
از گروه ها به جاى حمايت از ماموران در مقابله با تروريسم و 
خشونت، نرمش با آنها توصيه مى شود و دائما كشورهايى را 
كه مجازات متناسب با خشونت و جنايت را اعمال مى كنند، 

مورد انتقاد قرار مى دهند. 
ــورهاى حاضر در اين نشست كه  وزير كشور اضافه كرد: كش
ــاله مواد مخدر تحمل مى كنند  بيشترين خسارات را از مس
بايد موثرترين مداخالت را در اين فرايند تصميم ساز جهانى 

داشته باشند.

 Momordica كه در زبان التين (karela) ميوه ى كارال
ــود، يكى از  ــزه تلخ» ناميده مى ش و در زبان عمومى «خرب
ــيا، آفريقا و جزاير كارائيب  گياهان معروفى است كه در آس

مى رويد.
ــت. از قرن ها  خربزه تلخ، يكى از تلخ ترين ميوه هاى دنياس
پيش كارال را در طب سنتى آسيايى و آفريقايى به دليل دارا 
ــد. هم اكنون نيز محققان  بودن خواص متعدد به كار برده ان
ــترده اى در خصوص اين ميوه آغاز كرده اند.  تحقيقات گس
در اين مطلب كوتاه به تاثير اين ميوه در مبارزه با سلول هاى 

سرطانى مى پردازيم.
كارال قاتل سلول هاى سرطانى

ــان مى دهند كه كارال حاوى  نتايج بررسى هاى متعدد نش
ــيدن گلوكز به سلول هاى  ــت كه با رس تركيبات فعالى اس
سرطانى مقابله كرده و با ممانعت از جذب قند الزم، آن ها را 

گرسنه نگه مى دارند.
محققان دانشگاه سنت لوييس، به اين نتيجه رسيده اند كه 
ــلول هاى سرطان سينه و  گوشت اين ميوه باعث تخريب س

ممانعت از متاستاز آن ها مى شود.
اين ميوه همچنين باعث تقويت سيستم ايمنى بدن مبتاليان 
ــود. محققان دريافته اند كه اين تاثير كارال  به سرطان مى ش
ــت كه به ميزان  ــى از وجود لكتين (گليكوپروتئين) اس ناش
ــل دارا بودن  ــود دارد. كارال به دلي ــن ميوه وج زيادى در اي

ــع گلوكز در خون  ــب همچنين باعث كاهش تجم اين تركي
شده و روى ديابت تاثير مى گذارد.

ــرطان  ــز مطالعات س ــه در مرك ــش ديگرى ك نتايج پژوه
ــان مى دهد كه آب اين  ــده، نش ــگاه كلرادو، انجام ش دانش
ــرفت تومورهاى موجود در پانكراس  ميوه باعث كاهش پيش

مى شود.
محققان، مشاهده كردند بعد از 72 ساعت از تعداد تومورهاى 
موش هايى كه آب كارال دريافت كرده اند به ميزان 90 تا 98 

درصد كاسته شده است.
ــادى در تخريب  ــوه تاثير زي ــان اين مي به عقيده ى محقق
ــوارض جانبى  ــرطانى دارد، بدون اين كه ع ــلول هاى س س

شيمى درمانى را در پى داشته باشد.
ــن ميوه در تخريب  ــان مى دهند كه اي نتايج پژوهش ها نش
ــتات، كبد و  ــينه، پانكراس، پروس ــرطانى س سلول هاى س

كولون تاثير دارد.
اين ميوه همچنين باعث تقويت سيستم ايمنى بدن مبتاليان 

به سرطان مى شود. 
ديگر خواص كارال

 مقابله با بيمارى ماالريا
 دارا بودن خواص ضدويروسى

 بهبود مشكالت گوارشى
 كمك به درمان ديابت

 كمك به كاهش وزن
تخريب انگل هاى روده

 تسريع درمان جاى سوختگى
توجه

ــيد كه مصرف آب كارال براى  توجه داشته باش
ــيرده توصيه  ــاردار و ش ــاى ب ــم ه خان

نمى شود؛ چون حاوى تركيباتى 
ــث انقباضات  ــت كه باع اس

ــده و اين  ــى ش رحم
ــات از طريق  تركيب

ــادر  م ــيـــر  ش
ــال  ــل انتق قاب
ــتند. اگر  هس
ــد مصرف  قص

اين ميوه را داريد 
ــت با يك متخصص  بهتر اس

مشورت كنيد.

بيشتر بدانيم
1- از جدول و بازى هاى فكرى استفاده كنيد.

ــتفاده  ــانه كردن يا اس ــواك زدن، ش ــت غيرغالب خود در مس 2- از دس
ــيد.  ــت بنويس ــا هر دو دس ــك زمان ب ــد. در ي ــتفاده كني ــوس اس از م

قاشق و چنگال را جابه جا در دست بگيريد.
ــداد (پارادوكس) و  ــد كه از اض ــوش بگيريد. يادبگيري ــام را در آغ 3- ابه

خطاهاى ديدارى لذت ببريد.
4- نقشه كشى ذهنى را بياموزيد.

5- يكى از حواس خود را كنار بگذاريد. چشم بسته غذا بخوريد، از شاخه 
گوش استفاده كنيد، با چشم بسته دوش بگيريد.

ــد. مثال پنير و  ــه اى را افزايش دهي ــيدن مقايس 6- توانايى خود در چش
شكالت و مواردى ديگر.

7- اشتراكات بين موضوعاتى كه به ظاهر بى ارتباط هستند را پيدا كنيد.
ــروف آن متفاوت  ــاى ح ــه ج ــد ك ــتفاده كني ــى اس ــورد هاي 8- از كيب

است.
9- براى ابزار متداول، كاربرد هاى گوناگون بيابيد. مثال چند كاربرد براى 

ميخ مى توانيد بيابيد، 10 تا، 20 تا و ...؟
10- فرضيات خود را معكوس كنيد.

11- تكنيك هاى خالقانه را بياموزيد.
12- به يك جواب اكتفا نكنيد.

13- واقعيت ها را معكوس كنيد؛ از خود بپرسيد : چه مى شود اگر ...؟
14- تكنيك «اسكمپر» يا «سواالت ايده برانگيز» را فراگيريد.

15- تابلوها يا تصوير زمينه مونيتور را برعكس كنيد.
16- نقادانه تفكر كنيد؛ خطاهاى متداول را پيدا كنيد.

17- منطق را بياموزيد؛ معماهاى منطقى را حل كنيد.
18- ترسيم كنيد؛ براى نقاشى نياز نيست كه يك نقاش باشيد.

19- مثبت فكر كنيد.
20- كارهاى هنرى كنيد مانند نقاشى، موسيقى، مجسمه سازى و ....

21- در يك زمان چند كار را با هم انجام دهيد.
ــب براى مغز بخوريد مانند گردو، بادام، نان برشته،  22- غذاهاى متناس

چاى سبز و ....
23- سير غذا نخوريد؛ كمى گرسنه باشيد.

24- نرمش هاى روزانه انجام دهيد.
25- صاف بنشينيد.

26- زياد آب بخوريد.
27- نفس عميق بكشيد.

28- بخنديد.
29- به فعاليت هاى خود تنوع بدهيد؛ براى خود مشغوليات ذوقى انتخاب 

كنيد.
30- خوب بخوابيد.

31- چرت ميان روز داشته باشيد.
32- موسيقى گوش كنيد.

33- كارها را عقب نياندازيد.
34- وابستگى خود به تكنولوژى را كاهش دهيد.

35- تحقيقات اينترنتى داشته باشيد.
36- لباس هاى خود را تغيير دهيد؛ پابرهنه راه برويد.

37- با خود بلند بلند صحبت كنيد.
38- ساده سازى كنيد.

39- شطرنج يا بازى هاى صفحه اى انجام دهيد.
ــدول  ــودوكو، ج ــد س ــد؛ مانن ــام دهي ــزى انج ــاى مغ ــازى ه 40- ب

كلمات متقاطع و ....
41- كودك باشيد.

42- بازى هاى ويدئويى انجام دهيد.
43- شوخ باشيد؛ جوك بسازيد.

44- حد نصابى بگذاريد كه روزانه يا هفتگى، ايده هاى جديد بسازيد.
45- يك بانك ايده داشته باشيد.

ــازى  46- به صورت منظم ، بانك ايده را مرور كنيد و وضعيت اجرايى س
آنها را بسنجيد.

47- خود را مشغول مشاهدات موضوعى كنيد؛ مثال در طول روز چند بار 
رنگ قرمز، يا ماشين هاى يك كمپانى خاص را  ببينيد.

48- نشريه اى را به صورت دايم بخوانيد.
49- يك زبان خارجى بياموزيد.

ــتوران هاى متفاوت غذا بخوريد، به خصوص رستوران هاى  50- در رس
مربوط به ملل مختلف.

                                                                                                                                             ادامه دارد...

ــيد كه مصرف آب كارال براى  توجه داشته باش
ــيرده توصيه  ــاردار و ش ــاى ب ــم ه خان

نمى شود؛ چون حاوى تركيباتى 
ــث انقباضات  ــت كه باع اس

ــده و اين  ــى ش رحم
ــات از طريق  تركيب

ــادر  م ــيـــر  ش
ــال  ــل انتق قاب
ــتند. اگر  هس
ــد مصرف  قص

اين ميوه را داريد 
ــت با يك متخصص  بهتر اس

ميوه اى براى ناكاركردن سلول هاى سرطانى

شناسايى 500 نوع روانگردان  جديد

120 تمرين براى افزايش قدرت ذهـن
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حرم حسينى، در طول تاريخ از يكسو هميشه 
مورد دشمنى خلفا و كژدينان، و از طرف ديگر 

مورد عالقه مردم بوده است. 
ــى ها، زمينه براى زيارت  آغاز حكومت عباس
قبر شريف امام حسين(ع) از سوى مسلمانان 
ــت تا زمان  ــد و اين روال ادامه داش فراهم ش
هارون الرشيد، پنجمين خليفه عباسى كه در 
سال 193 هجرى، قبر شريف امام حسين(ع) 
ــراف آن را ويران كرد. و تمامى خانه هاى اط
ــود  ــه اى ب ــتين خليف ــيد نخس هارون الرش
ــت درازى ــام دس ــارگاه ام ــبت به ب كه نس

 كرد.
ــيد، بنايى ديگر بر آرامگاه  پس از هارون الرش
ــد كه تا سال  ــيعيان ساخته ش امام سوم ش
233 هجرى قمرى، يعنى به خالفت رسيدن 
ــا متوكل  ــاى ماند؛ ام ــى بر ج متوكل عباس
ــيرى  ــود را در همان مس ــاى خ ــى پ عباس
ــته بود و  ــيد گذاش ــت كه هارون الرش گذاش
سياست حكومت خود را، سياست دشمنى با 

اهل بيت قرار داد.
متوكل عباسى، دومين خليفه امام ستيز
ــت به  ــق و محب ــه عش ــى ك متوكل عباس
ــل بيت  ــب اه ــه در ح ــين(ع) را ريش حس
ــش زائران  ــت و طاقت ديدن افزاي مى دانس
ــين(ع) را نداشت،  ــترده  بارگاه امام حس گس
ــريف  ــر ش ــاختن قب ــدم س ــتور منه دس
ــى خانه هاى اطراف  ــين(ع) و تمام امام حس
ــين(ع) را  آن را صادر كرد و زيارت امام حس
ممنوع كرد. متوكل عباسى تمام آن منطقه را 
زير و رو كرد و سپس سراسر آن منطقه را پر از 
آب كرد. در تاريخ اين واقعيت ثبت شده است 
كه شخصى به نام «ديزج» كه يهودى االصل 
بود، مامور متوكل عباسى براى كشتن زائران 
امام حسين(ع) شده بود. اين شخص ماموريت 
آن را داشت كه هر زائرى را كه براى زيارت قبر 
امام حسين(ع) به آن مناطق پا مى گذاشت، 

از دم تيغ بگذراند.
ــال 247  ــى در س بعد از آن كه متوكل عباس
هجرى به هالكت رسيد، بار ديگر بناى بسيار 
ــين(ع) ساخته شد،  بزرگى بر مزار امام حس
به گونه اى كه اين بنا آنقدر ارتفاع داشت كه 
مردم از دور دست آن را تشخيص مى دادند و 

براى زيارت به سوى آن رهسپار مى شدند.
ــتند  ــيارى از علويان توانس ــه بعد بس از آن ب
ــريف  ــود را در نزديكى قبر ش ــاى خ خانه ه
ــد كه در  ــين(ع)، در كربال بنا نهن ــام حس ام
راس آنان «ابراهيم المجاب بن محمد العابد 
ــى بن جعفر(ع)» قرار داشت،  بن االمام موس
ــرزمين كربال  ــن علوى بود كه در س و او اولي

سكنى گزيد و اين حادثه در سال 247 هجرى 
اتفاق افتاد.

ــرم امام  ــال 1216 هجرى، كربال و ح در س
ــين(ع) مورد هجوم وحشيانه  گروهى از  حس
ــعود بن عبدالعزيز»  وهابيون به رهبرى «س
قرار گرفت. وى در روز عيد غدير اين شهر را 
به محاصره درآورد و اكثر اهالى آن را چه آنانى 
كه در بازار بودند و چه آنانى را كه به خانه هاى 

خود پناه بردند، از دم تيغ گذراند.
ــان با بيش از  ــعودبن عبدالعزيز، در آن زم س
ــهر كربال شد و پس  ــرباز وارد ش 12 هزار س
ــاكنان اين شهر،  ــيارى از س ــتن بس از كش
صندوق هاى قبر شريف امام حسين(ع) را كه 
انبوهى از طال و پول و اشياى گران بهاى هديه 

شده بود، به تاراج برد.
ــرائيلى  ــن تفكر، دولت اس امروز در ادامه اي
ــام(داعش) كه جريان تكفيرى نو  عراق و ش
ــود را به  ــوند نيز، آرزوى خ ــوب مى ش محس
ــتند:  ــد و در فضاى مجازى نوش زبان  آوردن
ــا تخريب نماد  ــا بدانند كه هدف م رافضى ه
ــامرا است.  ــرك آلود در نجف، كربالء و س ش
بدانيد كه بعد از تخريب اين نمادها در عراق، 
به ايران خواهيم آمد و مشهد ايران را با خاك 

يكسان خواهيم كرد.

 عشق تاريخى ايرانيان و حاكمان ايرانى 
به اهل بيت

ــيس دولت آل بويه، عضدالدوله  پس از تاس
در سال 379 هجرى قمرى، ضريحى از عاج 
براى قبر شريف امام حسين(ع) ساخت و  با 
ــد براى  ــى جدي ــدن بارگاه ــاده ش ــا نه بن
ــهدا، بازارها و خانه هاى بيشترى در  سيدالش
ــهر كربال با ديوارهايى  اطراف آن ساخته و ش
بزرگ احاطه شد. اين شهر در زمان عضدالدوله 
ــى، اجتماعى،  ــيار پر رونق و از لحاظ دين بس
ــى، اقتصادى و ادبى به شهرى بسيار  سياس

مشهور تبديل شد.
ــلجوقيان  بعد از انقراض حكومت آل بويه، س
ــر كار آمدند كه سياست سلجوقيان نيز  بر س
بر اهميت گذاشتن نسبت به عتبات مقدسه 
ــاه  ــلطان ملك ش قرار گرفت. در آن زمان س
ــال  ــر آن نظام الملك در س ــلجوقى و وزي س
553 هجرى قمرى ديوارهاى بنا نهاده شده 
و ساختمان هاى حرم شريف امام حسين(ع) 
را بازسازى كردند و خليفه وقت، خود شخصا 
ــين(ع) رهسپار شد و  به زيارت قبر امام حس
پس از آن ديگر خلفا نيز از اين سياست تبعيت 
ــپار  ــينى رهس كردند و به زيارت حرم حس
مى شدند؛ به طورى كه خليفه ناصرالدين اهللا 

ــتنصر نيز قبر شريف  ــتعصم و المس و المس
امام حسين(ع) را زيارت كردند.

زمانى كه شاه اسماعيل صفوى درسال 914 
ــخصا براى  هجرى بغداد را فتح كرد، خود ش
زيارت قبر شريف امام حسين(ع) راهى كربال 
ــتور داد كه ضريحى از طال براى  ــد و دس ش
ــاخته شود.  ــريف امام حسين(ع) س قبر ش
ــريف  او همچنين 12 چلچراغ طال به قبر ش
ــاخت  ــتور س ــين(ع) هديه و دس امام حس
ــارگاه  ــص را براى ب ــره  خال ــى از نق صندوق
صادركرد. وى همچنين بارگاه امام حسين(ع) 
ــت.  ــيار گرانقيمت آراس ــا فرش هاى بس را ب
ــماعيل صفوى، به مدت يك شب  ــاه اس ش
ــكاف كرد و  ــين(ع) اعت ــام حس در حرم ام
ــام على(ع) در  پس از آن راهى زيارت قبر ام
ــه بار  ــد قاجار،س ــد. در عه ــرف ش نجف اش
ــد و  ــين(ع) طالكارى ش ــام حس ــد ام گنب
ــه در ايران،  ــس قاجاري آغامحمدخان، موس
ــال 1207 هجرى گنبد  ــخصا در س خود ش

امام حسين(ع) را طالكارى كرد.
فتحعلى شاه قاجار نيز به دليل آن كه طالى 
ــده بود، براى  گنبد امام حسين(ع) سياه ش
ــالكارى اين گنبد  ــددا به ط دومين بار مج

اقدام كرد.

دريچه

دريچه دريچه

رسول اكرم (ص) طبق معمول ، در مجلس خود نشسته بود . ياران  
ــتر در ميان  ــه زده، او را مانند نگين انگش ــرد حضرتش حلق گرداگ

گرفته بودند . 
ــى بود، از در  ــلمانان، كه مرد فقير ژنده  پوش در اين بين يكى از مس
ــالمى،كه هر كس در هر مقامى هست،  ــنت اس ــيد؛ و طبق س رس
ــود، بايد ببيند هر كجا جاى خالى  ــى مى ش همين كه وارد مجلس
ــه عنوان  ــه مخصوص را ب ــيند ، و يك نقط ــت، همان جا بنش هس
ــرد ، آن مرد  ــد، در نظر نگي ــا مى كن ــان من چنين اقتض اينكه ش
ــت، رفت و آنجا ــد، در نقطه اى جايى خالى ياف به اطراف  متوجه ش

 نشست . 
ــرد ثروتمند  ــت. م ــرار گرف ــدى ق ــرد ثروتمن ــوى م ــا پهل از قض
ــارى  ــه كن ــودش را ب ــرد و خ ــع  ك ــود را جم ــاى خ ــه  ه جام

كشيد.
ــه او رو كرد و ــود ب ــار او ب ــب رفت ــه مراق ــرم (ص) ك ــول اك  رس

 گفت :
- ترسيدى كه چيزى از فقر او به تو بچسبد ؟

- نه يا رسول اهللا ! 
- ترسيدى كه چيزى از ثروت تو به او سرايت كند ؟ 

- نه يا رسول اهللا !
- ترسيدى كه جامه  هايت كثيف و آلوده شود ؟

- نه يا رسول اهللا ! 
- پس چرا پهلو تهى كردى و خودت را به كنارى كشيدى ؟

ــا  ــدم و خط ــب ش ــتباهى مرتك ــه اش ــم ك ــراف مى كن - اعت
كردم . 

اكنون به جبران  اين خطا و به كفاره اين گناه، حاضرم نيمى از دارايى 
خودم را به اين برادر مسلمان خود كه درباره  اش مرتكب اشتباهى 

شدم ببخشم ؟ 
- مرد ژنده پوش گفت :

ولى من حاضر نيستم بپذيرم .
حاضران در جلسه، علت را جويا شدند.

- مرد ژنده پوش گفت :
ــرادر  ــك ب ــرد و باي ــرور بگي ــم غ ــرا ه ــم روزى م ــون مى ترس چ
ــخص  ــه امروز اين ش ــارى بكنم ك ــان رفت ــود آنچن ــلمان خ مس

با من كرد.

ــود ؛ نگاهش به  ــته ب ــليمان (ع ) در كنار دريا نشس روزى حضرت س
مورچه اى افتاد كه دانه گندمى را باخود به طرف دريا حمل مى كرد.
سليمان (ع) همچنان به او نگاه مى كرد كه ديد او نزديك آب رسيد.

ــرش را از آب دريا بيرون آورد و دهانش  در همان لحظه قورباغه اى س
را گشود…

مورچه به داخل دهان او وارد شد و قورباغه به درون آب رفت.
سليمان مدتى در اين مورد به فكر فرو رفت و شگفت زده فكر مى كرد.

ناگاه ديد آن قورباغه سرش را از آب بيرون آورد و دهانش را گشود.
ــدم را همراه خود  ــد، ولى دانه ى گن ــه از دهان او بيرون آم آن مورچ

نداشت.
سليمان(ع) آن مورچه را طلبيد و سرگذشت او را پرسيد.

مورچه گفت :
 اى پيامبر خدا در قعر اين دريا سنگى تو خالى وجود دارد و كرمى در 

درون آن زندگى مى كند.
خداوند آن را در آنجا آفريد؛ او نمى تواند از آنجا خارج شود و من روزى 

او را حمل مى كنم.
خداوند اين قورباغه را مامور كرده مرا درون آب دريا به سوى آن كرم 

حمل كرده و ببرد.
اين قورباغه مرا به كنار سوراخى كه در آن سنگ است مى برد و دهانش 

را به درگاه آن سوراخ مى گذارد...
من از دهان او بيرون آمده و خود را به آن كرم مى رسانم و دانه گندم 
ــان همان قورباغه  ــپس باز مى گردم؛ و به ده را نزد او مى گذارم و س
ــنا كرده،  ــوم، او در ميان آب ش ــت وارد مى ش ــار من اس كه در انتظ
ــاز مى كند و من از دهان  مرا به بيرون آب دريا مى آورد و دهانش را ب

او خارج مى شوم.
سليمان به مورچه گفت :

ــخنى از او  ــرى آيا س ــرم مى ب ــراى آن ك ــدم را ب ــه دانه گن وقتى ك
شنيده اى ؟

مورچه گفت آرى، او مى گويد :
ــر اين  ــنگ در قع ــن س ــرا درون اي ــه رزق و روزى م ــى ك اى خداي
ــا ايمانت  ــبت به بندگان ب ــى، رحمتت را نس ــوش نمى كن دريا فرام

فراموش نكن.

يكى از مسلمانان در بستر بيمارى افتاده بود. پيغمبر خدا با گروهى 
ــى ــدند. وى در حال بى هوش ــود بر بالين او حاضر ش از اصحاب خ

 بود.
رسول خدا فرمود:

ــوال  ــا از او س ــذار ت ــخص را آزاد بگ ــن ش ــرگ اي ــته م اى فرش
كنم .

ناگاه مرد به هوش آمد .
پيامبر صلى اهللا عليه و آله وسلم فرمود:

چه مى بينى ؟
مرد گفت :

سفيدى بسيار و سياهى بسيار مى بينم .
- كدام يك از آن دو، به تو نزديك تر هستند؟

- سياه به من نزديك تر است .
حضرت فرمود، بگو:

الهم اغفر لى الكثير من معاصيك و اقبل منى اليسير من طاعتك؛
«خدايا گناهان بسيارم را ببخش و طاعت اندكم را بپذير».

مرد اين دعا را خواند و بى هوش شد.
پيغمبر دوباره به فرشته فرمود:

ساعتى بر او آسان بگير؛ تا از او پرسش كنم .
در اين وقت مرد به هوش آمد.

پيغمبر صلى اهللا عليه و آله وسلم فرمود:
چه مى بينى ؟

مرد: سياه بسيار و سفيد بسيار مى بينم .
- كدام يك از آنها به تو نزديك تر است ؟

- سفيد نزديك تر است .
پيامبر صلى اهللا عليه و آله به حاضران فرمود:

خداوند اين رفيق شما را بخشيد.
امام صادق عليه السالم پس از نقل اين داستان مى فرمايد:

ــت رفتيد، ــان دادن اس ــال ج ــه در ح ــردى ك ــه بالين ف وقتى ب
ــن  ــد و تلقي ــه او بگويي ــده ) را ب ــر ش ــاى ذك ــا (دع ــن دع  اي

كنيد.

مستمند و ثروتمند

داستان «مورچه و سليمان نبى» در بستر بيمارى

  در چنين روزى

كشتار فلسطينيان در روستاي 
«الدوايمه» توسط صهيونيست  ها 

(1948م)

واكنش حضرت امام خميني(ره) 
نسبت به طرح «فهد» 

درباره صلح فلسطين و اسرائيل

آغاز تهاجم ارتش ايتاليا به يونان 
در جريان جنگ جهاني دوم 

(1940م)
ــه تالش هايى  ــتي بر پاي ــت رژيم صهيونيس ــكل گيري و اعالم موجودي ش
ــروع انجام  ــم نامش ــن رژي ــتي و حاميان اي ــاي تروريس ــه گروه ه ــود ك ب

مي دادند. 
ــه  ب ــتي،  تروريس ــه  يافت ــازمان  س ــاي  واحده ــات  جناي ــابقه  س
ــم ــن رژي ــكيل اي ــالم تش ــل از اع ــال هاي قب ــتم و س ــرن بيس ــل ق اواي

 باز مي گردد. 
ــتيال»، نمونه اي  ــرا» و «ش ــه» و «صب ــين»، «الدوايم ــام «دير ياس قتل ع
ــربازان  ــرائيل، س ــت. در هنگامه جنگ اول اعراب و اس ــن اقدامات اس از اي
ــتاي الدوايمه در  ــغال روس ــتي در 28 اكتبر 1948م با اش رژيم صهيونيس
ــطين، در ابتدا هفتاد و پنج مسلمان فلسطيني را  سرزمين هاي اشغالي فلس

در حال نمازگزاردن به شهادت رساندند. 
سپس اعضاي سي و پنج خانواده را كه براي حفظ جان خود به غاري در خارج 

از دهكده پناه برده بودند، قتل عام كردند. 
ــتي، پس از آن، اين روستا را با خاك يكسان  سربازان ارتش رژيم صهيونيس

كردند. 
ــازمان ملل متحد از نماينده رژيم  ــووالن س پس از مدتي، هنگامي كه مس
ــازمان، درباره حوادث روستاي الدوايمه  نژادپرست صهيونيستي در اين س
ــده، حتي وجود اين  ــوال كردند، وي براي پنهان كردن جنايات انجام ش س

روستا را منكر شد.

بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران و پس از امضاي قرار داد كمپ ديويد بين دولت 
ــرائيل با ميانجي گري آمريكا، رژيم هاي خود فروخته منطقه،  مصر و رژيم غاصب اس

هركدام به نوعي راه رژيم حاكم بر مصر را در پيش گرفتند. 
ــعودي، در 18 مرداد  ــتان س ــز، وليعهد وقت عربس ــد بن عبدالعزي در اين ميان فه
ــيني  ــنهاد كرد كه چند نكته را در برمي گرفت. اول: عقب نش 1360 طرحي را پيش
ــغالي و از جمله بيت المقدس؛ دوم: تضمين  ــرزمين هاي اش ــرائيل از تمامي س اس
ــتند، از طريق جبران خسارت هاي  ــت نيس ــطينياني كه مايل به بازگش حقوق فلس
ــورهاي منطقه دائر بر زندگي صلح آميز  ــوم: تضمين حق همه كش وارده به آنها؛ و س

با يكديگر. 
ــرائيل را در  ــناختن اس ــميت ش ــه اي رس ــرز زيركان ــه ط ــرح ب ــن ط ــوم اي بند س
ــرت  ــد. حض ــالم ش ــان اس ــي در جه ــاد مخالفت هاي ــث ايج ــت و باع ــي داش پ
ــي  ــان 1360ط ــم آب ــرح در شش ــن ط ــه اي ــش ب ــي(ره) در واكن ــام خمين ام
ــت طرح هايي  ــب اس ــلماني واج ــر مس ــا و ه ــر م ــوان فرمودند:«ب ــخناني عن س
از قبيل طرح سادات و فهد را رد كند. بر ما واجب است كه اين گونه طرح ها را كه به نفع 
ــت محكوم كنيم. امروز از خطرناك ترين امور، طرح كمپ ديويد و  مستضعفين نيس
طرح فهد است كه اسرائيل و جنايات او را تحكيم مي كند. اين طرح ها موجب اختالف 

شد و راه را براي اسرائيل باز كرد». 
مخالفت صريح امام و حمايت سراسري مسلمانان جهان از موضع حضرت امام باعث 

شد تا طرح فهد از سوي بسياري از دولت ها نيز رد شود. 

با آغاز جنگ جهاني دوم در سپتامبر 1939، بيشتر مناطق جهان در معرض 
ــي جنگ در اروپا  ــال نقطه آغازين و محور اصل تهاجم قرار گرفت. با اين ح
قرار داشت. در 28 اكتبر 1940م ارتش ايتاليا تالش كرد از پايگاه هاي خود 
ــور يونان را به  ــغال كرده بود، كش در آلباني، كه در آوريل 1939م آن را اش
ــرايط جوي و از سوي ديگر مقاومت  تصرف درآورد؛ اما از يك طرف، بدي ش
ــت مرزهاي يونان  ــد تا نيروهاي مهاجم ايتاليا در پش ارتش يونان، باعث ش
ــوند. چندي پس از آن، پيش روي نيروهاي ايتاليايى ادامه يافت؛  متوقف ش
ــتند به ارتش  ــتان، توانس ــا توجه به كمك هاي نظامي انگلس اما يوناني ها ب
ــت ايتاليا ضربه محكمي وارد كنند. يوناني ها هم چنين موفق شدند  فاشيس
عالوه بر به اسارت در آوردن چند هزار ايتاليايى، به غنايم نظامي قابل توجهي 
ــتافت و در 6 آوريل  ــه كمك ايتاليا ش ــت يابند. درنهايت ارتش آلمان ب دس

1941م، يورش به طرف يونان و يوگسالوي آغازشد.
 از آن طرف انگلستان نيز 60 هزار نفر از نيروهاي خود را به يونان اعزام كرد، 
ــت خورده و اين  ــر موج حمله آلمان شكس ــرعت در براب اما اين نيروها به س
ــور را تخليه كردند. در اواخر آوريل 1941م، يونان و يوگسالوي تسليم  كش
ــال چتربازان آلماني در آنجا فرود آمدند. اشغال  شدند و در ماه مه همين س
يونان تا سال 1944م ادامه داشت و پس از شكست هاي آلمان در جبهه هاي 
مختلف، يونان نيز با كمك انگلستان و ديگر متفقين از آلمان و ايتاليا تخليه

شد.

ــال 1217 شمسى در  سيدجمال الدين اسدآبادى، در س
اسدآباد همدان متولد شد؛ از پنج سالگى به فراگيرى دانش 
ــتعداد و نبوغ خود با  نزد پدر خود پرداخت و به خاطر اس

تفسير قرآن آشنا شد.
ــران مهاجرت  ــپس ته براى ادامه تحصيل به قزوين و س
ــرف شد و از محضر  كرد و سپس در 1228 عازم نجف اش
 شيخ مرتضى انصارى و مالحسينقلى در جزينى همدانى 
ــتور شيخ انصارى عازم  بهره برد. وى در 1232،  بنا به دس
ــنايى با علوم جديد سعى كرد  هندوستان شد و ضمن آش
ــتعمار انگلستان  ــلمانان را عليه اس تا مردم و خصوصا مس
ــى ها  ــلطه همه جانبه انگليس ــيج كند؛ اما به دليل س بس
ــال و نيم، آنجا را ترك و عازم عثمانى شد و  پس از يك س
ــادت علماى دربارى آنجا مواجه شد، به مصر  چون با حس

مهاجرت كرد.
ــت يك نهضت  ــدآبادى، در مصر توانس ــن اس جمال الدي
فكرى ضد استعمارى و ضد انگليسى را پايه گذارى كند و 

ــكيالتى به نام انجمن مخفى را به وجود آورد؛  اما بر اثر  تش
فشار انگلستان مجبور به ترك مصر شد. حركت سيدجمال  
ــاگردانش از جمله «شيخ محمدعبده»، دنبال و  توسط ش
در سال هاى بعد زمينه ساز قيام مردم مصر عليه استعمار 

انگلستان شد.
ــت كرد و  ــد اقام ــى در هن ــرك مصر، مدت ــس از ت وى پ
ــكارى محمد  ــس با هم ــد، در پاري ــپس راهى اروپا ش س
ــى»  كرد و  ــه «عروه الوثق ــار روزنام ــده، اقدام به انتش عب
ــى عليه  ــان»  كه مقاالت ــت رن ــخگويى به «ارنس ــه پاس ب
ــت،   ــس مى نوش ــاى پاري ــى از روزنامه ه ــالم در يك اس

پرداخت.
سيدجمال، بعدها به دعوت ناصرالدين شاه  به ايران آمد و 
ــاه،  انديشه هاى  گمان مى كرد كه مى تواند با نزديكى به ش
ــا چون ماهيت و  ــود را به اجرا بگذارد؛  ام اصالح طلبانه خ
ــاهانه با هيچ اصالحى موافق نبود و سيد نيز،  شاه  طبع ش
ــرد، از ايران  ــكارا عامل بدبختى مردم معرفى مى ك را آش

اخراج شد.
وى وقتى براى دومين بار به ايران آمد،  به آستانه حضرت 
ــد و در آنجا  ــنى(ع) در شهررى تبعيد ش عبدالعظيم حس
برخالف كنترل ماموران، مردم را به قيام عليه بيدادگرى 
شاه تشويق مى كرد؛ بنابراين ناصرالدين شاه دستور اخراج 

او را در حالى كه به شدت بيمار بود صادر كرد.
ــد و  ــران، وارد بصره ش ــراج از اي ــيدجمال پس از اخ  س
ــت اهللا العظمى  ــه اى به آي ــيرازى نام ــيدعلى اكبر ش با س
سيدحسن شيرازى مى نويسد و به ظلم هاى فراوان شاه به 

مردم ايران اشاره مى كند.
ــال هاى  ــى س ــدآبادى ط ــيدجمال الدين اس ــور س حض
1271-1270، در عراق تاثير به سزايى در حيات فكرى،  
سياسى و اسالمى شهرهاى شيعه نشين و گسترش تبليغ و 
دعوت در جامعه اسالمى گذاشت؛ به طورى كه همگان او 
را به عنوان رهبر حركت «تجديد در اسالم»  مى شناختند.

ــپرى  كرد و  ــيدجمال، اواخر عمر خود را در عثمانى س س
ــد  امپراطور  ــلطان عبدالحمي ــتقيم تحت نظر س غير مس
عثمانى قرار داشت. وقتى خبر قتل ناصرالدين شاه توسط 
ــيدجمال، به استانبول  ــاگردان س ميرزا رضا كرمانى از ش
ــلطان عبدالحميد  به هراس افتاد و دستور قتل  رسيد،  س

ــفند 1275 برابر  ــيد جمال را داد و سرانجام در 19 اس س
ــاختند و جنازه او را در  ــموم س با 9 مارس 1897 او را مس
ــپردند؛ تا اينكه  ــالمبول به خاك س قبرستان مشايخ اس
ــفير وقت دولت  ــال 1324  «فيض محمدخان»  س در س
ــه را براى نبش  ــتان در آنكارا،  موافقت دولت تركي افغانس
ــد سيدجمال الدين  قبر سيد به دست آورد و بقاياى جس

اسدآبادى را در تابوتى به كابل انتقال دادند.
ــاره جايگاه  ــت اهللا خامنه اى، درب رهبر انقالب حضرت آي
ــدآبادى بيان داشتند: «سيدجمال را  سيدجمال الدين اس
ــه كرد، در عالم مبارزات  ــود با كس ديگرى مقايس نمى ش
سياسى، او اولين كسى است كه سلطه استعمارى را براى 

مردم مسلمان آن زمان معنا كرد. 
قبل از سيدجمال چيزى به نام سلطه استعمارى براى مردم 
مسلمان حتى شناخته شده نبود، او كسى بود كه در ايران، 
در مصر، در تركيه، در هند، در اروپا ؛كال در خاورميانه در 
ــى مغرب زمين را مطرح و  ــيا و در آفريقا سلطه سياس آس
ــيدجمال چيزى است كه  ــى س معنا كرد، مبارزات سياس
ــى افرادى كه  ــه با هيچ  يك از مبارزات سياس قابل مقايس
ــد،  ــت كردن ــيدجمال حرك ــوش كار س ــول و ح ح

نيست».

ــال  ــكيالتى به نام انجمن مخفى را به وجود آورد؛  اما بر اثر سيدجمال الدين اسدآبادى، در س تش

اولين كسى كه سلطه استعمارى را معنا كرد

دوستـان و دشمنان تاريخى امام حسين(ع)
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ــتان اصفهان گفت: عرضه  مدير بهداشت محيط مركز بهداشت اس
ــا متخلفان برخورد  ــت و ب قليان به بانوان در چايخانه ها ممنوع اس

جدى مى شود.
مهدى رفيعى در گفتگو با مهر اظهار داشت: ممنوعيت عرضه قليان 

در چايخانه  هاى اصفهان هم براى خانم ها و هم آقايان است.
ــت: از چندماه پيش،  طرح برخورد با عرضه قليان در  وى بيان داش
چايخانه ها در اصفهان در حالى به اجرا درآمد،كه تنها با چايخانه هاى 
ــن كرديم؛ اما  ــه پلمب اين اماك ــد و اقدام ب بدون مجوز برخورد ش
ــتان اصفهان ــيون نظارت اس ــه در كميس به دنبال برگزارى جلس

 مقرر شد،  نظارت ها جدى تر از قبل صورت گيرد و اين طرح مشمول 
چايخانه هاى داراى مجوز هم بشود.

ــتان اصفهان تصريح كرد:  مدير بهداشت محيط مركز بهداشت اس
ــدول زمان بندى، بايد اقدام به  چايخانه هاى داراى مجوز در يك ج

حذف قليان كرده و تنها به عرضه چاى و منوى غذايى بپردازند.
ــان در  ــه قلي ــا عرض ــورد ب ــن برخ ــه قواني ــان اينك ــا بي وى ب
ــى كه  ــت: در صورت ــت، گف ــده اس ــر ش ــختگيرانه ت ــان س اصفه
ــان نكنند، پلمب ــذف قلي ــوز اقدام به ح ــاى داراى مج چايخانه ه

 مى شوند.
رفيعى با اشاره به اينكه پلمب چايخانه هاى بدون مجوز با هماهنگى 
اداره اماكن انجام گرفته است، بيان كرد: استفاده از قليان در فضاهاى 
سبز نيز به زودى در اصفهان جمع آورى و با خاطيان برخورد قانونى 

صورت مى گيرد.
ــا و آقايان در  ــه خانم ه ــه قليان ب ــورد با عرض ــديد برخ وى از تش
ــهردارى اصفهان  ــرد: با همكارى ش ــا خبر داد و اعالم ك چايخانه ه
قليان ها از سطح اماكن عمومى و فضاهاى سبز جمع آورى مى شود.

ــى  ــبز طرح ــاى س ــان از فضاه ــع آورى قلي ــت: جم ــى گف رفيع
ــود؛ اما طرح  ــته مى ش ــهر اصفهان به اجرا گذاش ــت كه در ش اس
ــان در چايخانه هاى  ــا و آقاي ــه خانم ه ــان ب ــا عرضه قلي برخورد ب
ــى ــان اجراي ــتان اصفه ــطح اس ــوز در س ــدون مج ــوزدار و ب مج

 مى شود.

معاون حمايت و سالمت كميته امداد استان اصفهان گفت: در شش 
ماه سال جارى پنج هزار و 99 نفر وام ضرورى كارگشايى،كارانگيزى، 

محكومان و خريد مسكن دريافت كردند.
ــتان  ــه امداد امام خمينى (ره) اس ــزارش روابط عمومى كميت به گ
ــزت وكرامت ــه تأمين ع ــه اينك ــاره ب ــم زارع با اش ــان، كري اصفه
ــت ــاى كميته امداد اس ــداف  و برنامه ه ــا در رأس اه ــواده ه  خان
 346 و  ــارد  ميلي  79 ــوع  مجم در  ــرد:  ك ــار  اظه  
ــا  اعط ــان  مددجوي ــن  اي ــه  ب ــهيالت  تس ــال  ري ــون  ميلي

شده  است . 
ــون ريال وام  ــه ميليارد و 200 ميلي وى اظهار كرد: به 210 نفر س

كارگشايى از محل اعتبارات كميته امداد پرداخت شده است . 
ــتان اصفهان تصريح كرد:  معاون حمايت وسالمت كميته امداد اس
ــاى مردمى  ــان نيزازمحل كمك ه ــن 980 نفرازمددجوي همچني
ــون ريال براى اين  ــه 14ميليارد و 884 ميلي وام  دريافت كردند ك

منظورهزينه شده است . 
وى افزود: سه هزار و 909 نفرازمحل بازپرداخت اقساط، وام دريافت 
كردند كه در مجموع 61 ميليارد و 261 ميليون ريال در اين زمينه 

اعتبار صرف شده  است.
زارع يادآورى كرد: از اين تعداد سه هزار و 383 مورد وام كارگشايى، 
41 مورد وام كارانگيزى، چهار مورد وام محكومان و 481 مورد وام 

خريد مسكن شهرى پرداخت شده است . 
هم اكنون بالغ بر 96 هزار و 331 خانوار با جمعيت 180 هزار و 369 

نفر زير پوشش كميته امداد امام خمينى استان اصفهان هستند.

مدير بهداشت محيط مركز بهداشت استان اصفهان:
بيش از پنج هزار مدد جوى كميته امداد  عرضه قليان به بانوان ممنوع است

وام ضرورى گرفتند

ــروع كرده ايم و در حال  ــهر اصفهان گفت: مطالعات قطار تراموا را ش شهرداركالن ش
ــرانجام برسد؛  اولين خط آن از دروازه  بررسى جزييات اين پروژه هستيم كه اگر به س
ــگاه اصفهان خواهد بود.به گزارش فارس ، مهدى جمالى نژاد در جلسه  تهران تا دانش
پرسش و پاسخ با اساتيد و اعضاى هيات علمى دانشگاه اصفهان با اعالم آمادگى براى 
ــگاه و  ــگاهيان به صورت ماهانه يا فصلى گفت: جدايى بين دانش حضور در بين دانش
ــت محيطى از اساتيد و  ــت.وى افزود: در مسائل مختلف از جمله زيس شهردارى نيس
دانشگاهيان خواهش داريم تا ورود پيدا كنند و شهردارى را در اين مسير يارى دهند.

شهردار اصفهان با اشاره به سابقه كارى خود تصريح كرد: از كارمندى شهردارى كارم را 
آغاز كردم، مدير بخش هاى مختلف شهردارى را در كارنامه كارى خود دارم. اخيراً هم 
معاونت و در حال حاضر به عنوان شهردار خدمت گزارى مى كنم و كامًال با كار اجرايى 
آشنا هستم.جمالى نژاد ادامه داد: جنس كار من علمىـ  اجرايى است؛ هم تجربه باالى 
ــال ها در فضاى دانشگاهى بوده ام و دانشگاه هاى  بيست سال كار اجرايى دارم و هم س
شهيد بهشتى و صنعتى اصفهان را تجربه كردم و بهترين خاطرات را از همين دانشگاه 

اصفهان دارم.
ــت: پس از  ــابق گف ــهردار س ــه وجود آمده در پايان دوره ش ــاد از فضاى ب وى با انتق
ــود، نزديك  ــى به وجود آمده ب ــابق كه فضاى ملتهب ــهردار س ــتيضاح ش ماجراى اس
ــروع كرديم  ــن وضعيت ش ــود؛ كار را در اي ــهردار ب ــهر بدون ش ــك ماه و نيم ش به ي
ــت: مديريت  ــان اظهار داش ــهردار اصفه ــادى خود نبود.ش ــهر در حالت ع و امور ش
ــازمان ها  ــى موجود در س ــه تمام حواش ــت ك ــهرى يك مديريت چندوجهى اس ش
ــت كه  ــاد خدماتى اس ــهردارى يك نه ــه ش ــن تفاوت ك ــا اي ــودش دارد ؛ ب را در خ
ــهردارى به صورت  ــزود: فعاليت ش ــت.وى اف ــك روز تعطيل پذير نيس ــراى ي حتى ب
درآمد-هزينه اى است و ما در قبال پولى كه از مردم مى گيريم خدمات ارائه مى كنيم 
ــت. مهدى  ــت كه از مردم پول گرفت و آن ها را راضى نگه داش ــختى اس و اين كار س
ــهردارى اين طور ادامه داد: صاحب نظران بين  جمالى نژاد در مورد گستردگى كار ش
ــاد دارم حدود  ــمرده اند اما من اعتق ــهردارى ها ش 320 تا 350 وظيفه كارى را در ش
ــتند؛ از  ــهردارى وجود دارد كه كامًال از هم متفاوت هس ــغل زيرمجموعه ش 500 ش
ــهردار بايد از  ــازى كه ش ــائل عمرانى و شهرس ــك و امور فرهنگى گرفته تا مس ترافي

ــد.وى با همه اين مسائل به اندازه  ــته باش نياز اطالعات داش
ــختى كار در  ــه مردم و بيان س جلب رضايت هم
ــووالن گفت: از  طرفى قوه مقننه شهركه مس
است،  از 21 نفر با 21 نظر همان شوراى شهر 

و عقيده تشكيل  شده كه بايد آن را هم مدنظر داشته باشيم.
ــت: نقطه ضعف ما در اصفهان عدم درك  ــگاه اصفهان اذعان داش دانش آموخته دانش
ــت كه هيچ كدام از موقعيت اصفهان را آن گونه كه  صحيح از جايگاه شهر اصفهان اس
ــدن اصفهان در بحث پايتخت فرهنگ و تمدن،  هست باور نكرديم. با وجود جهانى  ش
ــال كه به عنوان شهر جهانى  ــهر جهانى شناخته شد و يا امس كه بعد از مكه دومين ش
ــكوت و بى اعتنايى گذركرديم.جمالى نژاد به  صنايع دستى ثبت جهانى شديم ، در س
وجود آوردن مراكز علمى براى اولين بار را از فعاليت هاى مثبت شهردارى ارزيابى كرد 
و گفت: يكى از امورى كه در شهردارى از شروع كارمان به آن اهتمام داشتيم،  به وجود 
ــهرى و همچنين كمپين هاى  ــوآورى و خالقيت، فناورى هاى نوين ش آوردن مراكز ن
اجتماعى شهرى براى اولين بار دركشور بود.وى با اشاره به مشكالت اقتصادى موجود 
دركشور افزود: امسال به قول آقاى روحانى از بدترين سال هاى اقتصادى پس از انقالب 
ــهرها اعالم كرده اند كه پروژه جديد را آغاز نخواهند كرد. ــيارى از كالن ش است و بس

ــهردار اصفهان اضافه كرد: ما خودمان مناطقى را در اصفهان داشته ايم كه در سال  ش
اخير يك پروانه هم براى مسكن صادر نشده است.

جمالى نژاد ادامه داد: با اين  همه ما با قوت پروژه هاى قبلى همچون مترو و سالن اجالس 
ــروع  ــتقالل را ش ــم و همين طور پروژه هاى جديد مانند ميدان اس را به  پيش مى بري
كرده ايم.وى با اشاره به نهضت آسفالت كه براى اولين بار در سال 85 در اصفهان انجام 
ــال 85 بودجه كشور با توجه به  گرفت و بسيارى از معابر آسفالت شد ادامه داد: در س
افزايش قيمت نفت به يك باره افزايش پيدا كرد، اما امسال و در اين شرايط بد اقتصادى 
ــتيم و كمتر محله اى است كه در حال حاضر بخشى  ما دومين نهضت آسفالت را داش
از آن آسفالت نشده باشد.شهردار اصفهان با اشاره به پروژه بزرگ مترو اصفهان گفت: 
طبق اطالعات من، تحقيقات مترو اصفهان قبل از هر شهر ديگرى از سال 1340 آغاز 
شده و مى بينيم همچنان كار بسيارى نياز دارد و اهتمام ما در اين مدت كوتاه تمركز 
روى مترو بوده و بودجه قابل توجهى از شهردارى را به مترو گسيل كرديم.جمالى نژاد 
به دغدغه هايى كه در باب مسائل زيست محيطى وجود دارد اشاره داشت و ادامه داد: 
ــت محيطى را برطرف  ــهرى تا حد زيادى آلودگى هاى زيس با افتتاح كامل قطارى ش
خواهيم كرد؛ از همين رو فاز يك هفته گذشته افتتاح شد، فاز دوم سال 95 و فاز سوم را 

سعى داريم تا قبل از تغيير شوراى شهر در سال 96 به پايان برسانيم.
شهردار كالن شهر اصفهان در پايان اشاره اى هم به تراموا داشت و گفت: مطالعات قطار 
تراموا را شروع كرده ايم و در حال بررسى جزييات اين پروژه هستيم كه اگر به سرانجام 

برسد، اولين خط آن از دروازه تهران تا دانشگاه اصفهان خواهد بود.

ــوم به 4U-A با حضور در  نمايندگان اعضاى ائتالف چهارگانه دانشگاه هاى اسپانيا موس
دانشگاه صنعتى اصفهان، از نزديك با امكانات علمى، آموزشى و پژوهشى اين دانشگاه آشنا 
شدند.اين هيات بلندپايه از دانشگاه هاى اسپانيا در نشستى مشترك با اعضاى هيات علمى 
دانشكده مهندسى برق و كامپيوتر و رييس دفتر همكارى هاى علمى بين المللى دانشگاه 
صنعتى اصفهان به بحث و تبادل نظر در خصوص راهكارهاى همكارى مشترك براى امضاى 
تفاهم نامه همكارى پرداختند.در اين نشست، دكتر دانيل فرانكو رييس مدرسه مهندسى 
ــانچزفرناندز، معاون دانشگاه كارلوس 3  ــلونا، خانم پروفسور پيالرس دانشگاه آتونوما بارس
ــونا معاون پژوهشى دانشگاه  مادريد در امور بين الملل، آقاى پروفسور آنجل لوزانو سولس
ــگاه پومبيو فابرا بارسلونا  ــوول روابط بين الملل دانش پومبيوفابرا و آقاى مارك پايوال، مس
ــپانيا موسوم به 4U-A حضور داشتند. به نمايندگى از ائتالف چهارگانه دانشگاه هاى اس
ــاى توافقنامه همكارى  ــد طرفين اقدامات الزم به منظور امض بر مبناى اين ديدار مقرر ش
ــس 4U-A را ــان و ريي ــگاه صنعتى اصفه ــس دانش ــا امضاى ريي ــق مكاتبه و ب از طري

 فراهم كنند.ايجاد برنامه هاى پژوهشى و آموزشى مشترك موردعالقه طرفين، از قبيل تبادل 
استاد و دانشجو، همكارى مشترك در راهنمايى دانشجويان تحصيالت تكميلى، برگزارى 
دوره هاى با مدرك دوگانه، مشاركت در تبادل اطالعات، برنامه هاى بازديد و اردوهاى علمى 
دوطرفه براى دانشگاهيان، برنامه هاى فرهنگى، برگزارى مشترك اجالس ها، كارگاه هاى 
ــترك، محورهاى  مورد توافق در اين  ــى مش ــمينار و دوره هاى آموزش آموزشى و ارائه س
تفاهم نامه مى باشد.اعضاى 4U-A متشكل از 4 دانشگاه دولتى برتر اسپانيا در زمينه هاى 
ــاس رتبه بندى QS اين دانشگاه ها جزو 50  ــت كه بر اس آموزش، پژوهش و خالقيت اس
دانشگاه جوان با قدمت زير 50 سال جهان هستند.اين دانشگاه ها در شاخص هاى كيفيت 
انتشارات، پروژه هاى رقابتى در سطح ملى و بين المللى و تربيت و جذب محققين طراز اول در 
اسپانيا شهرت داشته و هر يك ضمن برخوردارى از پارك هاى تحقيقاتى و تعداد قابل توجهى 
از شركت هاى زايشى (�spin-o) اسپانيا، به عنوان پرديس قطب بين المللى توسط كميته 

كارشناسى بين المللى  منتخب دولت اين كشور شناخته شده اند.

كارگران صنعت، بيشترين دريافت كننده 
بيمه بيكارى در اصفهان بودند

افزايش بارندگى، موجب غفلت از سياست هاى كنترل آب مى شود؛
اصفهان، محروم از ال نينو

مديركل ميراث فرهنگى:
كاوش هاى باستان شناسى 

در ايستگاه مترو دروازه دولت ادامه دارد
مديركل تامين اجتماعى استان اصفهان گفت: با توجه به ركود حاكم بر صنايع به 
ويژه خودروسازان و قطعه سازان، در استان اصفهان بيشترين دريافت كنندگان 
ــال شاهد  ــت: امس بيمه بيكارى از اين گروه بودند.على اصغر دادخواه اظهار داش
افزايش مقررى بگيران بيمه بيكارى از 16هزار و 400 نفر در اسفند ماه سال گذشته 
ــال جارى بوده ايم. وى ادامه داد: سازمان  به 17هزار و 700 نفر در شهريور ماه س
ــتان اصفهان ماهيانه بالغ بر 9 ميليارد تومان مقررى بيمه  تامين اجتماعى در اس
بيكارى پرداخت مى كند.مدير كل تامين اجتماعى استان اصفهان با بيان اينكه هم 
اكنون در استان اصفهان 210 هزار نفر مستمرى بگير تامين اجتماعى وجود دارد، 
گفت: اين تعداد با احتساب خانواده بازنشستگان 490 هزار نفر مى شود كه ماهيانه 
ــتان اصفهان پرداخت  ــتمرى به بازنشستگان اس بالغ بر 240 ميليارد تومان مس
ــتان اصفهان 11ميليون  مى شود.وى افزود: متوسط حقوق بازنشستگان در اس
ــازمان هيچ مشكلى در تامين منابع مالى  ريال است.دادخواه با بيان اينكه اين س
پرداخت حقوق بازنشستگان ندارد، اظهار داشت: با اجراى طرح پرداخت متمركز 
ــانى هاى حقوق و مزاياى آنها، سازمان  حقوق بازنشستگان و شناسايى همپوش
ــت.وى با اشاره به پوشش 65  گامى موثر در تحقق عدالت اجتماعى برداشته اس
درصدى جمعيت استان از حمايت هاى سازمان تامين اجتماعى، گفت: هم اكنون 
ــده اصلى و تبعى از خدمات سازمان  بيش از سه ميليون و 300 هزار نفر بيمه ش
تامين اجتماعى بهره مى گيرند.وى ادامه داد: در ايام تعطيل حقوق بازنشستگان و 

مستمرى بگيران يك روز قبل به حساب شان واريز مى شود.

صحبتى كه اخيرا مورد بحث بسيار قرارگرفته است،  افزايش ميزان بارش ها 
ــال جارى است؛ اما تغييرات  در كشور در اثر وقوع پديده ال نينو در پاييز س
ــان به صورت نرمال باقى  ــى ال نينو در اصفهان رخ نداده و بارش اصفه بارش

خواهد ماند.
به گزارش فارس ، تغييرات اقليمى در همه كشورهاى دنيا فارغ از كشاورزى، 
ــتقيمى بر اقتصاد داشته و دولت ها را  صنعت يا خدمات محور بودن، اثر مس
مجبور به اتخاذ سياست هاى جديد و تغيير استراتژى كرده است. تغييرات 
اقليمى طيف گسترده اى را در برمى گيردكه تغييرات دمايى، ميزان بارندگى، 
شدت بادها، سيكل هاى بارش و طول فصل ها ازجمله تغييرات همراه آن است 

كه هركدام از اين موارد مى تواند فجايع اقتصادى با خود به بار آورد.
ــاورزى، امنيت غذايى، حيات صنايع و  ــتقيم به كيفيت كش اثرگذارى مس
جابه جا كردن خيل عظيم جمعيت از روستا به شهرها، از جمله اثرات مهم 
اقتصادى اين پديده در كوتاه مدت خواهد بود. در هفته گذشته انتشار نامه اى 
ــور و خصوصاً مركز آن  در مورد تغييرات اقليمى و بروز پديده ال نينو در كش
دوباره مباحث تغييرات اقليمى را به صدر اخبار آورد و اظهارنظرهاى متفاوتى 
به همراه خود داشت. اصفهان نيز به دليل حضور در مركزيت كشور، مساله 
زاينده رود، امنيت غذايى، اهميت آب در صنايع و اشتغال باالى كشاورزان  
هميشه درگير اين مساله بوده و بررسى اثر تغييرات اقليمى در اقتصاد آن را 

ضرورى مى سازد.
تغييرات اقليمى پيش رو

روندكلى تغييرات آب و هوايى در جهان، گرم شدن ساالنه آن به دليل انتشار 
گازهاى گلخانه اى و باال آمدن سطح آب هاى آزاد را تأييد كرده است. اخيراً 
ــط اداره هواشناسى انگلستان صورت گرفته، وقوع اين  در پژوهشى كه توس

تغييرات اين بار با شيب بيشترى پيش بينى شده است.
پژوهش مذكور نشان داده كه يك پديده ال نينو عظيم، در اقيانوس آرام در 
حال شكل گرفتن است كه انتظار مى رود دماى هواى كره زمين را به طوركلى 
باال ببرد. اما سازمان هواشناسى انگليس درعين حال مى گويد،  درحالى كه 

دنيا گرم تر مى شود، تابستان هاى اروپا ممكن است خنك تر شود.
ال نينو چيست و در اصفهان چه خواهد كرد؟

رويداد ال نينو، نوسان جنوبى يكى از مهم ترين و شاخص ترين رويدادهايى 

است كه منجر به ظهور ناهنجارى هاى بزرگ آب و هوايى در بسيارى از نقاط 
جهان مى شود. بر همين اساس رييس مركز خشك سالى و مديريت بحران 
سازمان هواشناسى، از پيش بينى افزايش دماى حدود نيم تا يك درجه بيشتر 

از معمول براى مناطق گسترده اى از كشور طى سه ماه آينده خبر داد.
شاهرخ فاتح در اين باره اظهار داشت: در اين مدت استان هاى اردبيل، گيالن، 
بخش هايى از آذربايجان غربى، زنجان و آذربايجان شرقى، گلستان، كرمانشاه، 

ايالم و خوزستان حدود يك تا دو درجه گرم تر از نرمال بوده اند.
وى ادامه مى دهد: در تابستان 94 ساير مناطق كشور دمايى نرمال داشته و 
بخش هايى از استان هاى يزد، اصفهان، فارس و كرمان حدود نيم تا يك و نيم 

درجه از شرايط طبيعى خنك تر بوده اند.
اما صحبتى كه اخيراً مورد بحث بسيار قرارگرفته،  افزايش ميزان بارش ها در 
كشور در اثر وقوع اين پديده در پاييز سال جارى است ،كه بنا بر گفته رييس 
مركز خشك سالى و مديريت بحران هواشناسى كشور، اين افزايش بارش ها 
ــتان هاى آذربايجان غربى و آذربايجان شرقى و  تنها در 8 استان و آن هم اس
همچنين بخش هايى از شمال و شمال شرق كشور شامل مازندران، گلستان، 
خراسان شمالى، شمال خراسان رضوى، شمال سمنان به عالوه مناطقى از 
كرمان خواهد بود كه حدود 10 تا 20 درصد بارش بيشترى از بارش ميانگين 
دريافت خواهند كرد. به اين معنى كه تغييرات بارشى ال نينو در اصفهان رخ 

نداده و بارش اصفهان به صورت نرمال باقى خواهد ماند.
لزوم توجه به تغييرات اقليمى در برنامه ريزى اقتصادى استان

تغييرات اقليمى استان اصفهان بر اساس گزارش هاى هواشناسى بين الملل به 
سمت تشديد گرما و باقى ماندن بارش ها در همين سطح باقى مانده ؛  بنابراين 
كشاورزى استان نيازمند بازنگرى جدى در روش هاى آبيارى و تغيير الگوى 

كشت است.
ــتان، به طور كامل از توجيه اقتصادى و  برخى محصوالت كشت شده در اس
توجيه كشت باقيمت واقعى آب خارج هستند؛ بنابراين حركت به روش هاى 
نوين آبيارى، تغيير فصول كشت برخى محصوالت، روش هاى نوين كشت و 
روش هاى نوين آبيارى الزامى و حياتى است و به طور اخص، اخبار منتشرشده 
ــور نبايد در مورد اصفهان  در مورد پديده ال نينو و افزايش بارندگى در كش

مطرح شود و موجب غفلت از سياست هاى كنترل مصرف آب شود.

ــگرى استان اصفهان  مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردش
ــارراه تختى  ــتگاه مترو چه ــى در ايس گفت: كاوش هاى باستان شناس
همچنان ادامه دارد و باستان شناسان به دنبال جستجو در اين منطقه 
ــاره به كاوش هاى باستان شناسى در  ــتند.فريدون اللهيارى ، با اش هس
ايستگاه مترو چهارراه تختى اظهار داشت: هفته گذشته در چاهك هاى 
ايستگاه مترو چهارراه تختى سفال هاى تاريخى كشف شدكه اقدامات 
مترو در اين بخش متوقف شد.وى افزود: البته ايستگاه مترو در اين نقطه 
ــفال ها در چاهك هاى مترو پيدا شده است كه  به پايان رسيده و اين س
در اين بخش توقف يافته و بخش هايى كه مربوط به نازك كارى سازه ها 

بوده در حال انجام است.
ــگرى استان اصفهان  مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردش
ــتان شناسان مربوط  ــده بر اساس باس ــفال هاى كشف ش بيان كرد: س
ــتند.وى  ــى هس ــه داراى ارزش تاريخ ــت ك ــلجوقيان اس ــه دوره س ب
خاطرنشان كرد: نزديك به 80 درصد اين سفال ها سالم بوده كه پس از 
ــد در موزه به نمايش گذاشته  عمليات مرمتى كه بر روى آن ها انجام ش
مى شود.به گزارش تسنيم، هفته گذشته در محدوده پروژه مترو اصفهان 
سفال هاى تاريخى در محدوده چهارراه تختى كشف شد و عمليات مترو 

در اين ايستگاه متوقف شد.

ــهردار بايد از  ــازى كه ش ــائل عمرانى و شهرس ــك و امور فرهنگى گرفته تا مس ترافي
ــد.وى با همه اين مسائل به اندازه  ــته باش نياز اطالعات داش

ــختى كار در  ــه مردم و بيان س جلب رضايت هم
ــووالن گفت: از  طرفى قوه مقننه شهركه مس
است،  از 21 نفر با 21 نظر همان شوراى شهر 

خواهيم كرد؛ از همين رو فاز يك هفته گذشته افتتاح شد، فاز دوم سال  و فاز سوم را 
96سعى داريم تا قبل از تغيير شوراى شهر در سال 96سعى داريم تا قبل از تغيير شوراى شهر در سال 96 به پايان برسانيم.

شهردار كالن شهر اصفهان در پايان اشاره اى هم به تراموا داشت و گفت: مطالعات قطار 
تراموا را شروع كرده ايم و در حال بررسى جزييات اين پروژه هستيم كه اگر به سرانجام 

برسد، اولين خط آن از دروازه تهران تا دانشگاه اصفهان خواهد بود.

در صورت اتمام مطالعات:
مسيـر دروازه تهران تا دانشگاه اصفهان، 

روى خط ترامـوا 

آغاز همكارى

 دانشگاه صنعتى اصفهان
 با دانشگاه هاى اسپانيا



گلزن جوان استقالل با اصرار دستيار سرمربى آبى ها در تركيب اصلى 
مقابل سپاهان به ميدان رفت كه خوب هم جواب داد.

ــى باور مى كرد فرشيد اسماعيلى، بازيكن جوان استقالل در  كمتر كس
ــاس مقابل سپاهان در اصفهان فيكس شود؛ اما اين  بازى بزرگ و حس

اتفاق افتاد.
ــتباه شهاب گردان، ــتقالل را روى اش ــماعيلى، نه تنها گل اول اس اس

 گلر سپاهان به ثمر رساند، بلكه نمايش خوبى هم ارائه داد تا ثابت كند 
انتخاب خوبى براى اين ديدار مهم بوده است.

ــيد اسماعيلى اينكه مجيد صالح، كمك مربى  نكته جالب در مورد فرش
استقالل تهران اعتقاد عجيبى به اين هافبك جوان داشته و به توصيه 
همين دستيار مظلومى هم بود كه اسماعيلى فيكس شد و بازى كرد.

ــى جبارى جوان مى خواند كه  ــح در جمع مربيان آبى او را مجتب صال
البته به نظر كمى اغراق آميز جلوه مى كند.

تقلب طارمى از روى دست رضاييان براى 
دلجويى از برانكو

ــه  ك ــد  ش ــر  باخبــ ــپــــوليس  پرس  9 ــمــــاره  ش ــى  وقـــت
ــه،  پذيرفت را  اش  ــازى  همب ــى  عذرخواه ــپوليس  پرس ــرمربى  س
ــاند و از وى ــان رس ــت سرخپوش ــل اقام ــل مح ــه هت ــودش را ب خ

 عذرخواهى كرد.
ــت و براى سه  ــانى كه معتقدند برانكو از روى سياس ــتند كس كم نيس
ــن بازيكن را از  ــى و حفظ او براى دربى اي ــدن مهدى طارم كارته نش

ليست بازى با ملوان خط زد.
اين در حالى است كه محمود خوردبين، سرپرست قديمى پرسپوليس 
ــدن طارمى از ليست 18 نفره بازى با  ــته ش گفت كه دليل كنار گذاش

ملوان انزلى، بى انضباطى بوده است.
ــع خودش  ــود به موق ــته ب ــده و نتوانس ــواب مان ــى خ ــرا طارم ظاه
ــاعت  ــم س ــد از ني ــى بع ــاند. وقت ــنبه برس ــر يكش ــرتمرين عص را س
ــى فر ــواب آلود در درفش ــا ظاهرى خ ــى آن هم ب ــه طارم ــر و كل س

 پيدا شد، برانكو به او پرخاش كرد و گفت نيم ساعت تنهايى دور زمين 
بدود!

هر چند طارمى از سرمربى تيم عذرخواهى كرد؛ اما برانكو از او خواست 
ــرك كند و  از روز  ــپوليس را پيش از بازى با ملوان ت ــه اردوى پرس ك

سه شنبه به تمرين تيم ملحق شود.
ــل اقامت  ــوان به هتل مح ــازى با مل ــروز و پيش از ب ــى دي ــا طارم ام
ــگاه  ــده اى گفتند باش ــرف زد. ع ــا برانكو ح ــت و ب ــان رف سرخپوش
ــى او را مجاب به ــاى احتمال ــازى ه ــيه س ــرى از حاش ــراى جلوگي ب

عذرخواهى كرده است.
داد:  ــح  توضي ــه  اينگون ــوص  خص ــن  اي در  آگاه  ــع  منب ــك  ي ــا  ام
ــپوليس  ــزن پرس ــت و گل ــار نگذاش ــت فش ــى را تح ــگاه طارم «باش
ــو، در تركيب  ــى از برانك ــا عذرخواه ــنيد رامين رضاييان ب ــى ش وقت
ــا از برانكو  ــاند ت ــه هتل رس ــودش را ب ــه خ ــرار گرفت ــپوليس ق پرس

دلجويى كند.»
ــپوليس معذرت خواهى  ــت تاخير و غيبت در تمرين پرس ــى باب  طارم
ــه پيغام ــم داد چون برانكو ك ــت او جواب ه ــه اين حرك ــرد و البت ك

 داده بود در دربى هم از طارمى استفاده نمى كند، قبل از بازى با ملوان به 
ــتقالل  ــراى بازى با اس ــودت را ب ــت: «خ ــپوليس گف ــاى گل پرس آق

آماده كن!»
ــن روز قبل از  ــى در تمري ــد طارم ــان كه مانن ــت رضايي ــى اس گفتن
ــده  ــا تاخير حاضر ش ــرما خوردگى ب ــه دليل س ــوان و ب ــا مل ــازى ب ب
ــت و از  ــدار برانكو رف ــه دي ــروصدا ب ــب خيلى بى س ــان ش ــود، هم ب
ــپوليس ــى پرس ــب اصل ــس از آن در تركي ــرد و پ ــى ك او عذرخواه

 به ميدان رفت.

ــتاد و يكمين ديدار تيم هاى فوتبال  ــووالن برگزارى هش ــت مس نشس
ــروع ــاذ تصميماتى در مورد زمان ش ــا اتخ ــپوليس ب ــتقالل و پرس اس

اين ديدار برگزار شد.
ــى امنيتى  ــو، معاونت سياس ــى براتل ــور، صفرعل ــا حض ــه ب اين جلس
ــيون  فدراس ــس  ريي ــب  ناي ــاج،  ت ــدى  مه ــران،  ته ــتاندار  اس
ــابقات ــروان، رييس كميته مس ــگ، غالمرضا به ــازمان لي و رييس س

ــازمان ليگ، نمايندگان دو باشگاه استقالل و پرسپوليس، مسووالن  س
ــووالن  ــروى انتظامى،يگان ويژه،مس ــى و نظارتى، ني ــاى امنيت نهاده
ــت وزارت ورزش و جوانان، اورژانس،راهنمايى  ورزشگاه آزادى، حراس
ــاى مربوطه  ــى نهاده ــرانى و تمام ــش نشانى،مترو،اتوبوس رانندگى،آت

برگزارشد.
مهدى تاج، در مورد اين جلسه اظهار داشت: در نشست شوراى تامين 

مقرر شد ساعت شروع دربى از ساعت 15:30 به 15 تغيير يابد.
رييس سازمان ليگ، افزود: در اين جلسه در مورد برگزارى هر چه بهتر 
ــد درب ورزشگاه از  ــد و مقرر ش بازى روز جمعه بحث و تبادل نظر ش

ساعت 10 صبح بر روى تماشاگران دو تيم باز شود.
ــام  انج ــى  الكترونيك ــورت  ــه ص ب ــى  فروش ــت  بلي داد:  ــه  ادام وى 
ــق  ــون از طري ــم اكن ــد ه ــى توانن ــاگران م ــه تماش ــود ك ــى ش م
ــد  خري ــه  ب ــبت  نس  Footballeticket.ir ــايت  س ــه  ب ــه  مراجع
ــنبه ــى تا روز پنجش ــد و  بليت فروش ــى اقدام كنن ــت الكترونيك بلي

ادامه دارد.
ــروى انتظامى، ــى و نظارتى، ني ــووالن نهادهاى امنيت ــاج افزود: مس ت

و  وزارت ورزش  ــت  آزادى، حراس ــگاه  ورزش ــووالن  ويژه،مس ــگان  ي
ــران، اورژانس،راهنمايى و رانندگى، ــهردارى منطقه 22 ته جوانان، ش

ــه  مربوط ــاى  نهاده ــى  تمام و  ــرانى  نشانى،مترو،اتوبوس ــش  آت
ــول ق ــت،  پايتخ ــى  درب ــدن  ش ــزار  برگ ــر  بهت ــه  هرچ در 

همكارى دادند.
تاج در پايان گفت: با توجه به اين ايام،برنامه هاى فرهنگى ويژه اى در روز 
برگزارى دربى پيش بينى شده شده است كه به نحو احسن در اين ديدار

اجرا خواهد شد.
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سرخابى ها 

چه كسى مجتبى جبارى جديد استقالل 
را كشف كرد؟

تازه ترين تصميمات براى
 ديدار استقالل و پرسپوليس

ــه اى را ثبت  ــواز صحن ــتقالل اه ــتان و اس ــتقالل خوزس ــود در خالل بازى اس ــه ن ــن برنام دوربي
ــاره دارد. در اواخر  ــران اش ــان در فوتبال اي ــى از اليه هاى پنه ــه به برخ ــرد ك ك
نيمه اول بازى يكى از بازيكنان ذخيره استقالل اهواز تكه كاغذى را از درون دروازه 
ــتان- به كنار زمين آورد و آن را باز كرد.  ــتقالل خوزس ــوس- دروازه بان اس خس
اين كاغذى چند تا بود كه روى آن به زبانى خاص وردى نوشته شده بود. خسوس 
كه امروز يك بار ديگر كلين شيت كرد ، در پايان بازى گفت كه اين نامه دعايى براى
 محافظت بوده است و ربطى به جادو ندارد. اما مشخص است كه با توجه به محتواى نوشته،
ــت.  ــرد در ميان اس ــاره مى ك ــوس به آن اش ــه كه خس ــش از آنچ ــه اى بي نكت
ــه  ــت، هم محافظ ــراى  ب ــه  گفت ــا  آنه ــه  ب ــى  مرب ــت  گف ــان  ب دروازه  ــن  اي
ــته باشند. استقاللى هاى خوزستان كه امسال يك دعاى مذهبى را به همراه داش
ــيه بروند و البته  ــت به حاش  فوق العاده كار كرده اند حاال با اين ماجرا ممكن اس
ــه كاغذ با  ــتان اين تك ــخ بدهد داس ــا بايد پاس ــتنى آنه ــت داش ــرمربى دوس س

حروف فارسى در دروازه گلر برزيلى چيست ؟

ــابقات  ــوش تيراندازى ايران مى گويد تمام تالش خود را به كار مى گيرد تا در مس ملى پ
كسب سهميه كويت، جواز حضور در المپيك ريو را بگيرد.

ــگ در آلمان گفت: آلمان  ــزرگ، درباره تمرينات تيم ملى تفن مه لقا جام ب
ــه طور مرتب  ــفرهايى را ب ــه چنين س ــى بود، اى كاش هميش ــفر خوب س
ــرى مى گيريم.  ــنگ هاى زياد نتيجه بهت ــزار مى كردند، چرا كه با فش برگ
ــنگ خوب ــفر 8-7 روزه به هانوفر خوب بود و در واقع بايد بگويم با فش س
ــنگ  ــى رود. از آلمان با خودمان مقدارى فش ــه نفس ما باالتر م ــاد ب  اعتم

آورده ايم تا هم در تهران تمرين كنيم و هم به كويت ببريم.
ــيا اين اميد ــابقات قهرمانى آس ــه در مس ــوال ك ــخ به اين س وى در پاس

ــت: قرار است  ــهميه المپيك را بگيرد، اظهار داش  وجود دارد كه بتواند س
ــتيم، چون در هر  ــه وضعيت تير بزنم. نمى گويم در اوج آمادگى هس در س
ــت، اما اينكه خدا چه چيزى را  ــرايطى فكر مى كنم توانايى ما باالتر اس ش

براى مان بخواهد در روز مسابقه مشخص مى شود و ما هم به خدا توكل مى كنيم.

جـادوگرى در ليگ برتر با فشنگ خوب، اعتماد به نفس مان باالتر مى رود

ــش همچنان ــرد كه تيم ــپاهان تأكيد ك ــم فوتبال س ــم تي مهاج
 مدعى جدى قهرمانى در ليگ برتر محسوب مى شود.    

ــت تيمش مقابل استقالل  محمدرضا خلعتبرى، در خصوص شكس
ــابقه  ــروع كرديم، ولى برخالف روند مس گفت: ما بازى را خوب ش
ــت داديم و در  ــفانه چند فرصت خوب را از دس گل خورديم. متأس
نيمه دوم هم در بدترين زمان گل خورديم. واقعا شرمنده هواداران 
ــتيم نتيجه بگيريم.  ــت كردند، ولى نتوانس ــديم. آنها از ما حماي ش

اميدوارم در بازى هاى آينده نتايج اخير را جبران كنيم.
ــپاهان اُفت  ــر نمى كنى س ــه فك ــوال ك ــه اين س ــخ ب وى در پاس
ــت، تأكيد كرد: ما بد بازى نمى كنيم و متأسفانه در گلزنى  كرده اس
ــتيم. اميدوارم در بازى هاى آينده از اين شرايط رها  ــانس هس بدش
ــكل فنى ندارد، ولى هم در بازى برابر استقالل  ــويم. تيم ما مش ش
ــتيم  ــه كه مى خواس ــتيم به آنچ ــر نتوانس ــاى اخي ــم ديداره و ه
ــه اينكه برخى معتقدند  ــت پيدا كنيم. خلعتبرى در واكنش ب دس
سپاهان به اندازه فصل گذشته براى قهرمانى در ليگ شانس ندارد، 
ــپاهان اين طور  گفت: با چند بازى نتيجه نگرفتن، نبايد در مورد س
ــپاهان را از كورس قهرمانى  ــود. هيچ كس نمى تواند س اظهارنظر ش
خارج كند و مطمئن باشيد كه ما امسال هم مدعى جدى قهرمانى 
هستيم. در همين بازى ديروز هم فرصت هاى خوبى براى گل زدن 
داشتيم كه مهدى رحمتى با عملكرد خوبش مانع از گلزنى ما شد.

ــى و  ــاى خاص در بازى اخير چلس ــال انگليس رفتار آق ــه فوتب اتحادي
وستهام را تخلف از قوانين انضباطى ليگ برتر دانسته است. 

ــب تيمش در خانه  ــنبه ش مورينيو كه در فاصله ميان دو نيمه بازى ش
ــكوها فرستاده شد، به داشتن  ــتهام از نيمكت چلسى اخراج و به س وس
رفتار ناشايست در جريان بازى متهم شده است و به همين دليل احتمال 
دارد پنج جلسه از همراهى آبى پوشان لندن محروم شود. مجازات جديد 
مورينيو، فشارى كه پيش از اين به خاطر شروع ضعيف چلسى روى او بود 
را دو چندان خواهد كرد، به خصوص كه هنوز زمان زيادى از صدور حكم 
انضباطى قبلى او (50 هزار پوند جريمه نقدى و يك بازى خانگى بدون

ــته جلوى  ــه تنها نتوانس ــو ن ــذرد. موريني ــى) نمى گ ــاگر تعليق  تماش
ــود پنج باخت و  ــش كه در 10 بازى خ ــاى متوالى تيم ــد ناكامى ه رون
ــون آن را در رده پانزدهم جدول  ــته را بگيرد و اكن ــاوى داش ــه مس س
ــگاه  ــود و جرايمى كه به باش ــازى هاى خ ــه با حاشيه س ــد، بلك مى بين
ــى را دارد لبريز مى كند. اين  ــه صبر مسووالن چلس تحميل كرده، كاس
ــت كارت زرد در بازى  ــه تيم او به خاطر دريافت هف ــت ك در حالى اس
ــتهام به صورت خودكار، 25 هزار پوند، جريمه نقدى مى شود. برابر وس

ــابقه،   اتحاديه فوتبال انگليس پس از دريافت گزارش بازى از داور مس
ــيلوينو لورو را نيز به  ــتيار او س جاناتان موس، نه تنها مورينيو بلكه دس
ــا ماتيچ، از زمين  ــت در اعتراض به اخراج نماني ــتن رفتار ناشايس داش

بازى متهم كرده است .

ــب  ــال ايران به كس ــم  ملى فوتس ــرمربى تي ــود اين كه س ــا وج  ب
ــد به علت  ــت، مى گوي ــابقات گرندپرى اميدوار اس ــه  در مس نتيج
ــراى تمرين تيم  ملى  ــال، زمانى ب ــرده ليگ فوتس بر نامه ريزى فش
ــت و اين تيم بدون تمرين براى شركت در گرندپرى به برزيل  نيس
خواهد رفت. محمد ناظم الشريعه، درباره حريفان تيم  ملى فوتسال 
ــرد: اميداريم نتيجه  خوبى  ــابقات گرندپرى، اظها ر ك ــران در مس اي
بگيريم و برايمان چندان مهم نيست كه با چه تيمى بازى مى كنيم. 
ــاط ضعف خود را ــازى انجام دهيم و نق ــت كه چند ب مهم اين اس
ــم اروپايى خيلى  ــا يك تي ــان اينكه بازى ب ــم. او با بي ــدا كني  پي
ــرايط تيم هاى اروپايى  ــت، افزود: ش ــاير تيم هاس بهتر از بازى با س
ــال ــاير تيم هاى فوتس ــم حر فه اى تر از س ــت. آنها ه ــاوت اس متف
ــر ــم حر فه اى ت ــى آن را ه ــاى تداركات ــد و كاره ــازى مى كنن  ب
ــيار خوبى  ــيه بازى هاى بس ــام مى دهند. بازى با ايتاليا و روس  انج
بودند و من فكر مى كنم نتايجى كه مى خواستيم به دست آورديم، 

چون ما به دنبال پيدا كردن نقاط ضعفمان هستيم.
ــا از تمرين هاى تيم  ــوال كه آي ــخ به اين س ــريعه در پاس  ناظم الش
ــتيد، اظها ر كرد: ما تمرين نداريم كه بگويم از تمرين ها راضى هس
ــا توجه به  ــازى بازيكنان ب ــر، ولى از نحوه ب ــتم يا خي  راضى هس
ــفانه چون بر نامه ريزى  ــتيم راضى هستم. متاس وقت كمى كه داش

ليگ خيلى فشرده است نمى توانيم تمرين چندانى داشته باشيم.

كسى نمى تواند سپاهان را از 
كورس قهرمانى خارج كند

مجازاتى ديگر براى
 آقاى خاص در راه است 

ناظم الشريعه: تيم ملى تمرين ندارد كه از آن 
راضى يا ناراضى باشم!

ــان با گاليه از  ــپاهان اصفه ــرمربى تيم فوتبال س  س
ــار بعضى از هواداران  ــاگران اين تيم، گفت: رفت تماش

جاى تاسف دارد و آنها اصال حرفه اى نيستند.
ــپاهان و  ــم س ــرايط تي ــاره ش ــى، درب ــين فرك حس
شعار هواداران اين تيم عليه وى در بازى با استقالل، 
ــكالتى كه داشتيم بر  اظهار كرد: ما در اين مدت مش
هيچ كس پوشيده نيست و شرايط طورى رقم خورده 
ــبت به ــه بر خالف همه جاى دنيا، با دو باخت نس ك

ــرمربى  ــر چنين هزينه اى را روى س ــم هاى ديگ  تي
خودشان وارد كرده اند.

وى افزود: ما اين فصل را با 18 بازيكن شروع كرديم 
ــا را در  ــى و نويدكي ــرا، پادوانى، حاج صف ــى پري ول
ــفانه مشكالت ما را هيچ  ــت داديم. متاس ادامه از دس
ــاب  ــت. ما روى اين بازيكنان حس ــته اس تيمى نداش
كرده بوديم. در پنج هفته اول، 13 امتياز گرفتيم ولى 
هيچ كس از ما تشكر نكرد؛ اما وقتى از پنج بازى دوم 

سه امتياز گرفتيم، توهين ها شروع شد.
ــپاهان با اشاره به ديگر مشكالت تيمش،  سرمربى س
ــان كرد: غفورى دو مقطع به تيم ملى رفته  خاطرنش
و برگشته و براى ما بازى نكرده است. مهدى شريفى 
ــم كه بحث انتقالش به تيم هاى اروپايى مطرح بود  ه

ــى دو بار هم به تهران آمد تا  ــه صحيح نبود. او حت ك
ــراى ويزاى تيم ملى اقدام كند و به دوبى رفت ولى  ب

حتى به تيم ملى هم دعوت نشد.
ــواداران  ــى كردم بعضى ه ــرد: فكر م ــح ك وى تصري
ــتند ولى مى بينم تنها چيزى  سپاهان حرفه اى هس
ــت. االن  ــه آن توجه ندارند، بحث حرفه اى اس كه ب
ــرايط به بازيكنان جوان ميدان داده ام ولى  در اين ش
ــت و انتظار بااليى از تيم  تحمل اين آقايان زياد نيس
ــه حمايت داريم،  ــرايطى كه نياز ب ــد. آنها در ش دارن
ــى و مردم  ــد. از هواداران واقع ــاز مخالف مى زنن س
ــتند و بى احترامى  ــق سپاهان هس اصفهان كه عاش

نمى كنند، تشكر مى كنم.
ــى اخالقى دارد  ــى فرهنگى و ب ــزود: اين ب فركى اف
ــد بازيكنانى كه با  ــوع بدش رخ مى دهد. بوده ان از ن
ــپاهان قهرمان شده اند ولى وقتى با اين تيم بازى  س
ــى گيرند كه اين واقعا  ــى كنند مورد توهين قرار م م
ــپاهان درباره اينكه به  ــف دارد.سرمربى س جاى تاس
ــت و با  محرم نويدكيا بعد از چندهفته بازى داده اس
ــت، گفت: از نيامدن  اين كار به خودش ضربه زده اس
ــرم به نوبه خودش تيم ما لطمه ديد. من با محرم  مح
ــتم.  صحبت كردم. او گفت كه كما بيش تمرين داش

ما هم او را تحت اختيار مربى بدنساز قرار داديم.
ــده بود، درباره  ــى كه روى خط برنامه نود آم فرك

ــداده بود،  ــش را ن ــواب تلفن ــرم ج ــه مح اينك
ــتيم و يا  ــد كرد: دنبال تالفى كردن نيس تاكي

ــدرت كنيم. محرم  ــه بخواهيم اعمال ق اينك
ــت. براى تمام  يكى از بهترين بازيكنان اس
ــم. محرم به خودش  ــم احترام قائل بازيكنان

ــدت مى آمد،  ــر در اين م ــرد. اگ ــم لطفى ك ك
ــرايطى داريم كه  ــا االن ش ــود. م ــاده تر ب آم

از  ــريعتر  س ــه  هرچ ــم  خواهي ــى  م
سرمايه هاى مان استفاده كنيم.

ــگاه  وى با بيان اينكه مورد حمايت باش
ــرد: با همه  ــان ك ــرار دارد، خاطرنش ق
مشكالت و كمبودها به تيم سپاهان 
ــاى مدعى قهرمانى  اميدوارم. تيم ه
ــن تر از ما  ــته هنوز پايي فصل گذش
هستند. اينكه بعضى هواداران دنبال 
ــوال دارد.  ــتند، برايم جاى س چه هس
ــى آموزد  ــت و پيروزى به ما م شكس
ــى دوست است و چه كسى  كه چه كس

دشمن.

ما هم او را تحت اختيار مربى بدنساز قرار داديم.
ــده بود، درباره  ــى كه روى خط برنامه نود آم فرك

ــداده بود،  ــش را ن ــواب تلفن ــرم ج ــه مح اينك
ــتيم و يا  ــد كرد: دنبال تالفى كردن نيس تاكي

ــدرت كنيم. محرم  ــه بخواهيم اعمال ق اينك
ــت. براى تمام  يكى از بهترين بازيكنان اس
ــم. محرم به خودش  ــم احترام قائل بازيكنان

ــدت مى آمد،  ــر در اين م ــرد. اگ ــم لطفى ك ك
ــرايطى داريم كه  ــا االن ش ــود. م ــاده تر ب آم

از  ــريعتر  س ــه  هرچ ــم  خواهي ــى  م
سرمايه هاى مان استفاده كنيم.

ــگاه  وى با بيان اينكه مورد حمايت باش
ــرد: با همه  ــان ك ــرار دارد، خاطرنش ق
مشكالت و كمبودها به تيم سپاهان 
ــاى مدعى قهرمانى  اميدوارم. تيم ه
ــن تر از ما  ــته هنوز پايي فصل گذش
هستند. اينكه بعضى هواداران دنبال 
ــوال دارد.  ــتند، برايم جاى س چه هس
ــى آموزد  ــت و پيروزى به ما م شكس
ــى دوست است و چه كسى  كه چه كس

نويدكيا به خودش كم لطفى كرد؛

رفتـار تمـاشاگران سپاهـان جاى تاسف دارد

ــعه منابع مالى و انسانى وزارت   معاون توس
ــان، از مرحله جديد تخصيص  ورزش و جوان

ــر  ــى خب ــيون هاى ورزش ــه فدراس ــه ب بودج
ــه 10 ميليارد  ــب اين مرحل ــه در قال داد و اينك

ــيون ها واريز خواهد شد. ــاب فدراس تومان به حس
ــا و  ــرى ه ــه پيگي ــان اينك ــا بي ــمى، ب ــاف هاش من

ــراى دريافت  ــان ب ــاى وزارت ورزش و جوان ــى ه رايزن
ــيد، اظهارداشت:  ــنبه به نتيجه رس بودجه جديد، روز دوش

ــى ديگرى از بودجه وزارت ورزش و جوانان  ــنبه بخش روز دوش
ــه دريافتى براى ــد. از اين بودج ــن وزارتخانه واريز ش ــاب اي به حس

ــيون  ــارژ مالى فدراس ــد و از جمله ش ــتفاده خواهد ش ــور مختلف اس  ام
ــد به وزارت ورزش و  ــه از مجموع بودجه تخصيصى جدي ــا.وى با تاكيد بر اينك ه

ــى خواهد بود، يادآور شد: اين بودجه  ــيون هاى ورزش ــهم فدراس جوانان 10 ميليارد تومان س
ــاب فدراسيون ها واريز مى شود تا آنها از برنامه هاى خود براى  ــيون هاى المپيكى به حس با الويت فدراس
ــازى حضور در بازى هاى المپيك عقب نمانند.معاون توسعه  ــابقات گزينشى و يا آماده س ــركت در مس ش
منابع مالى و انسانى وزارت ورزش و جونان تاكيد كرد: با تخصيص اين مرحله از بودجه به فدراسيون ها، 
مجموع اعتبار دريافتى هفت، هشت فدراسيون المپيكى مانند كشتى، وزنه بردارى، تكواندو و ... از وزارت 
ورزش در سال جارى به باالى 70 درصد مى رسد. در مورد ساير فدراسيون ها هم مجموع اعتبار دريافتى 
ــمى، ابراز اميدوارى كرد كه پيگيرى هاى وزارت ورزش و  ــط 60 درصد مى شود.مناف هاش به طور متوس

جوانان براى دريافت مرحله آتى تخصيص بودجه خيلى زودتر و با مبلغ باالتر به نتيجه مى رسد.

ــالم  ــردارى اع ــى وزنه ب ــم مل ــك تي  پزش
ــل پارگى رباط  ــليمى به دلي كرد بهداد س
ــه اواخرماه  ــاى جهانى ك ــت ه ــى رقاب صليب
ــت  ــود، را از دس جارى در آمريكا برگزار مى ش
ــن وزنه بردار ــك همچنين گفت اي داد. اين پزش
ــگام  ــليمى در هن ــد.بهداد س ــك مى رس ــه المپي  ب
ــد تا آنجا  ــيب ديدگى جدى ش ــن دچار اين آس تمري
ــوك بزرگى فرو برده است.  كه جامعه وزنه بردارى را در ش
ــته فوق سنگين ايران كه قهرمان المپيك 2012  وزنه بردار دس
ــال در رقابت هاى  ــب مدال ط ــى از اميدهاى كس ــت، يك لندن اس
ــليمى  ــكا بود.دكتر داود باقرى  با تاييد خبر مصدوميت س ــتون آمري هوس
ــتيم  ــوك هس ــابقات جهانى گفت: در حال حاضر در ش و حضور نيافتنش در مس
ــهود است اين است كه بهداد از ناحيه  ــود. اما آنچه مش و بايد ببينيم جواب MRI چه مى ش
ــترى صحبت و رايزنى خواهيم كرد؛  ــت.وى افزود: با متخصصان بيش ــده اس رباط صليبى دچار پارگى ش
ــورت بگيرد اين وزنه بردار  بايد  ــاى بهداد نياز به عمل جراحى دارد. چنانچه عمل ص ــد پ اما به نظر مى س
ــك  ــابقات به دور بماند. پس از آن مى تواند تمرينات خود را آغاز كند. پزش به مدت يك ماه و نيم از مس
فدراسيون وزنه بردارى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين آسيب ديدگى تهديدى براى رقابت هاى المپيك 
ــاءاهللا مشكلى نخواهد بود. بهداد با پشت سر گذاشتن اين مصدوميت مى تواند خود  ــت؟، گفت: نه انش نيس
ــعيد محمدپور، هفته گذشته در جريان رقابت هاى ليگ از ناحيه آرنج ــاند. س را به بازى هاى المپيك برس

 دچار آسيب ديدگى شده و مسابقات جهانى را از دست داده بود.

واريز 10 ميليارد تومان به 
حساب فدراسيون هاى 

المپيكى و غير المپيكى
پارگـى ربـاط صليبى 

قهرمان المپيك
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

يكى از آشنايانتان از كار اخراج مى شود
با يكى از همكارانتان در اداره روابط نزديكى داشته ايد، اما او مجبور به ترك 
كار شده است. مطمئناً از اين مسئله بسيار ناراحت است و شما كسى هستيد 

كه بايد كمى به او اعتماد به نفس دوباره بدهيد. چه كار مى كنيد؟
چه بگوييد:

ــتم اما در اين موقعيت  ــه طرفدار صداقت هس درست است كه من هميش
ــتتان كمك  ــت و خيلى به بهبود حال دوس گفتن دروغ مصلحتى بد نيس

مى كند.
ــغلى با همان موقعيت ندارد؟  ــى براى پيدا كردن ش  فكر مى كنيد شانس
اشكالى ندارد، دروغ بگوييد. به او اطمينان دهيد كه شركت هاى بسيارى 

هستند كه راغب به استفاده از فردى با شرايط او مى باشند. 
ــرد  ــم ف ــوز ه ــد هن ــور كن ــه تص ــد ك ــد ش ــث خواهي ــن كار باع ــا اي ب
ــه  ــت رفت ــس از دس ــه نف ــاد ب ــد و اعتم ــى باش ــاع م ــى در اجتم فعال
ــد روى  ــى توان ــه م ــد ك ــه او بگويي ــت آورد. ب ــه دس ــاره ب ــود را دوب خ
ــد را به او  ــردن كار جدي ــدا ك ــول پي ــا ق ــد. ام ــاب كن ــما حس كمك ش

ندهيد. حرفى بزنيد كه بتوانيد به آن عمل كنيد.
تصادفا كسى را مى رنجانيد

ــت به شما مى گويد كه مى خواهد  همسر يكى از دوستانتان كه حامله اس
اسم دخترش را بوال بگذارد. شما اين مساله را در جمع دوستانتان تعريف 
مى كنيد و با خنده و مسخرگى مى گوييد كه بوال خيلى اسم زشتى است. 
يكى از دوستانتان در جمع ناراحت شده و مى گويد كه اسم مادر او هم بوال 

است. چه جوابى مى خواهيد بدهيد؟
چه بگوييد:

ــت  ــن موقعيت هايى اين اس ــن از چني ــن راه هاى در رفت ــى از بهتري يك
ــت را عوض  ــورى صحب ــه و ج ــده گرفت ــوخى و خن ــاله را به ش كه مس

كنيد. 
مثًال بگوييد كه چقدر هميشه حتى از اسم خودتان هم متنفر بوده ايد. راه 
ــتتان عذرخواهى كرده و بگوييد كه  ديگر اين است كه خيلى ساده از دوس

قصد بدى نداشته ايد.
كسى ناخواسته به شما توهين مى كند

ممكن است جديداً رابطه تان با نامزدتان را به هم زده باشيد و اوقات سختى 
ــى كنيد. يكى از  ــتان تان درد دل م ــد و در اين مورد با دوس را مى گذراني
دوستانتان براى همدردى مى گويد «او از آن اول هم به درد تو نمى خورد» 

يا  «زشت بود». 
شما متعجب مى شويد و با خود فكر مى كنيد كه آيا وقتى اين همه مدت با 

آن فرد بوده ايد هم او چنين فكرى مى كرده است؟ 
ــاس عالقه مى كنيد و اين دوست با گفتن اين  شما هنوز نسبت به او احس

حرف ها به كسى كه برايتان عزيز است توهين كرده است. 
ــته باشد اما به هر حال حرفى زده است.  شايد دوستتان منظورى هم نداش

در اين مواقع چه مى كنيد؟
چه بگوييد:

اولين واكنش شما بايد ناديده گرفتن آن حرف باشد. طورى كه انگار حرف 
آن فرد اصال ارزش توجه هم نداشته است. به قولى «جواب ابلهان خاموشى 

است». پس فراموشش كنيد. 
راه ديگر اين است كه با دوست خود صحبت كرده و ماجرا را كامال برايش 

شرح دهيد تا بفهمد كه چه اتفاقى افتاده است.

ــور تركيه تنها شهر جهان  آيا مى دانستيد كه شهر استانبول در كش
است كه در دو قاره مختلف قرار گرفته است؟

آيا مى دانستيد كه احتمال ابتال به كمر درد در افراد سيگارى دو برابر   
افراد غير سيگارى است؟

آيا مى دانستيد كه برزگترين كارفرماى جهان سامانه راه آهن كشور   
هند با بيش از 1/6 ميليون نفر كارمند مى باشد؟

آيا مى دانستيد كه تقريباً بيش از 1300 گونه عقرب وجود دارد كه   
تنها 25 گونه از آنها مرگبار مى باشند؟

ــتيد كه كم خوابى مى تواند سيستم ايمنى بدن شما را  آيا مى دانس  
ضعيف نموده و قابليت مقابله با عفونت ها را كاهش دهد؟

ــتيد كه هر خانم در طول عمر خود به طور متوسط 2/7  آيا مى دانس  
كيلوگرم رژ لب مصرف مى كند؟

ــترين فرزندى كه تا به حال يك زن به دنيا  آيا مى دانستيد كه بيش  
آورده مربوط به خانمى با 69 فرزند مى باشد. او داراى 16 دوقلو، 7 سه قلو 

و 4 چهارقلو بوده است؟
آيا مى دانستيد كه علت اين كه عسل خيلى راحت هضم مى شود اين   

است كه قبًال توسط يك زنبور هضم شده است؟
آيا مى دانستيد كه هزينه ساخت كشتى تايتانيك 7 ميليون دالر و   

هزينه ساخت فيلم آن 200 ميليون دالر بوده است؟
آيا مى دانستيد كه كوتاه ترين جنگ در تاريخ 1896 بين نازى ها و   

انگلستان رخ داد كه 38 دقيقه طول كشيد؟
آيا مى دانستيد كه كلمه Google از واژه googol به معناى عدد   

يك به همراه 100 صفر برگرفته شده است؟
آيا مى دانستيد كه رنگ آبى خاصيت آرام بخشى دارد. باعث مى شود   

مغر هورمونهاى آرام بخش ترشح كند؟
ــتيد كه 10 درصد از درآمد دولت روسيه از فروش ودكا   آيا مى دانس

تامين مى شود؟
آيا مى دانستيد كه 3000 سال قبل مصريان به طور متوسط 30 سال   

عمر مى كردند؟
 آيا مى دانستيد كه مردمك چشم، هنگام تماشاى چيزى خوشايند 

تا 45 درصد بازتر مى شود؟
ــتيد كه خفاش ها هنگام خروج از غار هميشه به سمت  آيا مى دانس  

چپ دور مى زنند؟
ــتيد كه با يك مداد معمولى خطى به طول 58 كيلو متر  آيا مى دانس

مى توان كشيد؟
 آيا مى دانستيد كه مرغ با شنيدن صداى موسيقى بزرگترين تخم را 

مى گذارد؟
ــتيد كه جگر تنها عضو داخلى بدن است كه اگر با عمل   آيا مى دانس

جراحى قسمتى از آن بر داشته شود دوباره رشد مى كند؟
 آيا مى دانستيد كه حلزون ها مى توانند سه سال متوالى بخوابند؟

 آيا مى دانستيد در شيلى صحرايى وجود دارد كه هزاران سال است 
در آن باران نباريده است؟

 آيا مى دانستيد كه قرنيه چشم تنها قسمت بدن است كه خون ندارد؟
 آيا مى دانستيد كه حس بويايى خرس تقريباً صد برابر قوى تر از حس 

بويايى انسان است؟

ــمش به دكان خوراك پزى افتاد از  يك روز عربى ازبازار عبور مى كرد  كه چش
ــش آمد تكه نانى كه داشت بر سر آن  بخارى كه از سر ديگ بلند مى شد خوش
ــت : تو از بخار ديگ من  ــورد. هنگام رفتن صاحب دكان گف مى گرفت و مى خ

استفاده كردى وبايد پولش را بدهى.
مردم جمع شدند، مرد بيچاره كه از همه جا درمانده بود بهلول را ديد كه از آنجا 
مى گذشت. از بهلول تقاضاى قضاوت كرد بهلول  به آشپز گفت : آيا اين مرد از 
غذاى تو خورده است؟ آشپز گفت : نه ولى از بوى آن استفاده كرده است. بهلول 
چند سكه نقره از جيبش در آورد و به آشپز نشان داد وبه زمين ريخت وگفت : 

اى آشپز صداى پول را تحويل بگير.
آشپز با كمال تحير گفت : اين چه طرز پول دادن است؟

ــى كه بوى غذا را بفروشد در عوض بايد  بهلول گفت :  مطابق عدالت است كس
صداى پول  دريافت كند.

شعر(ويژه محرم)حكايت

شب اول قبر
قلب او از حب ما لبريز بود

پيش چشمش غير ما ناچيز بود
حرمت ما را به دنيا پاس داشت
ارتباطى تنگ با عباس داشت
اشك او با نام من مى شد روان
گريه در روضه نمى دادش امان

بارها لعن اميه كرده است
خويش را نذر رقيه كرده است
گريه كرده چون براى اكبرم

با خود او را نزد زهرا(س) مى برم
هرچه باشد او برايم بنده است

او بسوزد، صاحبش شرمنده است
كشته اشكم، شفيع امتم

شيعيان را ُمنِجَيم از درد و غم
گرچه در ظاهر گنه كار است و بد

قلب او بوى محبت مى دهد
سختى جان كندن و هول جواب
بس بود بهرش به عنوان عقاب
در قيامت عطر و بويش مى دهم
پيش مردم آبرويش مى دهم

آرى آرى، هركه پا بست من است
نامه ى اعمال او دست من است
ناگهان بيدار گرديدم زخواب

از خجالت گشته بودم خيس آب
دارم اربابى به اين خوبى ولى
مى كنم در طاعت او تنبلى؟!

من كه قلبم جايگاه عشق اوست
پس چرا با معصيت گرديده دوست؟

ادامه دارد...

كاريكاتور(كم آبى)

جواب سودوكو  شماره 1713سودوكو  شماره 1715

جواب معما 1713معما 1715
ضرب المثل مهمان، روزى خودش را با خودش 
ــا خودش  ــب خانه را ب ــى آورد و بالى صاح م

مى برد، داستانى دارد كه به شرح زير است:
ــردى صاحب  ــه كلبه محّقر م روزى مهمانى ب
ــدم او را گرامى  ــد. آن مرد، َمق بصيرت وارد ش
ــتى صميمانه از وى  ــت و با وجود تنگدس داش
ــت در طبق اخالص  ــرد و آنچه داش پذيرايى ك
نهاد و براى او آورد. مهمان با دلى شاد و خرسند 
از او خداحافظى كرد و رفت ولى همين كه قدم 
ــت  ــت صاحب خانه از پش از خانه بيرون گذاش
ــتى مار و عقرب و رتيل به  مشاهده كرد كه مش
تن او چسبيده اند. وحشت زده به دنبال او روان 

شد. چون اندكى راه پيمودند و به بيابان رسيدند 
ــه از بدن او به زمين  ديد كه جانوران گزنده هم
ــه اى گريختند و در  ريختند و هر يك به گوش
ــنگ ها و بوته هاى صحرايى پنهان  البه الى س

شدند. 
دانست كه آنچه مهمان با خود برده و در بيابان 
ريخته درد و بالهاى خانه او بوده است. پس خدا 

را شكر كرد و به خانه بازگشت.
پيامها:

1. غم روزى مهمان را نبايد خورد.
ــى كند بلكه  ــه تنها روزى را كم نم 2. مهمان ن

موجب رفع بالها از خانواده ميزبان مى شود.

دايره به هم متصل اند و در واقع هر دو اعضاى يك چرخند و 
از آن طرف چون فقط دايره بزرگ با زمين ايجاد اصطكاك 
ــد نظر قرار دهيم و فقط  مى كند نبايد تعداد دور انها را م
سرعت بايد مد نظر باشد. بنابراين چون سرعت هر دو دايره 
با هم برابر بوده و برابر با سرعت چرخ است، پس در زمان 
ــان x را طى مى كنند ولى چون  مشخص t مسافت يكس
ــند و  هر دو در يك نقطه قرار ندارند به يك نقطه نمى رس
ــعاع دايره بزرگ يا به اندازه شعاع دايره  به اندازه نصف ش
كوچك با هم اختالف فاصله در انتهاى مسير نيز خواهند 
ــت كه اين اختالف فاصله را در ابتدا نيز داشتند پس  داش

هيچ چيز مبهمى باقى نمى ماند.

عبور از رودخانه 
هدف اين مساله به اين صورت است: پدر، مادر، دو خواهر 
ــك دزد و يك پليس در يك طرف  و دو برادر به همراه ي
رودخانه قرار دارند. اين افراد مى خواهند به سمت ديگر 
رودخانه بروند. فقط يك قايق موجود مى باشد و حداكثر 
ظرفيت آن دو نفر مى باشد. از بين افراد پدر، مادر و پليس 
نحوه راندن آن را بلد هستند. براى سوار شدن به قايق هم 
شرايط خاصى وجود دارد كه به شرح زير است: دزد نبايد 
بدون حضور پليس كنار اعضاى خانواده تنها باشد. پسرها 
ــند. دخترها نبايد  نبايد بدون حضور پدر كنار مادر باش
بدون حضور مادر كنار پدر باشند. حال با اين مفروضات 

بايد همه افراد را به سمت ديگر رودخانه ببريم.

معما ايستگاه ضرب المثل
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مهمان، روزى خودش را با خودش مى آورد

داستان كوتاه

ــگ هاى ژنرال گرون قيمت اَن، اصيل  راست مى گى. س
ــگ زشت وكثيفى يه!  اَن .اما اين يكى، نگاهش كنين،س
ــش مى آد يه همچين سگى داشته باشه؟  اصال كى خوش
ــكو يا پترزبورگ پيدابشه ، ــگ تو مس اگه لنگه ى اين س
ــرش مى آرن؟مردم ،بدون اعتنا  مى دونين چه باليى س
به قانون، تويه چشم به هم زدن نيست ونابودش مى كنن. 
خروكين، توخسارت بت واردشده ، ولش نكن . بايد برى 
ــت ادبش كنى ! وقتش هم  ــگو هركى كه هس صاحب س

همين االنه...!
پليس، كه گويى بلند بلند فكرمى كرد، گفت: نكنه راستى 
راستى سگ جناب ژنرال باشه! به قيافه ش كه نمياد. اما 
ــن توحياط  ــبيه همي ــگ ش انگار همين ديروز بود يه س

خونه شون ديدم !
ــن مطمئنم كه اين  يك نفراز البه الى جمعيت گفت: م

سگ ژنراله.
ــم ، يه دفه باد سردى  يِلديرين، كمكم كن پالتومو بپوش
ــگ روهم وردار ببرش خونه  بم خورد . دارم مى لرزم. س
ــون عذرخواهى كن. بگو من پيداش كردم  ى ژنرال وازش
و فرستادمش خونتون. بهشون بگو اين زبون بسته رو ول 
نكنين توكوچه و خيابونا. ممكنه سگ گرون قيمتى باشه 
ــغال كله، هوس كنه آتش سيگارشو به دماغش  و يه آش
ــگ حيوون ظريفيه .تو  بچسبونه ،باليى سرش بياره. س
هم، كله پوك ،اون دستتو بنداز، نمى خواد صاحب مرده 

تو به مردم نشون بدى ! تقصير خودت بوده ...
ــد، ازش  ــون ش ــرال پيداش ــاب ژن ــپِز جن ــال سرآش اص
مى پرسيم... آهاى، پروخور،بيا اينجا پيرمرد! يه نگاهى به 

اين سگ بنداز، سگ شماست؟
چى ميخواى بگى ، ماهيچ وقت ازاين سگ ها نداشتيم .

اُچوِمُلف گفت: ديگه الزم نيست چيزى بپرسى، معلومه 
سگ ولگرديه. فايده ى اين پرس وجوها چيه؟ وقتى بت 
ــربه نيستش كن تا قال  مى گن ولگرده، ولگرده ديگه . س

قضيه كنده بشه.
ــت،  ــه ى حرفش را گرفت. بله، مال ما نيس پروخور دنبال
ــريف آوردن. ژنرال  مال داداش ژنراله. همين تازگى تش
ــون چرا،  ــمالو ندارن ،اما داداشش ــگ پش عالقه اى به س
ــحوركننده اى چهره ى  ــد مس ــون مياد...لبخن خوشش
اُچوِمُلف راپوشاند وبه صداى بلند گفت: چى،برادر ژنرال 
تشريف آوردن؟ والديمير ايوانيچ تشريف آوردن؟ فكرشو 

بكنين؟ اون وقت من خبر نداشتم. اومدن بمونن؟
بله، همين طوره.

ــونو ببينن، اون  ــريف آوردن برادرش فكرشو بكنين! تش

وقت من اصال خبرنداشتم. پس اين سگ ايشونه؟ خيلى 
ــگ كوچولوى قشنگيه !  ــدم! ببرينش ... س خوشحال ش
انگشت اين بابا رو گاز گرفتى، هان؟ ها ها ها ، حيوونكى، 
ــغال كله رو  ــت اين آش بيا نميخواد بلرزى ! پريدى انگش

يه گاز مامانى گرفتى ... چه سگ بامزه اى !
ــى  ــگ راصدا زد وهمراه او از حياط الوارفروش پروخور س

بيرون رفت. جمعيت به خروكين خنديد.
اُچوِمُلف پالتويش را دورخود پيچيد وبا لحن تهديدآميزى 
به خروكين گفت:« بعد به حساب تو مى رسم! و از وسط 

بازار به راهش ادامه داد ...»

ــخص فقير و  ــه يك ش ــبيه ب ــيش، خود را ش اين كش
بى  خانمان با لباس هاى ژوليده در مى آورد و روزى كه قرار 
بوده اسمش به عنوان كشيش جديد يك كليساى ده هزار 

نفرى اعالم شود با همين قيافه به كليسا مى رود...
 خودش ماجرا را اين طور تعريف مى كند: 

ــا رفتم، به  ــه به كليس ــروع جلس ــاعت قبل از ش نيم س
خيلى ها سالم كردم اما فقط 3 نفر از اين همه جمعيت 
ــنه  ــالم من را دادند... به خيلى ها گفتم، گرس جواب س
ــد يك دالر به من كمك  هستم اما هيچ كس حاضر نش
كند... سپس وقتى رفتم در رديف جلو بنشينم، انتظامات 

ــوم و به عقب  ــت كه از آن جا بلند ش كليسا از من خواس
ــا اسم كشيش  ــبان كليس برگردم.... به هر حال وقتى ش
ــا شروع به كف زدن  جديد را اعالم مى كند، تمام كليس
ــود  ــن مرد ژوليده از جاى خود بلند مى ش مى كنند و اي
و با همين قيافه به جلوى كليسا دعوت مى شود... مردم 
ــان را از خجالت خم مى كنند، عده  با ديدن او سرهايش
ــخنانش را با خواندن  اى هم گريه مى كنند و اين مرد س
بخشى از انجيل آغاز مى كند:  گرسنه بودم، غذا داديد... 
ــنه بودم، آب داديد... مريض بودم به عيادتم آمديد...  تش
ــاگرد و پيرو راستين  خيلى ها به كليسا مى روند، اما ش

عيسى مسيح نيستند... خدا به دنبال جمعيت نيست، خدا 
به دنبال دستى است كه كمك مى كند، قلبى كه محبت 
مى كند، چشمى كه براى ديگران نگران است و پايى كه 

براى ناتوانان برداشته مى شود.

ادامه داستان هزار رنگ 

خدا به دنبال دستى است كه كمك مى كند  

به مشكالت بخنديد !
مرد جوانى كه مى خواست راه معنويت را طى كند به سراغ استاد رفت. استاد 
خردمند گفت: تا يك سال به هر كسى كه به تو حمله كند و دشنام دهد پولى 
ــى به جوان حمله مى كرد جوان به او پولى ميداد.  بده. تا دوازده ماه هر كس

آخر سال باز به سراغ استاد رفت تا گام بعد را بياموزد.
استاد گفت: به شهر برو و برايم غذا بخر.

همين كه مرد رفت استاد خود را به لباس يك گدا در آورد و از راه ميانبر كنار 
دروازه شهر رفت. وقتى مرد جوان رسيد، استاد شروع كرد به توهين كردن 
به او. جوان به گدا گفت: عالى است! يك سال مجبور بودم به هر كسى كه به 
من توهين مى كرد پول بدهم اما حاال مى توانم مجانى فحش بشنوم، بدون 
ــتاد وقتى صحبت جوان را شنيد رو نشان داده و  آنكه پشيزى خرج كنم. اس

گفت: براى گام بعدى آماده اى چون ياد گرفتى به روى مشكالت بخندى!
ــكالت نمى تواند مرا شكست دهند، هر مشكلى در  داوينچى مى گويد: مش

برابر تصميم قاطع من تسليم مى شود.

راه حل بهلول براى پرداخت پول بخار
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اخبار

پدرشوهرى كه نوعروس اش را به قتل رسانده است در آستانه اعدام قرار گرفت.
ــاله اش به نام فرناز را در  ــاله كه فريدون نام دارد، عروس 17 س اين مرد 60 س

خانه شان به قتل رساند.
وقتى مرگ مرموز اين زن به بازپرس ويژه قتل مخابره شد، تيمى از كارآگاهان 
ــت و گردن فرناز وجود دارد و  ــدند و ديدند آثار كبودى روى دس وارد عمل ش
ــت.خيلى زود مرد تازه داماد به عنوان نخستين مظنون  وى به قتل رسيده اس
بازداشت شد و تحت بازجويى قرار گرفت و درحالى كه گريان بود ادعا كرد هيچ 
اختالفى با فرناز نداشته و احتمال مى دهد پدرش كه معتاد بوده دست به اين 

قتل زده است.
با ادعاهاى شوهر فرناز، پدرش به نام فريدون تحت تعقيب گرفته شد و به دام 
ــوهر فرناز اصرار بر بى گناهى كرد و اين درحالى بود كه تازه  داماد  افتاد.پدر ش
ادعا مى كرد وقتى از خانه بيرون رفته پدرش با فرناز در خانه بودند و ساعاتى بعد 
وقتى از محل كارش به خانه بازگشته ناگهان در كمال ناباورى با پيكر بى جان 
ــتمالى بسته شده بود و  ــت و پا و دهانش با دس همسرش روبه رو شده كه دس

پدرش در خانه نبود.
ــديد به مواد دارد فهميدم فرناز  اين مرد جوان گفت: از آنجا كه پدرم اعتياد ش
قربانى سرقت شده و پدرم پس از قتل، النگو و گوشواره همسرم را به سرقت برده 
است.در اين مرحله، پدرشوهر فرناز وقتى ديد كه پسرش راز جنايت وى را فاش 
ــت چاره اى جز اعتراف نديد و گفت: من با پسرم و همسرش زندگى  كرده اس
ــه به خاطر اعتيادم مرا تحقير مى كرد و مى گفت من  مى كردم، عروسم هميش

كلفت تو نيستم كه بخواهم كارهايت را انجام بدهم.
 به همين خاطر روزحادثه عصبانى شدم و با كارتن ضربه اى به سر او زدم، وقتى 
روى زمين افتاد با دستمالى دست ها و دهانش را بستم، سپس طنابى به گردنش 
انداخته و به قدرى فشار دادم تا مطمئن شدم خفه شده است سپس النگوها و 

گوشواره وى را به سرقت بردم و از خانه فرار كردم.
اين پدر شوهر در شعبه دهم دادگاه كيفرى يك استان تهران محاكمه و قضات 
ــرقت طالهاى  عالى رتبه وى را به خاطر قتل عروس اش، به قصاص نفس و س
ــالق محكوم كردند.بنابر اين گزارش،  قربانى به 10 سال زندان و 74 ضربه ش
حكم قصاص پدرشوهر در شعبه 29 ديوانعالى كشور تأييد شد و وى در آستانه 

اعدام قرار گرفت.

خفه كردن عروس جوان براى سرقت 
النگو

خبر كوتاه

يك دستگاه خودروى  ال 90 با 74 فقره تخلف و بيش از چهار ميليون 
تومان خالفي پرداخت نشده توسط ماموران پليس راهنمايي و رانندگي 

استان اصفهان توقيف و روانه پاركينگ شد.
ــين غالمي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان  سرهنگ حس
ــيدگي به تخلفات  اصفهان، گفت: در اجراي تبصره ماده 8 قانون رس
رانندگي يك دستگاه خودرو  ال90 كه داراي 74 فقره تخلف و چهار 
ميليون و 523 هزار تومان خالفي بود در يكي از خيابان هاي اصلي شهر 
اصفهان شناسايي و توسط ماموران اين پليس توقيف و روانه پاركينگ 
شد. وي با بيان اينكه بيشترين تخلفاتي كه براي خودروي مذكور به 
ــت، عنوان كرد: راننده پرتخلف اين  ثبت رسيده سرعت غير مجاز اس
خودرو نيز جهت سير مراحل قانوني و شركت در كالس هاي آموزشي 
به پليس راهور استان معرفي شد. سرهنگ غالمي خاطر نشان كرد: 
پليس راهور طي دو نوبت در دي ماه 1392 و مهرماه 1393، به مالك 
ــت پس از بي توجهي وي به  خودرو اخطار الزم را داده بود كه در نهاي
اخطارهاي پليس، خودرو در يكي از خيابان هاي اصلي شهر اصفهان 

توقيف و از ادامه تردد آن جلوگيري به عمل آمد.

ــف جسد آنها  ــالش با كش ــدن زن جوان و دو كودك خردس معماى ناپديد ش
پيچيده تر شد. همچنين مردى با مراجعه به ماموران پليس آگاهى شهرستان 

رودسر، از ناپديد شدن مرموز همسر و دو فرزندش خبر داد.
اين مرد در شكايتش گفت: من اهل روستاى گره گوابر اشكور و كشاورز هستم. 
امروز وقتى به خانه آمدم متوجه شدم همسرم به نام طاهره 31 ساله همراه دو 
دخترم دنيا سه ساله و دريا شش ساله در خانه نيستند. با طوالنى شدن غيبت 
آنها، به جستجو در روستا پرداختم، اما كسى آنها را نديده بود. به همين دليل 

تصميم گرفتم شكايتى را مطرح كنم.
پس از اين شكايت تيمى از ماموران، تحقيقات در اين زمينه را آغاز كردند، اما 
هيچ ردى از اعضاى اين خانواده به دست نيامد. جستجوها ادامه داشت تا اين 
كه يكى از اهالى روستا با جسد طاهره زير پل تقواى زياز اشكور، روبه رو شد. او 
در تماس با پليس موضوع را گزارش كرد و تيمى از كارآگاهان خود را به محل 
حادثه رساندند.بررسى ها نشان مى داد، هيچ آثارى روى بدن طاهره وجود ندارد 
ــتجو در منطقه را  كه اين موضوع، معماى پرونده را پيچيده كرد. ماموران جس
آغاز و در فاصله 500 و 700 مترى جسد طاهره پيكر بى جان دو دختر او را پيدا 
كردند. بر روى بدن آنها نيز آثار درگيرى وجود نداشت.سرهنگ فالح كريمى، 
ــتان گيالن گفت: يك مظنون در اين رابطه دستگير  رييس پليس آگاهى اس

شده و منتظر نظر پزشكى قانونى درباره علت مرگ زن و دو فرزندش هستيم.
وى اضافه كرد: هنوز به طور قطعى نمى توان اعالم كرد كه زن و فرزندانش به 
ــيده اند يا بر اثر حادثه جان باخته اند. بايد آزمايش هاى سم شناسى  قتل رس

انجام شود و تحقيقات پليسى از تنها مظنون پرونده ادامه دارد.

توقيف خودروى «ال 90» با بيش از 
چهار ميليون تومان خالفي

معماى مرگ مرموز زن جوان 
و 2 دخترش

ابالغ وقت رسيدگى
8/11 خانم مرضيه اروجى فرزند محمد شــغل خانه دار ساكن ويالشهر 
خ 125 پ 16 دادخواستى بخواسته مطابه مهريه و نفقه به طرفيت مهرداد 
مبرهنى فرزند محمود فعًال مجهول المكان به اين دادگاه تقديم كه به كالسه 
940843 ح 3 ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار آگهى و به خوانده فوق الذكر اخطار مى گرد پس از نشر 
آگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ در جلسه دادرسى كه براى مورخ 94/9/22 ساعت 10 صبح 
تعيين گرديده حاضر شــوند در غير اين صــورت دادگاه غيابًا به دعوى 
رســيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الــف 3138 مدير دفتر 

شعبه سوم دادگاه عمومى نجف آباد 
اخطار اجرايى

7/497 شماره كالسه 93-448 به موجب راى شــماره 93/11-29-833 
حوزه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته 
است. محكوم عليه ســعداله ســياه كوهى مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت يكصد 
و هفتاد هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى و نشر آگهى و تاخير و تاديه 
از تاريخ 93/6/10 و نيم عشــر در حق محكوم له محمد فرهمند به نشانى 
اصفهان خ ابوذر كوچه شــاهزاده ابراهيم پ 67 طبقه اول. 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 20801 دفتر شعبه 22 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

7/502 شــماره دادنامه: 1237-94/7/18 كالسه پرونده: 94-742 مرجع 
رسيدگى شعبه45 شوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى اميرحسين 
توشــقانيان به نشــانى اصفهان، پل ســرهنگ، كوچه شــهيد حميدرضا 
صادقيان پالك 314. خوانده: رضا امامى خراجو مجهول المكان. خواسته: 
مطالبه با عنايت بــه محتويات پرونده و اخذ نظريه ى مشــورتى اعضاى 
شــوراء ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى 
مينمايد. راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى اميرحسين توشقانيان 
به طرفيت آقاى رضا امامى خراجو به خواسته مطالبه  مبلغ 45/000/000 
ريال وجه يك فقره چك به شــماره 992148 به عهده بانك  ملى، چهارراه 
دانش اروميه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و صدورگواهى هاى عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر 
آگهى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارايه ننموده است لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به 
استناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون 
آئين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 45/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى  و خسارت 
تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (92/11/5) تا تاريخ اجراى 
حكم در حق خواهان صادر و اعالم مــى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين همين مرجع و ظرف بيست 

روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد.م 
الف 20791 دفتر شعبه 45 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ راى
7/503 شــماره دادنامه: 1235-94/7/18 كالسه پرونده: 94-743 مرجع 
رسيدگى شعبه45 شوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى اميرحسين 
توشــقانيان به نشــانى اصفهان، پل ســرهنگ، كوچه شــهيد حميدرضا 
صادقيان پالك 314. خوانده: حســن قلى مرى مجهول المكان. خواســته: 
مطالبه وجه طبق رسيد عادى با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه ى 
مشورتى اعضاى شوراء ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى اميرحسين 
توشقانيان به طرفيت آقاى قلى مرى به خواسته مطالبه  مبلغ 50/000/000 
ريال طبق رسيد عادى مورخه 91/6/5 به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با عنايت به محتويات پرونده اظهــارات خواهان و عدم حضور خوانده در 
جلسه رســيدگى و مصون ماندن خواســته از هر گونه تعرض و تكذيب، 
شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده، لذا شورا به استناد 
مواد 198 و515و 519 و 522 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 50/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و 150/000 ريال بابت هزينه دادرســى  و حق 
الوكاله وكيل بــر مبناى تعرفه قانونى و همچنين خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست 94/5/18 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده 
اجراى محترم احكام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل 
واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجديد نظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 
الف 20792 دفتر شعبه 45 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ راى
7/504 شــماره دادنامه: 390-94/6/2 كالســه پرونده: 94-289 مرجع 
رسيدگى شــعبه27 شــوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى رسول 
ترابى سوالرى به نشانى اصفهان خ جابرانصارى خ ابونعيم كوى ميرعماد. 
خوانده: عليرضا شعبانى فرشيخلر مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه 
يك فقره چك به شماره 029125-91/12/18 به مبلغ پنجاه ميليون ريال به 
انضمام مطلق خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه ى مشورتى اعضاى شوراء ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف 
در خصوص دعوى آقاى رسول ترابى سوالرى به طرفيت آقاى عليرضا 
شعبانى فرشــيخلر به خواســته مطالبه  مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه يك 
چك به شماره 9063/029125-12 مورخ 93/12/18  به عهده بانك ملى به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 
مســتندات در يد خواهان و صدورگواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك 
محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى 
حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در 
مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است 
لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئين دادرسى 
مدنى حكم بــر محكوميت خوانده بــه پرداخت پنجاه ميليــون ريال بابت 
اصل خواسته و 165/000 ريال بابت هزينه دادرسى طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (93/12/18) تا 
تاريخ اجراى حكم و هزينه نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى 

نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكــم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 

20730 دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/505 شــماره دادنامه: 721-94/5/11 كالسه پرونده: 93-2122 مرجع 
رســيدگى شــعبه13 شــوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى كمال 
رضيان به نشانى خيابان سپه خيابان حكيم كوچه مسجد كازرونى كفش 
رضيان خوانده: مريم حلبيان مجهول المكان. خواسته: مطالبه با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه ى مشورتى اعضاى شوراء ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا 
در خصوص دعوى آقاى كمال رضيان به طرفيت مريم حلبيان به خواسته 
مطالبه  مبلغ 50/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شــماره 373948-
93/9/31 به عهده بانك  صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و صدورگواهى 
هاى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى از طريق نشر آگهى در جلســه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوى خواهان عليه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد كه به استناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 
و515و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 240/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى  و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(93/9/31) تا تاريخ اجراى حكم در حــق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
همين مرجع و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان ميباشــد.م الف 20732 دفتر شعبه 13 مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/507 شــماره دادنامه: 1189-94/7/13 كالسه پرونده: 94-608 مرجع 
رســيدگى شــعبه 13 شــوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى على 
رضايى فرزند حسين به نشانى اصفهان خ شيخ طوسى، خ حكيم اسدى، بن 
بست شهيد صدوقى پالك 122 . خوانده: ولى محمد محمد حسينى فرزند 
محمد مجهول المكان. خواسته: مطالبه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه ى مشورتى اعضاى شوراء ختم رســيدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى 
على رضايى به طرفيت آقاى ولى محمد محمد حسينى به خواسته مطالبه  
مبلــغ 39/000/000 ريال وجه چهار چك به شــماره 93/8/30-406511 
12/000/000 ريال و 702884-8/500/000 ريال و 8/500/000-702882 
ريــال و 406509-10/000/000 ريال بانك صادرات بــه انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
يد خواهان و صدورگواهى هاى عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى در جلسه رسيدگى 
حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پســندى در 
مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است 
لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد به مواد 
313 و 314 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئين دادرسى 
مدنى حكم بــر محكوميت خوانده بــه پرداخــت 39/000/000 ريال بابت 

اصل خواسته و 195/000 ريال بابت هزينه دادرسى  و خسارت تاخير در 
تاديه از تاريخ سررســيد چك موصوف (12/000/000 ريال 93/8/30 و 
10/000/000ريال-93/7/30 و 702883-93/10/5 -8/500/000ريال و 
8/500/000 ريال-93/11/5 ) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين همين مرجع و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشــد.م الف 19867 دفتر شعبه 13 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/506  شــماره دادنامه 968-94/5/31 به تاريــخ 94/5/22 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 7 حقوق شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء 
كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالســه 94-627 تحت نظر است. قاضى 
شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شرح ذيل 
اعالم ميدارد.  خواهان: مجيد اميدانى خوابجانى به نشانى اتوبان چمران، 
خيابان آل محمد،تقاطع اول پــالك 8. خوانده: هومن خانزرى پور مجهول 
المكان راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى مجيد اميدانى خوابجانى 
فرزند احمد به طرفيت آقاى هومن خانزرى پور فرزند عباس به خواســته 
مطالبه وجه  به ميزان 10/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شــماره 
681826 مورخ 87/11/15 به عهده بانك اقتصاد نوين به انضمام خسارات 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد 
تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين  
اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى 
عليرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه 
دفاعيهاى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى  
از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض 
و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى ماندهاند فلذا 
بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع 
بودن خواهان در دعوى مطروحه و  صــدور آن از ناحيه خوانده/ صدور 
آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر 
به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار 
حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ 
اصول اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده 
اســتصحاب دين و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شوراهاى 
حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 
1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت و 
مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون 
استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه 
خوانده را به پرداخت مبلغ  ده ميليون ريال 10/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد هزار ريال 170/000 ريال بابت 
خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصديق منضمات به دادخواســت و  هزينه نشر آگهى طبق 
تعرفه قانونى و پرداخت خســارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  
تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 87/11/15 تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين مى 
شود در حق خواهان محكوم مينمايد. راى صادره حضورى و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى 
اصفهان مى باشــد. م الف20737دفتر شــعبه هفتم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 

ــه اينكه پليس  ــاره ب  فرمانده نيروى انتظامى با اش
ــد، افزود: در  ــبكه تلگرام را رصد مى كن فعاليت ش
صورتى كه نياز باشد پليس با افرادى كه قصد دارند 
ــير خارج كنند، قاطعانه برخورد  انتخابات را از مس

مى كند.
ــترى، در حاشيه همايش روساى  سردار حسين اش
پليس فتاى استانهاى سراسر كشور درباره اقدامات 
انتخاباتى انجام شده در فضاى مجازى، گفت: فضاى 
ــم تهديد  ــمار مى آيد، ه ــم فرصت به ش مجازى ه
ــود، اما خود انتخابات نشانگر اقتدار  محسوب مى ش

جمهورى اسالمى ايران است.
ــود، از  ــى مى ش وى گفت: از آنجايى كه فضا سياس
ــه فضاى آرام  ــتند ك داخل و خارج دنبال اين هس
ــاس پليس فتا  ــر اين اس ــم زنند و ب موجود را بر ه
ــاى مجازى  ــدى دارد كه بر فض ــى صددرص آمادگ

اشراف كامل داشته باشد.
ــترى با اعالم اينكه اميدواريم بسترهاى مناسب  اش
ــور با حضور گسترده  براى برگزارى انتخاباتى پرش
مردم داشته باشيم، افزود: جا دارد از همكارى هاى 
مردم براى برقرارى نظم و امنيت در برگزارى مراسم 
تاسوعا و عاشوراى حسينى تشكر و قدردانى كنيم، 
ــورا و تاسوعاى  چرا كه طبق گزارشات واصله، عاش
سال 94 جزو آرام ترين مراسم ها گزارش شده است.

كشف 90 درصدى جرايم در فضاى مجازى
ــه بيش از  ــا اعالم اينك ــروى انتظامى ب فرمانده ني
ــا همكارى  ــاى مجازى ب ــد جرايم در فض 90 درص

ــوران پليس فتا  ــه موقع مام ــتگاه قضا و رصد ب دس
ــود، افزود: پرونده هاى  ــف مى ش ــايى و كش شناس
ــى و غيردولتى و  ــازمان هاى دولت ــى در س مختلف
همچنين گزارشات مردمى درباره تخلفات اينترنتى 
ــن پرونده ها  ــود كه اي و فضاى مجازى مطرح مى ش
ــى به نتيجه  ــع و دريافت حكم قضاي با رصد به موق

مى رسد.
ــترى در مورد بزرگ ترين پرونده فضاى مجازى  اش
در كشور نيز گفت: شايد از نظر مراجع قضايى مجاز 
ــيم اين پرونده را مطرح كنيم و اگر سخنگوى  نباش
ــف اين  ــد، جزئيات كش ــالح بدان ــتگاه قضا ص دس
ــانى خواهد كرد،  ــزرگ را حتما اطالع رس پرونده ب
اما از همين تريبون اعالم مى كنم بيش از 90 درصد 
ــف  ــده در فضاى مجازى كش پرونده هاى مطرح ش
ــند و پرونده هاى ديگر نيز در  ــرانجام مى رس و به س
ــتند كه به دليل پيچيدگى هاى  حال پيگيرى هس
ــى طوالنى تر ــف و نتيجه دهى آنها اندك ادارى كش

 مى شود.
ــز  ــتان ني ــه خوزس ــان حادث ــورد مظنون وى در م
ــتگير  ــان اين حادثه دس ــر از مظنون گفت: پنج نف
ــتگاه هاى اطالعاتى و امنيتى استان  ــدند و دس ش
ــن پرونده  ــيدگى به اي ــوول رس در حال حاضر مس

هستند.
ــه بومى يا  ــترى افزود: احتمال اينكه اين حادث اش
ــت، اما نمى توانيم  ــد بسيار متصور اس قبيله اى باش
اظهارنظر قطعى كنيم و بايد منتظر نظر قوه قضائيه 

در اين زمينه باشيم.
رصد تلگرام توسط نيروى انتظامى

ــرام و نظارت  ــورد فيلترينگ تلگ وى در ادامه در م
ــده در فضاى  ــال ش پليس بر محتواى مطالب ارس
ــى فضاى مجازى  ــوراى عال مجازى نيز گفت: در ش
ــاس تدابير رهبرى در  ــت هاى كلى بر اس كه سياس
ــود، مصاديق موردنظر از طريق  آن مشخص مى ش
دستگاه قضا و گروهى كه فيلترينگ را برعهده دارند، 
تعيين و به اطالع مردم مى رسد. هر موضوعى كه به 
ــاره آن انجام  ــود، اقدامات الزم درب ما مجوز داده ش

خواهد شد.
ــاى  فرمانده نيروى انتظامى در مورد همايش روس
پليس فتاى استان هاى سراسر كشور نيز گفت: اين 
ــده و  ــت با حضور مديران پليس فتا برگزار ش نشس
اميدواريم با تبادل اطالعات و تجربيات، اثرات مثبت 

آن را در كار همكارانمان شاهد باشيم.
به گفته وى، آخرين سياست ها و برنامه هاى نيروى 
انتظامى در فضاى مجازى به مديران و روساى پليس 
ــده و به زودى شاهد  ــور ابالغ ش ــر كش فتاى سراس

اجرايى شدن آن خواهيم بود.
ــت: تاثير  ــى همچنين گف ــروى انتظام فرمانده ني
ــيار  ــور بس ــارج از كش ــور و خ ــا در كش پليس فت
ــال حاضر پليس  ــت، به گونه اى كه در ح مثبت اس
ــاير  ــران در بين س ــالمى اي ــورى اس ــاى جمه فت
ــيار بااليى ــايبرى جايگاه بس پليس هاى فضاى س

 دارد.

تلگرام 
و فضاى مجازى

نظارت پليس بر 

فرمانده ناجا اعالم كرد؛



 امام جواد عليه السالم :
كســى كه به غير خدا تكيه كند، خدا وى را  به 

هم او وامى گذارد.
8

23

4
20

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1715 .October 28 ،2015
 16 Pages

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسوول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسوول :

 بهمن زين الدين 
چهارشنبه    / 6آبان1394 /14محرم1437

 شماره 1715 / 16صفحه | قيمت:500 تومان

روزنامه فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى ، اقتصادى و ورزشى 

 نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

ــا» و امثال  ــردم بى وف ــت ابن الوقت، م ــى و اليوفى، جماع  الكوف
ــروز درباره مردم كوفه ــت كه تا به ام اين ها تعبيرهاى متفاوتى اس
ــزادارى حضرت ــم ع ــن روزها كه مراس ــت.در اي  به كار رفته اس
ــتر  ــار ديگر اين تعابير بيش ــت و ب ــين (ع) برپاس  اباعبداهللا الحس
ــال 61 هجرى  ــت به اهالى كوفه در س ــود ، بد نيس شنيده مى ش
ــات باشد و با  نگاهى متفاوت بيندازيم؛ نگاهى كه به دور از احساس
ــرايط كوفيان در آن زمان، كمى ابعاد  در نظر داشتن وضعيت و ش
مختلف رفتار كوفيان در آن مقطع زمانى را روشن تر كند و جغرافياى 
ــورد طيف هاى فكرى آنان در ذهن  دقيق ترى براى اهل تفكر در م

مخاطب طالب آگاهى فراهم كند.
ــدن موضوع، ابتدا به طرح اين پرسش  ــت براى روشن ش بهتر اس
بپردازيم كه آيا آنها كه فاجعه كربال را رقم زدند همان ها بودند كه به 
امام (ع) نامه ها نوشتند و او را به حضور در كوفه دعوت كردند و آيا 

شيعيان نقشى در شهادت حسين ابن على (ع) داشتند؟
براى پاسخ بد نيست در آغاز به جريان شناسى مردم كوفه در سال 
60 و 61 هجرى بپردازيم:وقتى صحبت از كوفيان به ميان مى آيد، 
ــود كه اكثر جمعيت كوفه را  ــايد اين مطلب به ذهن متبادر ش ش
شيعيان تشكيل مى داده اند؛ در حالى كه شيعيان نه  تنها در كوفه 
در اقليت بودند بلكه طبق روايت «كشى» از امام باقر (ع)، در زمان 
ــيعيان اعتقادى» در كوفه كمتر از 50 نفر  اميرالمومنين (ع) «ش
بوده اند. (اختيار معرفه الرجال، ج 1، ص 62). از طرفى پس از سلطه 
معاويه بر مسلمين، با سياست هاى سخت گيرانه او نسبت به شيعيان 
و ارعاب و قتل و تعقيب آنان، شيعه اعتقادى در كوفه بسيار كمتر 
ــد.اگر بخواهيم جماعت  از آن چيزى بوده كه امروز به ذهن مى رس
ــورا به وقوع پيوست تقسيم بندى  كوفى را در سالى كه واقعه عاش
كنيم به چهار گروه عمده مى رسيم: 1- علويان: عمده جمعيت كوفه 
و جهان اسالم در آن زمان و حتى امروز در اين دسته جاى مى گيرند؛ 
گروهى كه حب شيخين (ابوبكر و عمر) را در سينه داشتند و على 
ــتند.  (ع) را نيز به عنوان خليفه چهارم - و نه امام - بر حق مى دانس
شايد امروز غالب اهل سنت را بتوان پيرو همين طرز تفكر دانست 
كه البته در طول تاريخ و با به وجود آمدن مباحث فقهى و كالمى، 
به «اهل سنت» معروف شده اند، نه «علوى».2- شيعيان: گروهى 
ــتند و معتقد بودند  كه از ابتدا حق را با اميرالمومنين (ع) مى دانس
در ماجراى سقيفه، حق امام (ع) ضايع شد و به وصيت پيامبر (ص) 
ــيعيان كنونى جزو اين دسته هستند كه  در غدير توجهى نشد. ش
ــده) مى خواندند و در اين  آن زمان، آنان را رافضى (از دين بيرون ش

يادداشت «شيعه اعتقادى» ناميده مى شوند.
3- عثمانى ها: گروهى كه به خالفت ثالثه معتقد بودند و مى گفتند 
ــد و اميرالمومنين (ع) را در مرگ عثمان  عثمان به ناحق كشته ش
دخيل مى دانستند. سردسته ترويج اين عقيده، معاويه بود و امثال 
يزيد و عبيداهللا بن زياد نيز از چنين عقيده اى پيروى مى كردند. شايد 
بتوان تفكر تكفيرى و سلفى امروز را كه دشمنى با اهل بيت (ع) از 

اركان اصلى اين تفكر است، نشأت گرفته از اين طرز فكر دانست.
4- خوارج: آنان حب شيخين در سينه داشتند و معتقد بودند پس 
از آن دو، بنى هاشم و بنى اميه به راه خالف رفتند و با هر دو طايفه 
ــمنى مى كردند. خوارج با طرز نگاهى كه به حكومت داشتند  دش
ــايد از  ــكل مى خوردند و به همين دليل ش ــتر خلفا به مش با بيش
پيروان اين تفكر، جز معدود افرادى كه امروز در بخشى از عمان و 

شمال آفريقا باقى مانده اند، ديگر نام و نشانى نمانده باشد.
با اين تقسيم بندى و با توجه به سياست «تغيير جمعيتى» معاويه، 
بيشتر اهل كوفه آن زمان را علوى ها و عثمانى ها تشكيل مى دادند و 
درست است كه دعوت نامه ها به امام (ع) را زعماى شيعه نوشتند؛ اما 
بيشتر امضاءگنندگان از علويان به حساب مى آمدند. اگر نويسندگان 
نامه ها را زعماى شيعه اعتقادى و امضاءكنندگان را شيعيان سياسى 
ــايد بهتر بتوانيم دليل حاضرنشدن  ــته اول بدانيم، ش يا همان دس
ــش پيش مى آيد  كوفيان در كربال را درك كنيم.از طرفى اين پرس
ــورا مقابل امام (ع) ايستادند و شيعيان  كه چه كسانى در روز عاش
كجا بودند؟ بررسى چند دليل شايد پاسخ اين پرسش را روشن كند:

1- سپاهى كه عبيداهللا براى مقابله با امام فراهم كرد، بر موضوع قتل 
عثمان و اين فرضيه غلط كه على (ع) در اين ماجرا نقش داشتند، 
تكيه ويژه اى داشتند و خود حاكم كوفه نيز در نامه اى به عمر سعد به 
اين نكته اشاره مى كند: «ميان حسين و ياران وى و آب حائل شو كه 
يك قطره از آن ننوشند، همانطور كه با متقى پاكيزه خوى مظلوم،  
امير مومنان عثمان بن عفان رفتار كردند» (ترجمه تاريخ طبرى، 
ــپاه  ــوان از مضمون اين نامه و نوع رفتار س ج 7، ص 3006). مى ت
ــتن آب به تفكر عثمانى آنان  ــعد به خصوص در جريان بس عمر س
ــت پيامبر (ص) را به  ــتن آب به روى اهل بي پى برد كه در واقع بس
تالفى بستن آب از سوى غوغائيان در غائله مرگ عثمان انجام دادند 

و على (ع) و اوالدش را در اين اتفاق دخيل معرفى مى كردند.
ــپاه دشمن به احتجاج برمى خيزد و  2- وقتى امام حسين (ع) با س
از آنان دليل اين رفتارشان را مى پرسد، آنان پاسخى مى دهند كه 
ــخص مى كند: «بغضا البيك - كينه اى  نوع تفكرشان را كامال مش
ــن مى كند؛ اول اينكه  ــخ دو نكته را روش است از پدرت»! اين پاس
ــان مى دهد و دوم  ــيطره تفكر عثمانى را در سپاه عمر سعد نش س

ــا در اين  ــيعيان و علوى ه ــتن ش ــان دهنده حضورنداش اينكه نش
سپاه است. كدام شيعه اى است كه نسبت به اميرالمومنين على (ع) 
بغض داشته باشد و طبق تقسيم بندى صورت گرفته، علوى ها نيز با 

على (ع) دشمنى نداشتند.
ــال نيافتند.  ــور در كرب ــادى، مجالى براى حض ــيعيان اعتق 3- ش
ــيدند، عبيداهللا به توصيه يزيد وقتى مسلم و هانى به شهادت رس
 (طبرى، ج 7، ص 2962) به صرف ظن و شك، كوفيان را دستگير 
ــتى در كوفه به راه انداخته بود  مى كرد و چنان فضاى رعب و وحش
ــد به حمايت از  ــت؛ چه رس كه هيچ كس جرأت عرض اندام نداش

حسين (ع).
ــدت  ــركوب، اوال به ش ــت س ــداهللا بر مبناى همان سياس 4- عبي
ــت و ثانيا محله  ــاى ورودى و خروجى كوفه را تحت نظر گرف راه ه
شيعيان كوفه را محاصره كرد تا جايى كه معدود شيعيانى همچون 
ــط و پنهانى خود را  حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه از راه ش
ــواهد زيادى وجود دارد. به طور  ــاندند. در اين باب، ش به كربال رس
ــبيعى نقل مى كند:  ــحاق س مثال، طبرى از قول يونس بن ابى اس

ــه كوفه مى آيد،  ــين از مكه ب ــداهللا خبر يافت كه حس «وقتى عبي
ــيه جاى گرفت و از قادسيه  حصين بن نمير را فرستاد كه در قادس
ــواران نهاد.» (طبرى، ج7، ص2981) و يا  تا قطعطانه و تا لعلع س
«و چنان اوضاع سخت شده بود كه يك نفر از مردم همدان به كوفه

ــر  ــود را بگيرد. ماموران او را گرفتند و نزد پس  آمده بود كه ارث خ
ــتور قتل آن بيچاره را صادر كرد.»  زياد بردند و او بدون سوال، دس

(حيات االمام حسين، ج 3، ص117).
ــم نمى كردند كه فرجام  ــيارى از كوفيان حتى فكرش را ه 5- بس
ــد و برداشت ديگرى از رفتار  حركت امام حسين (ع) به اينجا برس
يزيديان داشتند؛ چنانكه حر وقتى با ديدن اوضاع امام (ع) در روز 
ــود و به سپاه اباعبداهللا  ــتن راه ايشان پشيمان مى ش عاشورا از بس
ــنهاد شما  (ع) مى پيوندد، مى گويد: من گمان نمى كردم كه پيش
را نپذيرند و به اين سرنوشت دچارت كنند. به خدا اگر مى دانستم 
ــت نمى زدم ــن كارى دس ــز به چني ــد، هرگ كه بدين جا مى كش
 ( زندگينامه امام حسين (ع)، سيدهاشم رسولى محالتى، ص192).

مى توان داليل ديگرى هم براى اثبات عثمانى بودن سپاه عمر سعد 
ــيعيان در دفاع از امام حسين (ع) ذكر كرد كه  و حضور نداشتن ش
شايد در اين مطلب نگنجد؛ اما ممكن است اين پرسش پيش بيايد 
ــيعيان اعتقادى) در حمايت از مسلم و هانى  پس چرا كوفيان (ش

كوتاهى كردند؟ 
ــيعيان،  ــى كه ش ــوان در تفاوت فاحش ــوال را مى ت جواب اين س
ــل رفتار  ــدند، يافت؛ مث ــل مى ش ــايرين قائ ــام (ع) و س ميان ام
ــام (ع) در كوفه ــه تا حضور ام ــليمان ابن صرد خزاعى ك امثال س

 قيام بالسيف را مكروه مى دانستند يا آنجا كه خبر شهادت مسلم و 
هانى به امام رسيد يكى از ياران به اين نكته اشاره كرد كه اگر شما در 

كوفه حاضر شويد نوع رفتار كوفيان متفاوت خواهد بود.
حال با اين تفاسير شايد بتوان از منظرى ديگر به نوع رفتار كوفيان 
نگاه كرد. پس از واقعه عاشورا، دستگاه تبليغاتى بنى اميه و پس از 
ــيعيان را به عنوان  آن بنى عباس براى سركوب و تحقير شيعه، ش
قاتالن امام حسين (ع) معرفى كردند؛ اما دست كم با همين چند 
ــا در مقابل  ــيعيان اعتقادى نه تنه ــوان ثابت كرد كه ش دليل مى ت
حسين بن على (ع) نايستادند بلكه حتى مجال حمايت از او را نيز 
ــعد از عثمانى هايى تشكيل  ــپاه عمر س نيافتند. از طرفى عمده س
ــعار «يالثارات العثمان - اى خونى هاى عثمان»  ــد كه با ش مى ش
ــل بيت (ع) ــن بهانه با اه ــان بودند و به اي در پى تالفى قتل عثم

دشمنى داشتند.
ــت كم از  ــع تاريخى دس ــى وقاي ــه در بررس ــص كالم اينك مخل
ــه تحليل  ــن انتظار مى رود ك ــان حقيقت اي ــه و طالب اهل مطالع
ــه به اين  ــه در كنار توج ــد، البت ــته باش و قضاوت دقيق ترى داش
ــه اگر خود  ــيم ك ــوال را از خود بپرس موضوع، همگى بايد اين س
ــارى از خود  ــه رفت ــه بوديم چ ــرى در كوف ــال 61 هج ــا در س م

نشان مى داديم؟

آشپزى

گياهان آپارتمانى

خانه دارى

معرفى كتاب

ــتخوان ــت و اس ــدد، بدون پوس ــه ع ــرغ دو تا س ــينه ى م مـواد الزم:س
ــورى ، ــق غذاخ ــويا يك قاش ــس س ــدود 400 گرم)،س ــا وزن كلى ح  (ب
ــر تمپورا، ــردان ،خمي ــق چاى خورى،روغن آفتابگ ــد دو قاش ــن كنج روغ
فلفل قرمز كوچك يك عدد، هويج يك عدد متوسط و از قطر برش داده شده،
ــه ى زنجبيل دو قاشق چاى خورى،  ــيردو عدد بزرگ، خردشده،ريش گل س

تازه  و خردشده
ــكر قهوه اى  ــه قاشق غذاخورى، ش ــس سويا س  مواد الزم براى سس:س
ــفيد ــركه س ــق چاى خورى،س ــورى،آرد ذرت يك قاش ــق غذاخ يك قاش

سه قاشق غذاخورى
ــس سويا و روغن كنجد   طرز تهيه:مرغ را به تكه هاى كوچك بريده و با س
ــس را با 100 ميلى ليتر آب سرد  ــه، محتويات س تركيب كنيد. در يك كاس

تركيب كنيد.  بعد يك بشقاب بزرگ را با كاغذ آشپزخانه بپوشانيد.
ــانتى گراد ــا حدود 180 درجه س ــرخ كن ت روغن بادام زمينى را در يك س
ــر غلتانده، ــرغ را در خمي ــه م ــد تك ــار چن ــر ب ــپس ه ــد. س ــرم  كني  گ
ــد، اما  ــن داغ قرار دهي ــاك دار در روغ ــق چ ــرك يا قاش ــتفاده از انب  با اس
ــرد و طاليى  ــا زمانى كه ت ــد. مرغ ها را ت ــه را خيلى پر نكني داخل ماهيتاب
ــن كار را در چند  ــد كه اي ــايد الزم باش ــوند (حدود دو دقيقه) بپزيد. ش ش
ــن را گرم كنيد.  ــددا روغ ــار مج ــر ب ــن ه ــد، بنابراي ــام دهي ــه انج مرحل
پس از اينكه تكه هاى مرغ پخت، با انبرك يا قاشق آن ها را خارج كرده و روى 
ــود . يك ماهيتابه ى گود را  كاغذ درون  بشقاب بگذاريد تا روغن آن جدا ش
ــق غذاخورى روغن به آن افزوده و  حرارت دهيد تا گرم شود، حدود سه قاش
سبزيجات را با سير و زنجبيل براى سه دقيقه سرخ كنيد. سس را براى بار آخر 
هم زده و داخل ماهيتابه ى گود بريزيد و  همان طور كه مى پزد آن را تركيب 
ــت بيايد. اجازه بدهيد كه براى يك دقيقه  ــن به دس كنيد تا يك سس روش

بجوشد، سپس روى مرغ پخش كرده و سرو نماييد.

بابا آدم يا فيلگوش و به عبارتى آلوكازيا،گياهى است با برگ هاى درشت 
و بزرگ سبز رنگ از خانواده Araceae بومى مناطق گرم آسيا است.

ــا آدم از  ــردن باب ــت كه اهلى ك ــده اس ــف ش در تحقيقات جديد كش
ــت. اگر  ــت. آلوكازيا ،داراى انواع مختلف اس ــكل گرفته اس فيليپين ش

ــت و با ابهت براى پس زمينه  ــاخ و برگ درش ــما نياز به يك گياه ش ش
ــتوايى داريد بابا آدم متناسب با اين  گياهان مناطق استوايى و نيمه اس
ــبتا بزرگى به شكل  ــت  اين گياه داراى برگ هاى نس ــما اس انتخاب ش
ــانتى متر مى توانند ــتند كه به طول 20 تا 90 س ــهمى هس قلب يا س

 برسند. 
ــد كه چندان ــاقه مى دهن ــمت انتهايى س آنها گل هاى زيبايى در قس

 آشكار نيست و اغلب در پشت برگ ها پنهان است.
ــط) با  ــن (نور متوس ــت در محل نيمه روش ــل خانه ها بهتر اس در داخ
دما ى باال نگهدارى شود. نياز آبى متوسطى دارد.به خاك غنى و مغذى 
نياز دارد. بهتر است خاك آن مخلوطى با درصد بااليى از مواد آلى حيوانى 

يا گياهى باشدبه آبپاشى برگ ها يا رطوبت محيط نياز دارد. 
ــند. ــت تر باش ــا مى توانند درش ــد برگ ه ــدر رطوبت باال باش هرچق

بابا آدم براى گلخانه هاى گرم و مرطوب ايده آل است
شرايط محيط رشـد: خيس كردن برگ هاى باباآدم با آب ولرم يك 
ــت. به يك خاك غنى از مواد آلى نياز دارد.  يا دوبار در تابستان الزم اس
ــيده،  بهترين فرمول خاكى براى اين گياه مخلوطى از خاك برگ پوس

خاك لومى، كود دامى و ماسه به نسبت مساوى مى باشد.
ــود. براى افراد  ــرم و مرطوب پرورش داده مى ش  اين گياه در گلخانه گ
مجهز به گلخانه هاى بزرگ بابا آدم يك گياه گلخانه اى مورد عالقه است 

واغلب در شرايط مرطوب رشد كرده است.
ــه ريزوم  ــاه و يا قلم ــبز، پاگي نحـوه تكثيـر گيـاه: از طريق قلمه س
ــر را تكه  ــه اندام مورد نظ ــه اين صورت ك ــى يابد. ب در بهار افزايش م
ــه دوم بهار ــي نيم ــان گلده ــد. زم ــرار مى دهن ــاك ق ــرده و در خ ك

 است.

در اين مقاله روش هاى طبيعى براى مبارزه با برخى ازا نواع لكه ها براى شما
 آورده شده است.

لكه ى سس كباب: آيا اين سس تند و لذيذ به جاى بشقاب تان روى لباس 
ــيار مقاوم اند زيرا سس تيره رنگ و روغنى  شما ريخته است؟ اين لكه ها بس
ــركه براى از بين بردن رنگ و  ــت. از روش تركيبى مايع ظرف شويى و س اس

روغن لكه استفاده كنيد. دفعه ى بعد دقت كنيد لكه ى سس كجا مى ريزد. 
ــنهاد مى دهند. لباس  پاك كردن لكه ميوه:گياه خواران اين روش را پيش
ــه ى آب در حال جوش بگذاريد تا بخار آن لكه ى حاصل از  را روى يك كاس
توت، چغندر و ديگر ميوه ها و سبزيجات سرسخت را از بين ببرد. با اين روش 

مطمئن مى شويد روش لكه زدايى مورداستفاده ى شما عالى است.
ــت با  ــوب، همه ى ما عرق مى كنيم. اما الزم نيس پاك كردن لكه عرق:خ
باقى ماندن لكه هاى زرد روى تى شرت سفيدتان اين را به همه اعالم كنيد. 
ــيد تهيه كرده و مقدار  ــويى و هيدروژن پروكس يك تركيب از مايع ظرف ش
ــتان را خوب چنگ بزنيد تا لكه  كمى جوش شيرين در آن بريزيد. بايد لباس

پاك شود.
ــب مى كنيد چقدر پاك كردن لكه  پاك كردن لكه قهوه:با اين روش تعج
براى شما ساده است. خميرى از صابون لباسشويى و هيدروژن پروكسيد تهيه 

كنيد و با آن لكه هاى قهوه را بشوييد. به همين سادگى!
پاك كردن لكه گل:ا گر حيوان خانگى يا كودك تان يك لكه ى گلى روى 
ــت در ابتدا روى آن را جارو بزنيد تا در حد امكان  فرش تان به جا گذاشته اس

آلودگى ها پاك شوند. سپس يك پارچه ى سفيد را در محلول مواد شوينده ى 
ــراى چند ثانيه  ــته نماييد. ب ــد و آن را كامال با محلول آغش طبيعى فروكني
دستمال را روى لكه فشار دهيد. پس از 15 دقيقه با يك پارچه سفيد خشك 
مايع باقى مانده را خشك كنيد. يك پارچه ى خشك ديگر را در آب ولرم خيس 

كنيد، سپس آن را چند ثانيه روى لكه فشار دهيد.

ــين (ع) ــدس امام حس ــاى نهضت مق ــورا و درس ه ــاى عاش پيام ه
ــنگرى بيشتر در  ــپرى شدن زمان به عظمت و روش بى شمار است و س
ــال  ــت هزاران س اين زمينه مى انجامد، چنانكه اين روزها بعد از گذش
ــقان اين حضرت،  ــر روز بر عاش ــورا  در كربال  ه ــن عاش از واقعه خوني
روشنگران نهضتش و پيروان راهش در سرتاسر دنيا افزوده مى شود. از 
گذشته هاى دور تا به امروز نويسندگان وشعراى بسيارى در كتاب هاى 
ــى قيام عاشورا پرداخته اند و با اين  گوناگون از زواياى مختلفى به بررس
وجود عاشورا هنوز ناگفته هاى بسيار دارد. كتاب «پيام عاشورا» به قلم 
ــيدباقر آيت ميردامادى، نماينده آيات عظام مرعشى نجفى  آيت اهللا س
ــنده فعال حوزوى برپايه آيات شريفه  و نورى همدانى و محقق و نويس
ــت و از آنجايى كه آيات قرآن متقن ترين دليل و  قرآن نگارش شده اس
مستندترين مدرك  است اين كتاب منبع موثق و مطمئنى درباره فلسفه 
قيام عاشورا و شهادت امام حسين (ع) محسوب مى شود.   در اين كتاب 
در هر بخش چند آيه از آيات شريفه قران در ارتباط با همان بخش ذكر 
شده است و به دنبال آن چند روايت كوتاه نقل شده است.  در دنباله هر 
ــتان هاى تاريخى كه مورخين در كتب مقتل درباره امام  بخش به داس
ــت. كليه روايات و خطبه ها و  ــين (ع) نقل كرده اند اشاره شده اس حس
ــده در كتاب از كتاب ها و تواريخ و منابع  ــتان هاى تاريخى نقل ش داس

معتبرو مورد اعتماد علما و محدثين بزرگ اسالم استخراج شده است.
ــين از شعراى معروف و  ــعارى زيبا و دل نش  در انتهاى هر بخش نيز اش
ــين (ع)، اهل بيت و ياران باوفايش،  ــمند درباره عظمت  امام حس دانش

مصائب و ظلم هايى كه در حق آنان روا شد ذكر شده است. 
ــت و فصل اول به «عاشورا در تاريخ  اين اثر در پنج فصل تاليف شده اس
از زبان انبيا و امامان معصوم» ،  فصل دوم و اصلى ترين و طوالنى ترين 

ــل حديث اخالقى  ــوم به «چه ــورا»، فصل س فصل به «پيام هاى عاش
ــع و آيات عظام  ــه «اهتمام مراج ــين (ع)»، فصل چهارم ب از امام حس
ــى مولف كتاب و ــين (ع)»و فصل پنجم به معرف ــزادارى امام حس به ع

 آثار وى مى پردازد.

مرغ شور و شيرين

لوكازيا - بابا آدم

پاك كننده  هايى عالى براى انواع لكه ها

پيام عاشورا

نگاهى متفاوت به مردم كوفه 
در ماجراى كربال
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