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فعاليت بوفه هاى
 بدون مجوز در مدارس 

قانونى نيست

جايگاه خانواده
 در برنامه ششم توسعه 

چگونه بايد باشد؟

كدام شغل ها 
در ايران خريدار 

ندارد
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نايب رييس دوم مجلس، با بيان اينكه دست دشمن 
در صورت تجاوز پيش از رسيدن به مرزها قطع خواهد 

شد، گفت: رونمايى از موشك جديد بالستيك ... 

ــازمان صنعت،  ــعه تجارت س معاون بازرگانى و توس
معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در حال حاضر 

صنعت استان اصفهان...

ــتون گفت:  ــوزه چهل س ــگاه جهانى باغ م مدير پاي
نرده هاى چوبى محوطه باغ موزه چهل ستون به ...

 مدير عامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى اصفهان 
گفت: اصفهان براى دوازدهمين سال،  مجرى ...

 رونمايـى از موشـك جديد 
بالستيك به مصلحت بود

صنعـت اصفهـان،  از نبـود 
تكنولوژى رنج مى برد

نرده هـاى چوبـى محوطـه 
باغ موزه چهل ستون تعويض

مى شود

اصفهان،  مجرى دوازدهمين 
بخش ملى مواد غذايى حالل 

در مالزى شد
اقتصاد، راه حل سياسى ندارد

ــتضعفين با بيان اينكه  ــيج مس ــازمان بس رييس س
مشكالت اقتصادى راه حل اقتصادى دارد نه راه حل 
ــرمايه خارجى سراب  ــى گفت:دل بستن به س سياس

است.سردار محمدرضا نقدى در همايش ...
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براى تعادل بخشى به منابع آبى زيرزمينى؛

چاه هاى غيرمجاز مسدود  مى شود

كشـاورزان اصفهـانى، آموزش هواشناسى مى بينند

انتقاد آيت اهللا مكارم شيرازى 
از صدا و سيما 

ــع  ــيرازى از مراج ــكارم ش ــر م ــت اهللا ناص آي
ــدا  ــت ص ــرورت حرك ــر ض ــد ب ــا تاكي ــد، ب تقلي
ــه روى از  ــدال و ميان ــير اعت ــيما در مس و س
ــانه،  در قضيه برجام انتقاد  يك  جانبه گرايى اين رس
ــا رييس مركز  ــا، وى در ديدار ب ــزارش ايرن كرد.به گ
ــاره به  ــيما با اش ــنجش افكار صدا و س پژوهش و س
ضرورت جناحى عمل نكردن صدا و سيما، اظهار كرد: 
در اين راستا برخى ها از صدا و سيما شكايت هايى را در 
مورد بعضى مسائل مطرح مى كنند.وى تصريح كرد: 
من خودم هم برخى برنامه ها را در مورد مساله برجام 
گوش مى دادم؛ ديدم يك كمى از خط اعتدال خارج 
ــايد هم قصد و غرضى نبوده، ولى  و يك جانبه شد، ش
ــته باشد.آيت اهللا  صدا و سيما به اين نكته توجه داش
ــطوح باالى  ــيرازى اظهار كرد:گاهى در س مكارم ش
صدا و سيما خبرى نيست، ولى در سطوح پايين افكار 

خودشان را در برنامه ها اعمال مى كنند ...
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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.

ــتضعفين با بيان اينكه مشكالت  ــيج مس ــازمان بس رييس س
ــى گفت:دل  اقتصادى راه حل اقتصادى دارد نه راه حل سياس

بستن به سرمايه خارجى سراب است.
ــاد مقاومتى و  ــدى در همايش «اقتص ــا نق ــردار محمدرض س
ــالن بصيرت النه  ــتكبار جهانى» كه عصر امروز در س نفوذ اس
ــت: براى شكوفايى  ــابق برگزار شد، اظهار داش ــى س جاسوس
ــه مؤلفه نياز داريم كه عبارتند از: خودباورى و  اقتصادى به س

همت،  مديريت و برنامه ريزى صحيح و فرهنگ كار.
ــاره به ضرورت اجراى اقتصاد مقاومتى تصريح كرد:  وى با اش
ــاد عاريتى مطرح مى كنند،  ــاله كه طرفداران اقتص اولين مس
ــرمايه خارجى و فناورى  ــا نياز به س ــت كه اقتصاد م اين اس

خارج دارد.
ــرمايه گذارى نظر اقتصاد مقاومتى  ــدى با بيان اينكه در س نق
ــادى براى هموار  ــا و اصالحات اقتص ــال كردن ظرفيت ه فع
ــزود: اقتصاد  ــت، اف ــرمايه خارجى اس ــردن زمينه جلب س ك
ــرمايه بيايد، بايد كارى  مقاومتى مى گويد اگر مى خواهيد س
كرد كه توليد سودآور شود. رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
ادامه داد: اگر ما به قول تقى زاده ملعون از نوك پا تا فرق سر 
ــد.  ــويم، از خود آمريكا، آمريكايى تر نخواهيم ش آمريكايى ش
آمريكايى ها خودشان نيز هم اكنون از فرار سرمايه مى نالند.

ــه داد: نمى توان گفت مى رويم با اين و آن قدم مى  وى ادام
ــرمايه  ــرمايه به ايران مى آيد. س زنيم و گفتگو مى كنيم و س
اصال دست دولت هاى خارج نيست بلكه دست سرمايه داران 
است. سرمايه بدنبال سود است و بايد كارى كنيم كه سرمايه 

بيايد.
نقدى افزود: هنر اين است كه با مديريت جهادى مشكالت و 
ــر راه اقتصاد برداريم. مشكالت اقتصادى  موانع مزمن را از س
ــبق  ــى. در دولت اس راه حل اقتصادى دارد نه راه حل سياس
ــانديم و فناورى هسته اى را  ــى را به اوج رس وادادگى سياس
پلمپ كرديم و رييس جمهورمان با زنان خارجى دست داد.

ــتضعفين گفت: ما هنوز فرهنگ  ــيج مس ــازمان بس رييس س
ــرف كاال را جا نيانداخته ايم و دولت ما بزرگترين مصرف  مص

ــتن به سرمايه خارجى  ــت. دل بس كننده كاالى خارجى اس
يك سراب است.

ــت و صادرات بلد  ــا بيان اينكه بازار ما واردات محور اس وى ب
ــعار اقتصاد مقاومتى داده مى  ــت، تصريح كرد: اغلب ش نيس

شود ولى خالف آن عمل مى كنيم.
ــتر در معادن نفت و گاز و  ــرمايه خارجى بيش نقدى افزود: س
نظاير آن و يا در بحث ايجاد بازار وارد مى شود. ادعا مى كنند 
ــورها دوستى كرده  قصد واردات فناورى را داريم و بايد با كش

تا فناورى وارد كنيم.
ــرد:  ــان ك ــتضعفين خاطرنش ــيج مس ــازمان بس ــس س رئي
ــد دارند و يك مك دانل. آنها در  ــى ها يك مك دونال آمريكاي
119 كشور جهان 35 هزار شعبه مك دونالد دارند اما شركت 

هواپيماسازى مك دانل در هيچ كشور دنيا شعبه اى ندارد.
ــت.  ــر آمريكا اس ــته هاى ما زير س وى تصريح كرد: همه كش
ــته  ــح كرد كه براى كش ــكا تصري ــدگان آمري ــس نماين مجل
ــور در دهه 80 در لبنان 46 ميليارد دالر از  ــدگان اين كش ش
ــند داريم كه همه شهداى  ــاب هاى ايران بردارند و ما س حس
ــهيد كرده است. ما به جاى گرفتن غرامت مى  ما را آمريكا ش

خواهيم بازار به آنها بدهيم.
ــال از پيكان  نقدى ادامه داد: در اقتصاد عاريتى پس از 50 س
ــال از  ــاد مقاومتى در 20 س ــا از اقتص ــيديم ام به پرايد رس
ــكى كه برد آن 3 تا 5 كيلومتر پس از دفاع مقدس بود  موش
ــيده ايم. همچنين در صنايع دفاعى توانايى  به ماهواره بر رس

ساخت تمام تجهيزات را داريم.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه 15 سال پيش 
توانايى ساخت يك رادار را نداشتيم گفت: امروز بيشتر از 35 
ــاد تنها دو وجب وارد  ــى كنيم. اگر يك پهپ ــد م رادار را تولي

فضاى كشور شود رادارهاى ما متوجه مى شوند.
وى افزود: كشورى كه موشكى مى سازد كه از 500 كيلومتر 
نقطه را مى زند و در دنيا فقط دو كشور توانايى ساخت آن را 

دارند آيا نمى تواند خودروى تاكتيكى توليد كند.
ــاره به سفرهاى اخير هيات هاى خارجى به ايران  نقدى با اش

ــان كرد: هر هيئت خارجى و وزيرخارجه  اى كه به  خاطرنش
ــا ما چند بازارى  ــد 100 نفر با خود آوردند ام ــران مى آين اي
ــازمان بسيج مستضعفين  خود را به خارج نبرده ايم. رييس س
ــانات قيمت نفت در بازار جهانى تصريح كرد:  با اشاره به نوس
ــت قيمت نفت افزايش مى يابد و  وقتى موضع ما مقاومت اس
ــود قيمت نفت كاهش مى  ــازش مى ش وقتى كه موضع ما س
ــته كه ما لبخند زده ايم قيمت نفت  ــال گذش يابد. در دو س
ــت و ما در اين مدت  ــش از 50 دالر كاهش پيدا كرده اس بي
ــارد دالر از لبخند ضرر كرديم. وى تصريح كرد: تنها  36 ميلي
دستاورد رابطه ما با غرب باز شدن بازار غرب به روى ما است 

و هيچ دستاورد ديگرى ندارد.

نقدى با بيان اينكه در سال 59 بهزاد نبوى قراردادى با آمريكا 
منعقد كرد كه به واسطه آن قرار شد ما گروگانهاى آمريكايى 
را آزاد كنيم و آنها 2،5 ميليارد دالر از اموال بلوكه شده ما را 
آزاد كنند، گفت: 35 سال گذشته و هنوز اين كار انجام نشده 
ــت. رييس سازمان بسيج مستضعفين افزود: در اين رابطه  اس
ــكايت كرده ايم و تعدادى، مسووالن پرونده ما در  به الهه ش
ــان در خارج از كشور درس  ــدند كه خود و فرزندانش الهه ش

خوانده و دكترى گرفته اند اما پرونده ما كماكان باز است.
وى در پايان خاطرنشان كرد: بر اين اساس آمريكايى ها قابل 
اعتماد نيستند و مقام معظم رهبرى نيز بارها هشدار داده اند 

كه آنها قابل اعتماد نيستند.

ــمن در  ــت دش نايب رييس دوم مجلس، با بيان اينكه دس
ــيدن به مرزها قطع خواهد شد،  صورت تجاوز پيش از رس
ــتيك در اين زمان  ــك جديد بالس گفت: رونمايى از موش
ــش كوچكى از توان  ــود و اين تنها بخ خاص به مصلحت ب

نظامى ماست.
محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس شوراى اسالمى در 
همايش ملى «پدافند غيرعامل» كه در مركز همايش هاى 
بين المللى صدا و سيما برگزار شد، با اشاره به اينكه ما هنوز 

هم تحت هجمه استكبار قرار داريم، گفت: براى مقابله با اين 
هجمه، چاره اى جز مقاوم شدن نيست.

ــد راه  ــالم بزرگ ترين و مهم ترين س وى با بيان اينكه اس
ــائل هسته اى و حقوق بشر  دشمن است، اظهار داشت: مس
تنها يك بهانه است تا از طريق آن بتوانند خواب آشفته شان 

كه حذف جمهورى اسالمى است، محقق كنند.
نايب رييس دوم مجلس شوراى اسالمى با اشاره به رونمايى 
ــتيك ايران، افزود: اين موضوع  و تست موشك جديد بالس

يعنى رونمايى از اين موشك در اين زمان خاص به مصلحت 
ــت  ــش كوچكى از توان نظامى ماس ــت و اينها تنها بخ اس
ــش روى آب آن ــخ فقط بخ ــوده عظيم ي ــه مانند يك ت ك

 ديده مى شود و ما به دشمن مى گوييم كه بخش هاى ديگر 
اين توان در مواقع الزم بدون اجازه از كسى رونمايى خواهد 
ــمن در صورت تجاوز پيش  شد. باهنر ادامه داد: دست دش
ــود. البته بايد  از رسيدن به مرزهاى كشورمان قطع مى ش
بدانيم كه حامى اين مقاوم سازى ها با سالح و ابزار نيست و 
ما مى بايست به مقاوم سازى زيرساخت ها، زيربناها و حيات 
شهروندان توجه كنيم؛ در بحث پدافند غيرعامل نمى توان 

موفق بود مگر با استفاده مناسب از ظرفيت ها.
ــه اهميت  ــاره ب ــخنانش با اش ــش ديگرى از س وى در بخ
ــرد: مدتى قبل  ــور، تصريح ك موضوعات اقتصادى در كش

خدمت مقام معظم رهبرى، بنده با گزارشى از واژه «اقتصاد 
مقاومتى» استفاده كردم كه ايشان به اين مضمون فرمودند 
ــووالن  «تاكنون بيش از هزار بار اين اصطالح را از زبان مس
ــنيده ايد اما اقتصاد مقاومتى نيازمند يك قدم اجرايى و  ش
ــت»؛ وگرنه تكرار صرف آن، موضوع را حل  يك حركت اس

نمى كند. 
ــوراى اسالمى تاكيد كرد: براى  نايب رييس دوم مجلس ش
رفع مشكل اشتغال، ما به سالى 150 ميليارد دالر در كشور 
نيازمنديم و مى توان با همپيمانان بزرگ در جهان كار كرد.

ــا در حوزه هاى  ــرد: اين هجمه ه ــر در پايان تصريح ك باهن
سياسى و غيرسياسى در فضاى مجازى شكل مى گيرد و اگر 
ــبى در مقابل آن قرار ندهيم، اين هجمه ها تا  سد راه مناس

اتاق خواب افراد نفوذ خواهد كرد.

باهنر در همايش ملى پدافند غيرعامل:
رونمايى از موشك جديد بالستيك 

به مصلحت بود

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

ــد، با تاكيد بر  ــيرازى از مراجع تقلي آيت اهللا ناصر مكارم ش
ــيما در مسير اعتدال و ميانه روى  ضرورت حركت صدا و س
ــام انتقاد  ــانه،  در قضيه برج ــى اين رس از يك جانبه گراي

كرد.
ــز پژوهش و  ــدار با رييس مرك ــزارش ايرنا، وى در دي به گ
سنجش افكار صدا و سيما با اشاره به ضرورت جناحى عمل 
ــتا برخى ها از  ــيما، اظهار كرد: در اين راس نكردن صدا و س
ــكايت هايى را در مورد بعضى مسائل مطرح  صدا و سيما ش

مى كنند.
ــى برنامه ها را در مورد  وى تصريح كرد: من خودم هم برخ
مساله برجام گوش مى دادم؛ ديدم يك كمى از خط اعتدال 
خارج و يك جانبه شد، شايد هم قصد و غرضى نبوده، ولى 

صدا و سيما به اين نكته توجه داشته باشد.
ــيرازى اظهار كرد:گاهى در سطوح باالى  آيت اهللا مكارم ش
ــطوح پايين افكار  ــت، ولى در س ــيما خبرى نيس صدا و س

خودشان را در برنامه ها اعمال مى كنند.
ــيما در  ــرد: بايد بى طرفى صدا و س وى همچنين تاكيد ك
ــانه بايد با پذيرش  ــد و اين رس تهيه برنامه ها محفوظ باش
ــور  ــور، انقالب، مقام ها و خادمان كش اصالت ها، حق كش
ــان جناح ها  ــدال را در مي ــد و رعايت اعت ــوظ بدان را محف

داشته باشد.
ــان اينكه هر  ــود با بي ــخنان خ وى در بخش ديگرى از س
ــود، باز هم كم است، چقدر از اهميت صدا و سيما گفته ش

ــگاه است و اين  ــيما از يك نظر دانش  تصريح كرد: صدا و س
دانشگاه مى تواند دانشمندانى را پرورش دهد.

ــيما از يك نظر نيز  آيت اهللا مكارم شيرازى افزود: صدا و س

مانند يك عالم غذا شناس است، كه مى تواند غذاى سالم از 
ناسالم را تشخيص، و در اختيار نيازمندان قرار دهد.

ــالت ها و  ــيما را از جوانب مختلف داراى رس وى صدا و س
ــت و افزود: به همين دليل در  مسووليت هاى مختلف دانس
ــا در بخش هاى  ــيما نيز كاره مركز پژوهش هاى صدا و س
ــبهات و مسائل فرهنگى  ــخگويى به ش مختلف عقايد، پاس
تقسيم بندى مى شود، كه ان شاءهللا كمبودهاى جامعه نيز 

بايد از اين طريق بر طرف شود.
ــت هم دادند، تا از  ــمنان دست به دس وى با بيان اينكه دش
طريق رسانه ها تهاجم شديدى را عليه نظام داشته باشند، 
ــمن پس از ناكامى در جبهه هاى نظامى  تصريح كرد: دش
ــالمى اميد زيادى  ــراى ضربه زدن به نظام اس و اقتصادى ب
ــيما موظف به  ــى دارد، كه طبعا صدا و س به تهاجم فرهنگ

ايستادگى در مقابل آنها است.
ــيما نه تنها نبايد از  آيت اهللا مكارم شيرازى گفت: صدا و س
ــمن پرهيز كند،  حالت تدافعى در برابر تهاجم فرهنگى دش
ــمن كه به ويژه در  ــتفاده از ضعف هاى دش بلكه بايد با اس
ــده در برابر تهاجم رسانه اى آن نيز  شرايط فعلى نمايان ش

حالت تهاجمى به خود بگيرد.
ــى از اخبار ديدم  ــرا در يك ــان كرد: من اخي وى خاطر نش
ــد، و آنها ــير كردن ــى ها را در عراق اس كه عده اى از داعش

ــك هاى آمريكا و  ــاى عجيبى را در خصوص كم  اعتراف ه
ــتند، بنابراين معلوم مى شود،  ــتان به اين گروه داش عربس
ــوى آمريكا و هم پيمانانش دروغى  كه مبارزه با داعش از س

بيش نيست.

ــاره به پژوهش يكى از تحليلگران مراكز پژوهشى  وى با اش
ــرد: در اين پژوهش  ــش، تصريح ك ــى در خصوص داع غرب
ــن به عنوان يك  ــد، ولى در باط به ظاهر از داعش انتقاد ش

جمعيت ماندگار و داراى حكومت از آنها ياد شده است.
ــيرازى با بيان اينكه داعش به هيچ وجه  آيت اهللا مكارم ش
يك حكومت اسالمى نيست، تصريح كرد: اميدوارم با اتحاد 
ــود، هر چند غربى ها  ــه اين گروه كنده ش مسلمانان ريش
ــروه را افزايش  ــتمرار اين گ تالش دارند، تا اميدها براى اس
دهند.وى با بيان اينكه دشمنى آمريكايى ها با نظام اسالمى 
ــر  و همچنين بى اعتبارى ادعاى آنها در رابطه با حقوق بش
و مبارزه با داعش روشن شده است، گفت: معلوم مى شود، 
ــتند، كه هيچ مساله اى براى آنها  آمريكايى ها افرادى هس

مهم نيست.
ــد، كه در  ــم در منا واقع ش ــه داد: حادثه اى عظي وى ادام
ــت، ولى كشورهاى اسالمى  تاريخ اسالم سابقه نداشته اس
ــكوت يا شبه سكوت  كه تلفات زيادى هم دادند، در حال س
ــدن هزاران نفر در اين حادثه هستند، چرا  در برابر تلف ش
ــكوت  ــته كه س ــتان با تزريق مالى از آنها خواس كه عربس
كنند.اين مرجع تقليد با انتقاد از سكوت مجامع بين المللى 
ــالم و مسووالن  در برابر اين حادثه، تصريح كرد: علماى اس

كشورهاى اسالمى نيز در برابر اين واقعه ساكت هستند.
ــيرازى با بيان اينكه صدا و سيما در برابر  آيت اهللا مكارم ش
ــنگينى را بر عهده دارد، تصريح كرد:  اين سكوت وظيفه س
صدا و سيما بايد اين خالها را پر، و واقعا علت اين سكوت را 

ريشه يابى و سپس منتشر كند.

وى گفت: من هم به سهم خودم تصميم گرفتم نامه جامعى 
ــالم بويژه آن ها كه در كنگره مقابله با  را به همه علماى اس
تكفيرى ها با ما در تماس بودند، مبنى بر اين كه همه در روز 

قيامت به خاطر اين سكوت مسوولند، بنويسم.
ــا را قضا و قدر  ــالم حادثه من وى گفت: برخى از علماى اس
الهى دانستند، ولى اين قضا و قدر الهى سال آينده هم تكرار 

مى شود، پس بايد فكرى براى سال آينده شود.
آيت اهللا مكارم شيرازى با بيان اين كه مشكالت زياد است، و 
به همان نسبت مسووليت صدا و سيما هم زياد است، قدرت 
ــالمى را بزرگترين سرمايه براى نظام  فرهنگ و معارف اس
ــالمى  ــالمى و حقانيت نظام اس توصيف و گفت: معارف اس
ــرف هاى بى پايه و ــت، كه مى تواند در مقابل ح طورى اس

 بى اساس دشمنان بايستد.
وى با تاكيد بر قرار گرفتن بيش از پيش مركز پژوهش هاى 
ــير فرهنگى، تصريح كرد: صدا و سيما  صدا و سيما در مس
ــار مختلف جامعه ــب با ادبيات هر قشر از اقش بايد متناس

 برنامه هاى فرهنگى مختلفى را تهيه كند.
وى با بيان اينكه صدا و سيما در تمامى زواياى جامعه بايد 
ــيما  گردش كند، تصريح كرد: مركز پژوهش هاى صدا و س
بايد تمامى مشكالت و آسيب هاى جامعه را شناسايى ، و به 

موقع وارد ميدان شود.
ــان  ــان كرد: تجربه نش ــيرازى خاطر نش آيت اهللا مكارم ش
ــيما در عرصه هاى مختلف  داده كه حضور جدى صدا و س
سياسى و اجتماعى كشور مانند انتخابات و راهپيمايى هاى

 روز قدس و 22 بهمن با موفقيت همراه بوده، و مردم به اين 
رسانه گوش شنوايى دارند.

ــووالن نسبت به  وى همچنين با تاكيد بر توجه جدى مس
ــانه هاى دشمن، گفت: متاسفانه  خشكاندن ريشه هاى رس
ــطح اينترنت را باال ببريم،  اخيرا تفكر مبنى بر اينكه بايد س
ــد، كه اين تفكر بيش از همه يك تفكر تجارى براى  پيدا ش

درآمد بيشتر بود.
ــمان خود را نسبت به  ــووالن امروز چش وى ادامه داد: مس
ــو عدم كنترل صحيح بر  اين موضوع باز كردند، و به آثار س
اينترنت مانند ازدياد طالق و انحرافات و همچنين كم شدن 

ازدواج ها در جامعه پى برده اند.
ــانه هاى خارجى مطلقا  اين مرجع تقليد با بيان اين كه رس
هيچ خط قرمزى را رعايت نمى كنند، تصريح كرد: بنابراين 
ــانه ها بايد با در نظر گرفتن  هر گونه آزاد گذاشتن اين رس

جوانب مثبت و منفى آن صورت گيرد.
ــيما را  ــودن برنامه هاى صدا و س وى همچنين هدفمند ب
ــاى طنز و  ــرد: حتى برنامه ه ــد و تصريح ك ضرورى خوان
داستان هاى كودكان اين رسانه هم بايد يك هدف فرهنگى، 
ــد، و تنها هدف سرگرمى و  ــته باش اعتقادى و انقالبى داش

خندانيدن مخاطب نباشد.
ــيرازى همچنين با تاكيد بر جلوگيرى از  آيت اهللا مكارم ش
ــيما،  ــرب در برنامه هاى مختلف صدا و س نفوذ فرهنگى غ
تصريح كرد: نبايد جامعه به صورت نا آگاهانه از طريق صدا 

و سيما تسليم فرهنگ غرب شود.

ــد، با تاكيد بر  ــيرازى از مراجع تقلي آيت اهللا ناصر مكارم ش

ــم  ــگ رژي ــر جن ــون وزي ــه يعل ــت، موش ــفير نوش الس
ــد  جدي دور  از  ــه  مرحل ــتين  نخس در  ــتى  صهيونيس
رايزنى هاى رژيم صهيونيستى با مقامات آمريكايى به منظور 
ــته اى با  ــتيابى به توافق هس ــرى از آمريكا بعد از دس باج گي
ايران، وارد آمريكا شد.اين روزنامه لبنانى نوشت: روشن است 
ــاى آمريكايى  ــون و همت ــرات بين يعل ــتور كار مذاك كه دس
ــس از توافق  ــه دريافت «غرامت» پ ــتون كارتر فقط ب اش اش
ــامل كل  ــود بلكه ش ــى ش ــران محدود نم ــا اي ــته اى ب هس
ــتحكام  ــود كه اس ــراييل مى ش ــى و امنيتى اس روابط نظام
ــات و تنش ها  ــديدترين اختالف ــايه ش ــى در س خود را حت
ــانده  ــه اثبات رس ــراييل ب ــكا و كابينه اس ــت آمري بين دول
ــور علنى ــتين بار به ط ــوب براى نخس ــت. در اين چارچ اس
ــتفاده صلح آميز از  ــد آمريكا با اسراييل در زمينه اس  اعالم ش

انرژى هسته اى همكارى خواهد كرد.

ــث مذاكره و  ــاره به بح ــرگان رهبرى با اش عضو مجلس خب
ــت: ــعد گف ــر س ــا عم ــين(ع) ب ــام حس ــت دادن ام دس
ــالمى  ــت، تنها ادب اس ــاد اس ــمن نم ــه دش ــت دادن ب  دس
ــاد را نداد،  ــن زي ــه اب ــواب نام ــهدا(ع) ج ــت و سيدالش نيس
ــعد  ــين(ع) با عمر س ــد امام حس ــه بگوين ــن، اين ك بنابراي
ــتى ــرد، اينها حرف هاى درس ــى مذاكره ك ــت داد يا حت دس
ــالم  االس ــت  حج ــاب»،  «انتخ ــزارش  گ ــت.به  نيس  
ــردم كرمان  ــى، نماينده م ــيد احمد خاتم ــلمين س والمس
ــام  ــت دادن ام ــره و دس ــث مذاك ــه بح ــاره ب ــا اش ب
ــتفاده  ــت: اس ــار داش ــعد اظه ــر س ــا عم ــين(ع) ب حس
ــت نادرس ــى  زمان ــر  ه در  ــات  مقدس از  ــزارى  اب
ــانى كه حاضر در عرصه سياست  ــت. بنابراين از همه كس اس
ــد؛ اما  ــود را ابراز كنن ــرات خ ــت كه نظ ــتند، انتظار اس هس
ــد  ــه اين نظرات به نظر مى رس ــى و مذهبى دادن ب رنگ دين
ــت دادن با  ــن بگومگوها قبح دس ــدارد. تداوم اي كه وجهى ن
ــت را  ــتى اس ــت دادنى كه نماد دوس ــووالن آمريكا، دس مس

مى ريزد.

هم اكنون حجم قاچاق ساليانه تلفن همراه 1،8 ميليارد دالر 
برآورد مى شود. در واقع، نياز بازار گوشى تلفن همراه 14 ميليون 
دستگاه در سال برآورد شده كه از اين تعداد، 2 ميليون دستگاه 
ــمى و حدود يك ميليون دستگاه هم توليد داخل  واردات رس
ــكل قاچاق وارد كشور مى شود.به  است و مابقى نياز بازار به ش
گزارش روز نو، در اين ميان، آمارهاى رسمى گمرك ايران نشان 
ــفيات  ــال 93 حدود 680 ميليارد ريال كش مى دهد كه در س
ــته ايم.البته تا سال 1384 كه  گوشى تلفن همراه قاچاق داش
ــود، قاچاق چندانى  ــى تلفن همراه صفر ب تعرفه واردات گوش
ــمى بود ولى از سال 1385 كه  نداشيم و واردات به شكل رس
تعرفه 60 درصدى براى واردات گذاشته شد، كشفيات گمرك 
ــيد و از اين لحاظ، بعد از مشروبات  هم به 70 ميليارد ريال رس

الكلى و البسه در رتبه سوم كشفيات قاچاق قرار گرفت.

ــش از انفجار  ــى چندى پي ــودرو در حال ــل ايران خ مديرعام
ــد با  ــر داد كه به نظر مى رس ــركت خب بمب خبرى در اين ش
ــازار خودرو،اين بمب  ــراى ب ــه تصميمات جديد دولت ب توج
ــت.به گزارش صنعت نويس،منابع آگاه تاكيد  خنثى شده اس
ــوط به كاهش  ــران خودرو مرب ــب خبرى اي مى كنند كه بم
ــت. به گفته  ــركت بوده اس قيمت برخى از محصوالت اين ش
آنها،ايران خودرو قصد داشته براى رهايى از ركود و خالى كردن
 پاركينگ هايش،قيمت برخى محصوالت خود را كاهش دهد 

تا از اين راه مشتريان را جذب كند. 
ــا با توجه به  ــت كه ظاهرا ايران خودرويى ه اين در حالى اس
ــهيالت 25 ميليون تومانى  ــر ارائه تس تصميم دولت مبنى ب
ــده اند.در  ــرف ش ــم خود منص ــتريان، از اين تصمي ــه مش ب
ــازار خودرو را  ــر احتماال ب ــهيالت موردنظ واقع ازآنجاكه تس
ــودرو از كاهش قيمت  ــران خ ــووالن اي تكان خواهد داد،مس
ــهيالت موردنظر  ــم به تس ــود منصرف و چش محصوالت خ

دوخته اند.

ــره يكي از ــت يكى از اعضاي هيات مدي ــده اس ــنيده ش ش
ــي از دو روز پيش برغم پايان  ــن بانك هاى دولت  قديمى تري
ــويه مالى وباوجود  ــتگى و تس خدمت و صدور حكم بازنشس
فقدان هرگونه رابطه كارمندى با بانك مربوطه، با اين استناد 
كه بنده با حكم وزير اقتصاد و دارايي بر اين مسند نشسته ام 
و تا زمان صدور حكم بركنارى توسط وزير ، پست و امكانات 
و اتاق عضو هيات مديره را تحويل نميدهم از ترك محل كار 
سابق خود خوددارىمي نمايد!  به گزارش پارسينه، در همين 
رابطه گفته مي شود نقل قول هايي منتسب به وزير مربوطه 
نيز وجود دارد كه حاكي از توصيه هايي از برخى دستگاه هاى 
نظارتى خارج از حوزه دولت داير بر چاره انديشي براى حفظ 
وى در هيات مديره اين بانك صددرصد دولتي است.وى كه از 
همشهريان رييس جمهور سابق و فعلي  است در ابتداى دولت 
اول محمود احمدى نژاد به سرعت پله هاي ترقي را ظرف دو 
ــال ابتدايي آن دولت پيمود و در سال 1386 بعنوان عضو  س

هيات مديره اين بانك معظم منصوب شد.

اسراييلى ها به دنبال دريافت 
«غرامت»توافق هسته اى ايران

بگومگوها، قبح دست دادن با 
مسووالن آمريكا را مى ريزد

قاچاق گوشى تلفن همراه 
در رتبه سوم قرار گرفت

دولت، بمب خبرى ايران خودرو 
را خنثى كرد

رفتار جالب عضو هيات مديره 
يك بانك دولتى!

شنيده ها 

ــد، با تاكيد بر  ــيرازى از مراجع تقلي ــد، با تاكيد بر آيت اهللا ناصر مكارم ش ــيرازى از مراجع تقلي آيت اهللا ناصر مكارم ش

انتقاد آيت اهللا 
مكارم شيرازى 
از صدا و سيما 

دل بستن به سرمايه خارجى سراب است؛
اقتصاد راه حل سياسى ندارد
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ــته 100 هزار نفر پيشنهاد  ــال گذش وزير كار مى گويد س
شغلى خود را رد كرده و همچنان ترجيح دادند بيكار بمانند 
در حالى كه كشور به مشاغل بزرگ و كوچك نيازمند است 

و بايد نگاه كالس كارى درباره شغل تغيير يابد.
 مى گويند كار عار نيست و جوانان بايد در مشاغل گوناگون 
ــمت كسب و كار مورد  وارد شده تا به تدريج بتوانند به س
ــراى پرش به  ــراد يك پايه اى ب ــود بروند. بايد اف عالقه خ
ــغلى مورد عالقه خود ايجاد كرده و از آنجا سمت آينده ش
 برنامه ريزى ها را انجام دهند. نمى توان همين طور يكجا 
ــت و تنها به آرزوها و عاليق قلبى خود درباره شغل  نشس

انديشيد.
ــا جوانان ديروز تفاوت  همچنين معتقدند جوانان امروز ب
هاى ديدگاهى فراوانى دارند و به سختى مى توان آنها را در 
مشاغلى كه اسم و رسم چندانى ندارد، وارد كرد. نام شغل 
براى آنها مهم است و مى خواهند درباره شغل شان با افتخار 

سخن بگويند و ديگران آنها را تحسين كنند.
اينكه افراد گرايش به تحسين ديگران درباره شغل و جايگاه 
اجتماعى خود داشته باشند قطعا خالى از اشكال و خوب 
است و تقريبا مى توان گفت هر انسانى اينگونه مى انديشد 
اما اگر تحصيالت دانشگاهى باعث شود تا فرد در برداشتن 
قدم هاى اول و ابتدايى در بازار كار ُمردد شود و مرتبا به اين 
ــغلى در خور شان وى نيست، قطعا يك  فكر كند كه هر ش

آسيب خواهد بود.
ــان عقيده دارند آن روزى  در عين حال، برخى كارشناس
ــاى جوانان به دانشگاه ها  كه دولت ها براى ورود سيل آس
ــيدند كه  ــى كردند بايد به امروز مى انديش برنامه ريزى م
ــن توقعات جامعه  ــد منجر به باال رفت تحصيالت مى توان
نسبت به شغل شود. ديگر نمى توان فردى كه چند سالى 
را در پشت ميزهاى دانشگاه گذرانده را به هر كارى گمارد.

بازار كار، تشنه رشته هاى فنى
از سويى عده اى بر اين موضوع تاكيد دارند كه اين خيلى 
اتفاق خوبى است كه سطح سواد جامعه باال برود چون افراد 
ــب نصيب شان شود و چه نشود  در آينده چه شغلى مناس
با تحصيالت عالى جامعه بهترى را تشكيل خواهند داد تا 

اينكه سطح سواد جامعه پايين باشد.
ــت وجود دارد و هم  البته در نگاه اين گروه هم نكته درس
ــت اينكه به هر حال سواد براى هر جامعه اى اشتباه. درس
ــت و مى تواند منجر به ارتقاى سطح زندگى شود.  الزم اس
ــل فرزندان  ــى مخالف تحصي ــتباه از اين بابت كه كس اش
ــت كه در  ــرف اين اس ــه ح ــت، بلك ــرز و بوم نيس اين م
رشته هاى دانشگاهى بايد بازنگرى شوند و به جاى سوق 
ــته هاى اشباع شده در بازار كار  دادن جوانان به سمت رش
ــته هاى فنى،  ــته هاى علوم انسانى، رش و ايجاد انبوه رش
ــته هايى كه مى تواند  تخصصى، مهارتى، مهندسى و رش
چرخ هاى صنعت خوابيده اين مملكت را به حركت در آورد 

ترويج و آموزش داده شود.
الزم نيست ديدگاه جوانان درباره تحصيالت عالى و كسب 

ــود بلكه بايد آنها را  علم و مدارج دانشگاهى تغيير داده ش
به سمت رشته هاى مورد نياز امروز اقتصاد كشور و حتى 
ــال ها عمر و  بازارهاى بين المللى كار هدايت كرد. چرا س
سرمايه خود را صرف تحصيل در رشته اى كنيم كه آينده 

شغلى آن تاريك و مبهم است.
ــور  ــويى، جايى بايد درباره نيازهاى روز بازار كار كش از س
ــاله مطالعه و تحقيق به روز صورت گيرد و نتايج آن هر س
ــجو در دانشگاه ها باشد، نه   پايه عمل و مالك جذب دانش
ــت با چالش نيروى  ــازار كار به راه خود برود، صنع اينكه ب
تخصصى و مهارتى روبرو باشد و دانشگاه ها نيز بدون توجه 
به هر دوى اين مباحث تنها واحد دانشگاهى ايجاد كنند و با 

يكديگر در رقابت جذب دانشجو قرار گيرند.
كارشناسان مى گويند باالخره بايد از يك جايى كار را آغاز 
كرد. ديگر حرف بس است و بيش از اين نبايد عمر گرانبهاى 
جوانان اين كشور در راه تحصيالت بيهوده در رشته هاى 
نامناسب دانشگاهى تلف كرد، در حالى كه تنها با هدايت 
آنها از دوران دبيرستان مى توان فرصت هاى بهترى براى 
ــت مانند چيدن قطعات يك  كار ايجاد كرد. اين كار درس
پازل در كنار هم است كه بايد از مدرسه تا دنياى واقعى كار 

شكل بگيرد و يك شبه امكانپذير نيست.
چرا 100 هزار نفر ترجيح دادند بيكار بمانند؟

چرا فكر مى كنيم حتى تا زمان اتمام تحصيالت دانشگاهى 
ــن و برنامه اى براى آينده  هم مى توانيم هيچ هدف روش
ــغل بگرديم؟  ــيم و تازه آن موقع به دنبال ش نداشته باش
مى توانيم در اطراف خود جوانان موفقى را بيابيم كه خيلى 
زودتر از بقيه راه آينده خود را انتخاب و در آن گام برداشته و 

امروز فرسنگ ها از بقيه فاصله گرفته و پيشرفت كرده اند.
باالخره چه خوشمان بيايد و چه خوشمان نيايد، دانشگاه 
باعث تغيير ديدگاه ها جامعه درباره اشتغال شده و به قول 
ــت. كارشناسان و  وزير كار ذائقه بازار كار را تغيير داده اس

ــازار كار به قدرى  مقامات دولتى مى گويند تغيير ذائقه ب
تاثيرگذار است كه امروز شاهد خالى ماندن هزاران رشته 
شغلى، نابودى برخى مشاغل قديمى و همچنين تشكيل 
صف هاى كاذب تقاضا براى ورود به برخى مشاغل هستيم.
ــگاهى  ــارغ التحصيالن دانش ــان و ف ــه اينكه همه جوان ن
ــند، بلكه يك ديدگاه قوى و  امروز كشور اينگونه بينديش
ــگاه رفته ها شكل گرفته كه در  قابل لمسى در اغلب دانش
ــوند مدت ها بيكار بمانند، اما حتى  مواردى حاضر مى ش
ــاغل را تجربه هم نكنند. اين است كه وزير كار  برخى مش
ــال گذشته از طريق  مى گويد از 300 هزار نفرى كه در س
كاريابى ها براى اشتغال معرفى شده بودند، 100 هزار نفر 

شغلشان را نپذيرفتند و ترجيح دادند بيكار بمانند.
بسيارى دوست دارند پشت ميزنشين باشند و براى كسب 
ــديدى بين  ــغلى در اين بخش رقابت ش يك موقعيت ش
ــت گذاران مى گويند  ــكل مى گيرد. سياس كارجويان ش
ــغل تغيير دهيم چون پشت  بايد ديدگاه مان را درباره ش

ميزنشينى چاره حل مسائل امروز اقتصادى كشور نيست.
ــدى درباره  ــار ديدگاه هاى جدي ــه اينكه جوانان دچ البت
ــت و ناتوانى دولت ها  ــده اند، يك مطلب اس ــتغال ش اش
در عمل به وظايف خود درباره اشتغال جوانان يك مطلب 
مهم تر، چون سياست گذار، برنامه ريز، هدايت گر و خالصه 
داراى قدرت تاثيرگذارى در هدايت جامعه به سمت ِحَرف 
و مشاغل گوناگون، آموزش نيرو براى آن رشته ها و تقسيم 
جوانان براى فعاليت در رشته هاى شغلى دولت ها هستند 

نه مردم و جوانان.
بيشتر از اينكه طرف انتقاد وزير كار در شرايط امروز جامعه 
ــگاه ها باشند و بيان شود  جوانان و فارغ التحصيالن دانش
كه چرا آنها 100 هزار شغل را نپذيرفتند كه البته كيفيت 
ــت، دولت ها و  ــغل هم معلوم نيس و نوع اين 100 هزارش
ــوند چون آنها  ــت گذاران بايد مورد انتقاد واقع ش سياس

هستند كه ديدگاه پشت ميزنشينى، اشتغال دولتى و ايجاد 
توقعات شغلى را در بين جوانان ايجاد كرده اند و امروز توان 

حل آن وجود ندارد.
انتقاد وزير كار از كارجويـان درباره ديدگاه كالس 

كارى
ــاره تغيير نگرش  ــى ربيعى وزير كار درب در عين حال، عل
جوانان درباره شغل، به نادرست بودن نگرش مردم نسبت 
به اشتغال اشاره كرد و اظهارداشت: مردم ايران كارى را به 

عنوان شغل قبول دارند كه استخدامى باشد.
ــغلى كه  ــه از مجموع 300 هزار ش ــا بيان اينك وزير كار ب
ــد، 100 هزار نفر از پذيرش شغل  ــته ايجاد ش سال گذش
ــر باز زدند، تصريح كرد: علت اين موضوع را  پيشنهادى س

نگرش آنان نسبت به شغل و كالس كارى است.
ربيعى بر لزوم انجام كار فرهنگى براى تغيير نگرش مردم 
ــتغال تاكيد كرد و گفت: در هفت استان به  ــبت به اش نس
صورت آزمايشى، رسته هاى شغلى شناسايى شده و از اين 

پس بر اساس آن رسته ها اشتغالزايى خواهد شد.
وى تاكيد كرد: شعار دولت در اشتغال رايى مشاغل بزرگ در 
بنگاه هاى كوچك است و مردم بايد متوجه باشند كه كشور 
به مشاغل بزرگ و كوچك مختلف براى پيشرفت نياز دارد.
دبيركل كانون عالى شوراى اسالمى كار كشور اظهارداشت: 
اين مساله باعث مى شود تا فرد آن شغل پيشنهاد شده را 
نپذيرد و همچنان ترجيح دهد كه بيكار بماند. افراد معموال 
ــا درس خوانده اند،  ــال ه در چنين مواقعى مى گويند س
هزينه كرده و عمرشان را براى درس خواندن گذاشته اند،
ــغلى تعلل  ــنهادهاى ش ــن در پذيرش برخى پيش  بنابراي

مى كند.
اين كارشناس بازار كار كشور بيان داشت: نمى توان خيلى 
به جوانان ايراد گرفت، چون به هر حال فرد درس خوانده و 

خيلى سخت است آنها را به مشاغل ساده بگمارند. 

 قائم مقام وزير صنعت از هدف گذارى دستيابى به صادرات 30 ميليارد دالرى 
در نيمه دوم امسال خبرداد و گفت: وزير صنعت در حال رايزنى براى كاهش 

سود تسهيالت صادراتى از 20 درصد به 14 تا 16 درصد است.
مجتبى خسروتاج گفت: سال گذشته صادرات غيرنفتى كشور به 50 ميليارد 
ــال به دليل پاره اى از شرايطى كه در بازارهاى  دالر رسيد كه متاسفانه امس
صادراتى ايران در دنيا رخ داده بود، صادرات در نيمه اول با افت مواجه بود 
اما با توجه به پيش بينى هاى صورت گرفته، اميد مى رود بتوان افت صادرات 
در نيمه اول را جبران و به رقم 50 ميليارد دالرى صادرات در سال گذشته 

دست يابيم.
ــور در  قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات غيرنفتى كش
نيمه اول سال جارى به 5/20 ميليارد دالر رسيد كه اميدواريم در نيمه دوم 
اين رقم به 30 ميليارد دالر برسد، اين در شرايطى است كه امسال پيش بينى 
ــبت به سال گذشته، به 60 ميليارد  شده بود صادرات با 20 درصد رشد نس
دالر برسد اما كار به دليل كاهش قيمت نفت، شرايط خاص برخى بازارهاى 
صادراتى و كاهش قيمت برخى مواد معدنى در بازارهاى جهانى سخت شد.

وى در خصوص نرخ سود تسهيالت صادراتى تصريح كرد: در دولت هشتم، 

ميزان نرخ سود تسهيالت صادراتى شش درصد پايين تر از سود بانكى بود كه 
همين امر، تاثير زيادى بر رونق صادرات غيرنفتى گذاشت؛ اما در مقاطعى 
ــان با ساير تسهيالت بانكى اعمال  با تصميم دولت، اين نرخ به صورت يكس
مى شود. در اين ميان، نظر وزير صنعت، معدن و تجارت اين است كه براى 
صادرات بايد حداكثر نرخ تسهيالت صادراتى بين 14 تا 16 درصد باشد تا 

بتوان صادرات را تشويق كرد.
به گفته خسروتاج، البته بانك مركزى معتقد است كه بايد منابع الزم براى 
پرداخت مابه التفاوت نرخ سود ترجيحى تسهيالت صادراتى را با نرخ سود 
ــرمايه بانك توسعه  بانكى در نظر گرفت و تامين كرد؛ بنابراين اكنون كه س
صادرات افزايش نداشته است، نمى توان اين نرخ را براى صادركنندگان در 
نظر گرفت. البته در قانون رفع موانع توليد، افزايش سرمايه اين بانك لحاظ 

شده است.
وى اظهار داشت: به دنبال اين هستيم تا بتوانيم با تامين منابعى اختصاص 
ــت كه هم اكنون  ــتفاده كرد، اين در حالى اس ــه توليد نيز اس يافته به ياران
استفاده از تسهيالت بانكى با نرخ 20 درصدى براى صادركنندگان توجيه 

ندارد.  

ــريح جزئيات افتتاح چهار طرح جديد افزايش ظرفيت   يك مقام مسوول با تش
توليد نفت كشور توسط وزير نفت، گفت: با بهره بردارى از سه مجتمع نمك زدايى 
ــكه افزايش يافت. بيژن  ظرفيت فرآورش نفت نمكى ايران روزانه 150 هزار بش
ــه مجتمع جديد واحد بهره بردارى و نمك زدايى  ــاره به افتتاح س عالى پور با اش
نفت در مناطق نفتخيز جنوب، گفت: امروز و همزمان با سفر وزير نفت به استان 
ــمى در مدار بهره بردارى قرار  ــه طرح جديد نفتى به طور رس خوزستان اين س

مى گيرد.
ــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب با اعالم اينكه عالوه بر اين كه  مديرعامل ش
ــد،  ــورى راه اندازى و افتتاح خواهد ش ــعه ميدان نفتى منص فاز اول طرح توس
تصريح كرد: اين پروژه نفتى شامل تعمير و تكميل 12 حلقه چاه، احداث واحد

 بهره بردارى و نمك زدايى و خطوط انتقال برق 132 كيلوولت دو مداره است.
ــره بردارى از  ــر اينكه با به ــى نفت با تاكيد ب ــركت مل اين عضو هيات مديره ش
ــه مجتمع جديد واحد بهره بردارى و نمك زدايى نفت در مجموع حدود 150  س
ــى در مناطق نفت خيز  ــكه ظرفيت جديد به منظور فرآورش نفت نمك هزار بش
ــاس كارخانه ــت: بر اين اس ــود، اظهار داش جنوب وارد مدار بهره بردارى مى ش
ــكه، كارخانه  ــورى از ظرفيت روزانه 75 هزار بش نمك زدايى ميدان نفتى منص

ــد بهره بردارى  ــكه و واح ــفيد از ظرفيت 30 هزار بش نمك زدايى ميدان لب س
ــكه نفت  ــليمان از ظرفيت 55 هزار بش ــهيدان مسجدس و نمك زدايى هفت ش
ــردارى و نمك  ــوول با بيان اينكه مجتمع بهره ب ــت. اين مقام مس برخوردار اس
زدايى هفت شهيدان مسجدسليمان نيز به منظور فرآورش نفت توليدى ميادين 
مسجدسليمان، اللى، پرسياه، زياليى و كارون با ظرفيت 55 هزار بشكه در روز 
ــاخت، نصب و راه اندازى شده است، بيان  توسط متخصصان داخلى طراحى، س
كرد: با راه اندازى اين مجتمع، واحدهاى بهره بردارى قديمى مسجدسليمان كه 

فاقد شرايط استاندارد براى فرآورش نفت و گاز بود جمع آورى مى شود.
ــدازى مجتمع بهره بردارى  ــاخت و راه ان عالى پور با يادآورى اينكه به منظور س
ــط انتقال برق ــليمان 30 كيلومتر خ ــهيدان مسجدس ــك زدايى هفت ش و نم

ــاژ آب و خطوط لوله  ــتگاه پمپ دو مداره، 15 كيلومتر خط انتقال آب و يك ايس
جريانى چاه ها به طول تقريبى 85 كيلومتر احداث شده است، تبيين كرد: عالوه بر 
اين، ساخت 120 كيلومتر خط لوله به قطر 12 اينچ به منظور انتقال نفت تصفيه 
شده از كارخانه بهره بردارى و نمك زدايى هفت شهيدان به كارخانه بهره بردارى 
ــماره دوم اهواز براى صادرات بخش ديگرى از اين پروژه استراتژيك صنعت  ش

نفت كشور است.

ــيكلت با بيان اينكه فروش  ــنديكاى توليد كنندگان موتور س رييس س
موتور سيكلت 40 درصد كاهش يافته است ، از عدم حمايت دولت از اين 

صنعت انتقاد كرد.
ابوالفضل حجازى با بيان اينكه صنعت موتورسيكلت در حال حاضر در 
ــت،  اظهار كرد: از ابتداى امسال به  ــكل شده اس بخش فروش دچار مش
ــيكلت با كاهش همراه بوده است و بسيارى  همين اندازه توليد موتور س

از واحدهاى توليدى تعطيل شده اند يا به حالت نيمه تعطيل درآمده اند.
وى با اشاره به كاهش فروش موتور سيكلت در فصل زمستان ادامه داد: 
ــدن هوا طبيعتا تقاضاى موتور سيكلت كاهش پيدا  ــرد ش با توجه به س
ــمگيرتر از سال هاى  ــال جارى بسيار چش مى كند اما اين كاهش در س

قبل بوده است.
ــان اينكه  ــيكلت با بي ــدگان موتور س ــد كنن ــنديكاى تولي رييس س
توليدكنندگان با مشكل ركود دست و پنجه نرم مى كنند، گفت: در اين 
مدت بيشتر واحدهاى توليدى زيان ده بوده اند، چرا كه هزينه هاى توليد 

افزايش يافته و فروش آنها كاهش پيدا كرده است.
حجازى با اشاره به مانور دولت روى بخش خودرو اظهار كرد: با توجه به 
اينكه دو خودروساز بزرگ كشور دولتى هستند دولت در اصل مى خواهد 

بارى از روى دوش خود بردارد و اين كار را به اسم خودرو انجام مى دهد.
ــارى 10 ميليون تومانى خريد كاال  وى همچنين درباره كارت هاى اعتب
ادامه داد: اين كارت ها بايد براى خريد همه كاالهاى داخلى مورد استفاده 
قرار گيرد اما در حال حاضر تا عملياتى شدن اين موضوع راه زيادى است.

رييس سنديكاى توليدكنندگان موتور سيكلت با تاكيد بر اينكه كارت هاى 
ــاص پيدا كند، گفت:  ــد به كاالهاى توليد ايران اختص اعتبارى حتما باي
بهتر بود براى اين موضوع كارگروهى در وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 با هماهنگى انجمن هاى مربوطه تشكيل مى شد و ليست كاالهاى مختلف 
در اختيار مردم قرار مى گرفت.

وى همچنين به عدم حمايت دولت از صنعت موتور سيكلت در اين طرح 
ــبت به اين موضوع اعتراض كرديم و نامه اى را هم  اشاره كرد و افزود: نس
براى پيگيرى مساله به وزارت صنعت ارسال كرديم كه اميدواريم توجه 

ويژه اى به اين طرح شود.
ــزار نفر ــيكلت بيش از 10 ه ــت موتور س ــان اينكه صنع حجازى با بي

 اشتغال زايى دارد، اظهار كرد: قشر مصرف كننده موتور سيكلت عموما 
قشر ضعيف جامعه هستند و بسيارى از افراد با اين وسيله خرج روزانه خود 
را به دست مى آورند؛ بنابراين بايد به صنعتى كه جايگزين تعداد زيادى 

خودرو در كشور شده است توجه بيشترى شود.

رييس كميسيون بازرگانى داخلى اتاق بازرگانى ايران ادعا كرد كه برخى كارخانه هاى 
ــته به دليل باال رفتن هزينه هاى توليدشان كميت و كيفيت  لبنى در سال هاى گذش
ــير هايى استفاده كردند كه درجه  محصوالت خود را كاهش دادند و در مواردى از ش

ميكروبى شان باال بوده است.
ــته بعضى از كارخانه هاى لبنى از  ــايه گفت: درسال هاى گذش خسرو فروغان گران س
شير هايى كه درجه ميكروبى شان باال بوده يا شير خشك هاى نامعتبر استفاده كرده اند.
وى افزود: زمانى كه قيمت تمام شده توليدكنندگان افزايش مى يابد و به بيش از قيمت 
عرضه آن مى رسد چند اقدام انجام مى شود. يك راه اين است كه كارخانه، توليد خود را 
تعطيل مى كند اما اگر اين كار را انجام ندهد كميت يا كيفيت محصول را كاهش مى دهد 
كه البته كاهش كيفيت، كار خطرناكى است و به سالمتى مصرف كنندگان بستگى دارد.
رييس كميسيون بازرگانى داخلى ادامه داد: صنايع و توليدكنندگان لبنيات مشكالت 
ــازى و مدرن شدن دستگاه هاى توليد  خاص خود را دارند، يكى از اين مشكالت نوس
لبنى است و در سال هاى گذشته وقتى كار خانه هاى لبنى به قطعه نياز داشتند با مشكل 

تعويض قطعه روبرو مى شدند و هزينه هاى تمام شده شان باال مى رفت.
ــير و تهيه مواد اوليه لبنيات  فروغان ادامه داد: همچنين در زمينه دامدارى، توليد ش
زيرساخت هاى مناسبى نداريم. اگر بخواهيم ثباتى در وضعيت لبنيات داشته باشيم 
بايد بازنگرى اساسى در نحوه توليد مواد لبنى داشته باشيم. اين تغيير و نوسازى بايد 
هم در زمينه فيزيكى و هم در زمينه نرم افزارى صورت بگيرد تا بتوانيم با صنايع لبنى 

ساير كشور ها رقابت كنيم.
وى تصريح كرد: با تهيه زيرساخت هاى مناسب، مى توانى هزينه هاى توليد را كاهش 

داد و قدرت رقابت پذيرى را با رقباى خارجى ايجاد كرد.
رييس كميسيون بازرگانى داخلى اتاق بازرگانى ايران گفت: ارائه بسته جديد اقتصاد و 
حجم  پول هايى كه قرار است به عنوان هاى مختلف تزريق شود مى تواند باعث افزايش 

قيمت محصوالت مختلف از جمله لبنيات در آينده شود.

ــر آفت كش هاى  ــركل دفت مدي
سازمان حفظ نباتات كشور اعالم 
كرد: باتوجه به راه اندازى سامانه 
ــموم كشاورزى،  مونيتورينگ س
هيچ فروشنده اى حق ارايه سموم 
بدون نسخه گياه پزشكى را ندارد.

ــم  ــرى در مراس ــرداد غضنف مه
ــگ  ــامانه مونيتورين ــاح س افتت
ــاورزى در لرستان،  ــموم كش س
ــامانه با  ــن س ــرد: اي ــار ك اظه
ــه  عرض ــاماندهى  س ــدف  ه

ــالمت محصوالت توليدى بخش  ــخه گياه پزشكى و ارتقاى س سموم با نس
ــتفاده  ــتان ازنا مورد اس ــور در شهرس ــار در كش ــاورزى براى اولين ب كش

قرار مى گيرد.
ــندگان مجاز سموم كشاورزى با هماهنگى  وى بيان كرد: از اين پس فروش
ــتان ها و با مراجعه كشاورزان به كلينيك هاى  اداره جهاد كشاورزى شهرس
ــخيص عوامل خسارت زا و تجويز نسخه  گياه پزشكى و همچنين پس از تش

گياه پزشكى نسبت به عرضه سموم اقدام مى كنند.
اين مسوول افزود: امنيت غذايى ارتقا يافته و برنامه ريزى، مديريت و كنترل 
ــى و بهينه تر با رعايت حفظ  به موقع عوامل خسارت زا به صورت كارشناس

شرايط تعادل طبيعى و مطلوب تر خواهد بود.
كالنترى مديركل دفتر آفت كش هاى سازمان حفظ نباتات كشور نيز گفت: 
ــاماندهى استفاده از  ــتان نمونه در استفاده بهينه و س لرستان به عنوان اس

سموم در بخش كشاورزى انتخاب شده است.

تخلف در كارخانه هاى لبنى براى كاهش هزينه هاكاهش 40 درصدى فروش موتورسيكلت فروش سموم كشاورزى بدون نسخه؛ ممنوع

خبر

ــدود 50 درصدى قيمت جهانى  دبيركل اتحاديه آبزيان از كاهش ح
ــن محصول در  ــت: قيمت اي ــر داد و گف ــال اخير خب ميگو در دو س
ــد، افت كرده  ــال قبل بين 15 تا 20 درص ــبت به س بازار جهانى نس

است.
على اكبرخدايى با اشاره به كاهش قيمت جهانى ميگو، اظهارداشت: 
قيمت هاى جهانى اين آبزى نسبت به سال 92 بين 40 تا 50 درصد و 

نسبت به سال  93 حدود 15 تا 20 درصد كاهش يافته است.
 وى با بيان اينكه سازمان شيالت توصيه مى كرد توليد ميگو امسال به 
ــد، افزود: به دليل كاهش قيمت هاى جهانى پرورش  30 هزار تن برس

دهندگان برخالف توصيه شيالت، ميزان توليد را كاهش دادند.
 دبيركل اتحاديه آبزيان اضافه كرد: برهمين اساس، صنعت براى توليد 
حدود 17 تا  18 هزار تن ميگوى پرورشى برنامه ريزى كرد تا مشكلى 

در زمينه بازاريابى و عرضه محصول به بازارهاى جهانى پيش نيايد.
ــيوع مجدد بيمارى لكه سفيد ميگو در بوشهر و   خدايى با اشاره به ش
ــبب كاهش توليد ميگوى  خوزستان، گفت: متاسفانه اين موضوع س
پرورشى به 12 تا 13 هزار تن شد و بين 4 تا 5 هزار تن از توليدمان را 

از دست داديم.
 وى درباره شرايط صادراتى ميگو در سال جارى ادامه داد: خوشبختانه 
به دليل تنظيم ميزان توليد با صادرات، جز پايين بودن قيمت، مشكل 

خاص ديگرى در اين زمينه نداريم.
 دبيركل اتحاديه آبزيان، مقاصد صادراتى ميگوى ايرانى را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: كشورهاى جنوب شرق آسيا از جمله چين، ويتنام و 
تايلند، كشورهاى عربى مانند امارات، مصر، لبنان و كويت، كشورهاى 
اروپايى عمدتا ايتاليا و اسپانيا و برخى كشورهاى ديگر از جمله مكزيك 
مقاصد صادراتى اين محصول هستند، ضمن اينكه روسيه نيز مشترى 

جديدى است و ما برنامه مفصلى براى اين بازار داريم.
ــو تحريم ها،  ــته اى و لغ ــه پيامدهاى توافقات هس ــاره ب  خدايى با اش
اظهاراميدوارى كرد: اروپا كه خريدار اصلى ميگوى ايرانى بوده با رفع 
ــده، مجددا در جمع خريداران قرار بگيرد و  مشكالت بانكى ايجاد ش

توسعه زيادى در اين زمينه براى كشور حاصل شود.
ــور در شرايط فعلى حدود   وى با بيان اينكه ظرفيت توليدميگوى كش
50 هزارتن است، گفت: در صورتى كه بازارهاى صادراتى گسترش يابد، 

اين توليد حتما انجام خواهد شد. 
خدايى درباره ميزان صادرات افزود: معموال بيش از 50 درصد ميگوى 
ــته كه ميزان توليد اين  ــال گذش ــور صادر مى شود و س پرورشى كش
آبزى  22 هزار تن بود، حدود 11 هزار و 500 تن آن صادر شد، ضمن 
اينكه از حدود 12 هزار تن توليد امسال نيز بيش از هفت هزار تن آن 
ــور همچنين روند رو به  ــود. دبيركل اتحاديه آبزيان كش صادر مى ش
ــاره قرار داد و افزود: سال  رشد مصرف ميگو در بازار داخل را مورد اش
گذشته بين 7 تا 8 هزار تن  و امسال نيز حدود 4  تا 5 هزار تن از ميگوى 

توليدى در بازار داخل مصرف خواهد شد.

كاهش شديد قيمت   ميگو 
در بازارهاى جهانى

ظرفيت توليد نفت ايران 150 هزار بشكه افزايش يافترايزنى نعمت زاده براى كاهش حداقل 4 درصدى نرخ سود صادراتى

كدام شغل ها در 
ايران خريدار 

ندارد
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خبردر حال انقراض گونه هاى جديددر حال انقراض

ــرار  ــناخته ق ــى ناش ــه فضاي ــك زبال ــير ي ــن در مس زمي
ــه  ك ــد  كنن ــى  م ــى  بين ــش  پي ــان  اخترشناس و  دارد 
ــت  ــن اصاب ــه زمي ــر ب ــاه ديگ ــك م ــر از ي ــى كمت ــن ش اي

مى كند.
ــچ اطالعاتى از  ــه هي ــرى، ك ــا دو مت ــك ت ــه فضايى ي ــن زبال اي
ــه  ــام گرفت ــت؛ WTF ن ــترس نيس ــس آن در دس ــع و جن منب
ــير آن  ــه زمين در مس ــان اطمينان دارند ك ــت و اخترشناس اس

قرار دارد.
ــد  ــى دهن ــال م ــن احتم ــان همچني ــر شناس ــى از اخت برخ
ــايد  ــت و ش ــاز و توخالى اس ــت س ــى دس ــه فضاي ــن زبال كه اي
ــه در يك  ــد ك ــك باش ــك موش ــده از ي ــا مان ــه ج ــه اى ب قطع
ــاه، بازمانده  ــه م ــفر ب ــت س ــد ماموري ــى، مانن ــت فضاي ماموري

است.
ــياره زمين،  ــفر س ــه محض ورود به اتمس ــن زباله فضايى ب اگر اي
ــيـزدهم  ــه س ـــود ك ــى ش ــى م ــش بينـ ــرد، پي ــش نگيـ آت
ـــريالنكا  ـــواحل س ــد و در س ــوس هنـ ــر در اقيانـ نوامبـــ

فرود آيد.
ــط انسان ها  ــتند كه توس ــياء گوناگونى هس زباله هاى فضايى اش
ــت دادن  ــد؛ و بنا به داليل مختلف از جمله از دس به وجود مى آين
ــال گردش  ــدار زمين در ح ــوند و در م ــان، رها مى ش كارايى ش

هستند.
ــون قطعه  ــا ميلي ــياء ده ه ــداد اين اش ــه تع ــود ك برآورد مى ش
ــا، امكان  ــا در فض ــت آنه ــرعت حرك ــه س ــه ب ــا توج ــد و ب باش
ــاى  ــفينه هـ ــا و س ــواره هـ ــه ماهــ ــــاندن ب ــيـب رس آس
ــك  ــبتــا كوچـ ــات نس ــط قطعـ ــى تـوس ــى حتــ فضايــ

وجود دارد.

طبق جديدترين تحقيق دانشگاه فردريك شيلر ِجنا، احتمال دارد 
برخى حشرات گرده افشان، باعث زامبى شدن گياهانى شوند كه از 

آن ها تغذيه مى كنند!
ــودمند  ــره و گياه س ــانى، براى حش ــوع فرايند گرده افش درمجم
ــنه از گياهان تغذيه مى كنند و گرده هاى  ــرات گرس ــت؛ حش اس
ــاى  ــه بق ــرده و ب ــا ك ــه ج ــود جاب ــا خ ــان را ب ــل از گياه حاص
ــا انتقال  ــا ب ــره ه ــى زنج ــا برخ ــد؛ ام ــك مى كنن ــان كم گياه
ــرك  ــاى متح ــه مرده ه ــان را ب ــنده، گياه ــاى كش باكترى ه

تبديل مى كنند.
زنجره ها يكى از بزرگ ترين خانواده حشرات  هستند كه از درختان، 
گل ها، ميوه ها و گياهان آوندى تغذيه مى كنند و در صورت مكيدن 
ــدن  ــيدگى و قهوه اى ش ــع، باعث پالس ــيره از يك منب مداوم ش
ــه و مرگ قربانى ــك شدن ريش برگ ها و در موارد معدودى، خش

 شوند.
ــد،  ــر روى زنجره ها انجام ش ــى كه به تازگى ب محققان در تحقيق
ــماس»  ــرات نوعى باكترى با نام «فيتوپالس دريافتند كه اين حش
را به گياهان منتقل مى كنند كه باعث متوقف شدن چرخه حيات 
ــود و فقط در جهت تكثير آن باكترى زنده مى مانند  گياهان مى ش
ــاختن بازمانده هاى ژنتيكى يا  ــكوفه زدن، شروع به س و به جاى ش

زائد مانده ها مى كنند.
ــاه را به خطر  ــاه را متوقف كرده و بقاى گي ــر، توليدمثل گي اين ام

مى اندازد. 
ــام مى دهد كمك  ــا كارى كه انج ــود، تنه زمانى كه گياه آلوده ش
ــرى  ــن باكت ــتر اي ــر بيش ــراى تكثي ــا ب ــره ه ــر زنج ــه ديگ ب

است. 
ظاهرا وجود پروتئين SAP54 در فيتوپالسماس باعث رفتارهاى 
زامبى گونه در گياهان مى شود كه تاكنون نيز راه حلى براى درمان 

آن پيدا نشده است.

اخترشناسان پيش بينى كردند؛

تا يك ماه ديگر زباله فضايى 
با زمين برخورد مى كند

طبق جديدترين تحقيقات؛

اين حشره هاى عجيب گياهان را 
به زامبى تبديل مى كنند

عكس روز 

ــث حقابه جزئى از  ــه، با بيان اينكه بح وزير امور خارج
ــتان خواهد بود، گفت:  ــته همكارى ايران با افغانس بس
اگر افغان ها توقع دارند كه ايران سياست  حمايتى خود 
ــيدگى به وضع مهاجران  ــبت به رس را ادامه دهد و نس
افغان و توسعه اين كشور جدى باشد، ضرورت دارد كه 

به موضوع حقابه ايران، توجه كنند.
ــوراى  ــت علنى مجلس ش محمدجواد ظريف در نشس
اسالمى،در پاسخ به سوال حسينعلى شهريارى نماينده 
ــوى  ــه هامون از س ــدان، درخصوص حقاب ــردم زاه م
افغانستان، گفت: وزارت خارجه حمايت خود از حقوق 
مردم ايران، به خصوص مرزنشينان را همواره در برنامه 

كارى خود، قرار داده است.
ــكر از  ــورمان، در ادامه با تش ــه كش ــور خارج وزير ام
نمايندگان مجلس ادامه داد: امنيت و اقتدار ما مرهون 
تالش هاى ايثارگران است؛ و وظيفه مى دانم از شهريارى 
و ساير نمايندگان كه نسبت به حقوق مردم حساسيت 

دارند، تشكر فراوان كنم.
ــت كه موضوع  وى افزود: وزارت امور خارجه معتقد اس
ــون، هيرمند و  ــالمى ايران در هام حقابه جمهورى اس
حرير رود به عنوان يكى از موضوعات اساسى در روابط 
ــود و اين موضوع  ــد پيگيرى ش ــتان باي ايران با افغانس
ــابق و  ــاى جمهور س در مالقات رييس جمهور با روس
ــن در مالقات هاى بنده با  ــتان و همچني كنونى افغانس
ــر خارجه،  ــتان، وزي ــوراى امنيت ملى افغانس دبير ش
ــده  رييس اجرايى و مقامات افغان، همواره پيگيرى ش
ــه ايران هم در  ــاندن آب ب و امروز موضوع حقابه و رس
هيرمند، هم در هامون و هم در حرير رود، به عنوان يكى 
ــت كه در مذاكره با افغانستان پيگيرى  از مطالباتى اس

مى شود.
وى تاكيد كرد: وزارت امور خارجه در حال حاضر اصرار 
ــاس قرارداد  ــتان تعهد خود را بر اس دارد دولت افغانس

1351 اجرا كند.
ــتان در مورد  ــه دولت افغانس ــاد از اينك ظريف، با انتق
ــه اندازه كافى  آب معمولى رودخانه به تعهدات خود ب
پايبند نيست، گفت: آنچه گاها سبب افزايش ميزان آب 
ــدن سيالب ها است و به آب  مى شود، به دليل جارى ش

رودخانه ارتباطى ندارد.
وى تاكيد كرد: وزارت امور خارجه همواره اين موضوع 
ــده  را پيگيرى كرده، بنابراين دغدغه و نكات مطرح ش
ــتان قابل تاييد است. موضوع  ــوى نماينده سيس از س
ــت، بلكه موضوع  ــتان نه تنها سياسى نيس حقابه سيس
مشترك نمايندگان استان سيستان و بلوچستان است.

ــدگان مردم  ــد: نماين ــادآور ش ــور خارجه، ي ــر ام وزي
خراسان شمالى، خراسان رضوى و خراسان جنوبى نيز 
ــكالتى دارند  ــوص حقابه رودخانه هيرمند مش در خص

كه از سوى وزارت امور خارجه در حال پيگيرى است.

ــه محيط آبى  ــور ما در س ظريف تاكيد كرد: حقابه كش
هامون، حرير رود و هيرمند و البته توسعه شرق كشور از 

اولويت هاى وزارت امور خارجه است.
در حقيقت، يكى از موضوعات مذاكره با دولت افغانستان 
حقابه مردم سيستان بوده كه نياز است دولت افغانستان 
ــه خصوص در  ــينان را ب نيازهاى مردم ايران و مرزنش

شرايط خشكسالى كشور برطرف كنند.
ــى براى  ــران برنامه هاي ــد: دولت اي ــادآور ش ظريف، ي
تامين آب سيستان و بلوچستان دارد كه از سوى ساير 

وزارتخانه ها از جمله وزارت نيرو، اجرا خواهد شد.
قرارداد 1351

ــران از  ــه 1351، حقابه اي ــوم ب ــرارداد موس ــق ق طب
ــه در نظر  ــب در ثاني ــر 26 مترمكع ــد، براب رود هيرمن
ــتان تامين حقابه ايران را تضمين  گرفته شده و افغانس
كرد. اين قرارداد با يك معاهده در خصوص آب هيرمند 
و دو پروتكل در تاريخ 22 اسفندماه 1351 توافق شد و 

به امضاى طرفين رسيد.
ــاهى  ــال 1352، در اثر كودتا، رژيم پادش در تيرماه س

ــورى تغيير يافت ــقوط كرده و به جمه ــتان س افغانس
ــورى  ــت جمه ــاه 1356 دول ــت در خردادم و در نهاي

افغانستان نيز اين معاهده را الزم االجرا اعالم كرد.
ــه روى ايران  ــير رود هيرمند ب ــان، مس در دوره طالب
ــا وجود  ــان نيز ب ــقوط طالب ــد؛ اما پس از س ــته ش بس
ــتان، هيرمند همچنان بسته  تغيير حكومت در افغانس
نگه داشته شد. اين در حالى است كه منطقه سيستان 
ــال متوالى با كمبود شديد منابع  ايران براى چندين س

آب و وضعيت خشكسالى روبه رو است.
ــال هاى اخير بين مقامات  طى مذاكراتى كه در طى س
ــور صورت گرفته، دولت ايران، خواستار اجراى  دو كش
ــتى از  ــت كه به درس ــال 1351 اس ــاره قرارداد س دوب
ــتان اجرا نمى شود و عمال  سوى مقامات كشور افغانس
ــدرج در اين معاهده نيز  دولت ايران حتى به حقوق من
ــت  ــه حجم آب پش ــى ك ــد، درحال ــى ياب ــت نم دس
ــدى كه روى رود هيرمند در افغانستان  سد كجكى (س
بسته شده) حدود 5/1 تا 5/2 ميليارد مترمكعب تخمين 

زده مى شود.

ــد ايجاد فضاى  ــاى اندونزى، به قص آتش زدن جنگل ه
ــط توليدكنندگان  ــتر براى كشت نخل روغنى توس بيش
ــار ــيا را در دود و غب ــرق آس ــوب ش ــم، جن ــن پال روغ

فرو برده است.
ــد هم در معرض  ــنگاپور و بخش هايى از تايلن مالزى، س

خطر دود كشنده قرار گرفته اند.
ــاى انبوه جزاير  ــاى غيرقانونى، جنگل ه آتش افروزى ه
ــار حريق هاى مكرر  ــوماترا و بورنئو در اندونزى را دچ س
كرده است؛ و تا مالزى و سنگاپور و تايلند را در دود و غبار 

فرو برده است. 
ــده و موقعيت اين  كم بارشى امسال نيز مزيد بر علت ش
ــته  ــال گذش منطقه را در حالتى قرار داده كه در 10 س

بى سابقه بوده است.
ــه  ــت ك ــن اس ي ــار ا ــن دود و غب ــى اي ــت اصل عل
ــد جنگل ها  ــم (نخل) به عم ــدگان روغن پال توليدكنن
ــل روغنى،  ــت نخ ــند تا جا براى كاش را به آتش مى كش

باز شود.
ــن گياهى  ــى روغ ــم، نوع ــن پال ــا روغ ــل ي ــن نخ روغ
ــتخراج  ــى اس ــل روغن ــوه نخ ــز مي ــه از مغ ــت ك اس

مى شود. 
ــوخت گياهى در  ــراى توليد س ــتفاده از اين روغن ب اس
ــاى جهانى و  ــش تقاض ــر، موجب افزاي ــال اخي چند س

ــت آن  ــش قيم ــه افزاي در نتيج
شده  است.

ــو تاكنون  ــوماترا و بورنئ تنها در س
ــوزى گزارش  2000 مورد آتش س
ــوا  ــى ه ــاخص آلودگ ــده و ش ش
 Pollutant Standards )
Index) يا PSI به 1700 رسيده 

است. 
ــه از  ــى ك ــاخص زمان ــن ش اي
100 بگذرد تهديدى براى سالمتى 

است. 
ــر 2015، ــن روز 24 اكتب همچني

يكى از بدترين روزها بود، شاخص 
ــيد؛  ــه 2400 رس ــوا ب آلودگى ه
ــكل  ــه تنفس مش ــورى ك ــه ط ب

بود. 
ــاى  ــى از آتش افروزى ه دود ناش
ــيع،  ــطح وس ــى و در س غيرقانون
ــى  ــيب هاى تنفس اولين عامل آس

است.
ــت دولت  ــاره كار از دس ــرا چ ظاه

اندونزى خارج شده است. 

ــور،  كش ــن  اي ــور  رييس جمه
ــه  ب ــر  ــه ديگ ك داده  ــتور  دس
ــن پالم اجازه  ــدگان روغ توليدكنن
ــود؛  ــردن آتش داده نمى ش برپا ك
ــد  ن نمى توا ــتور  دس ــن  اي ــا  م ا
ــرا اكثر  ــد؛ زي ــل موثرى باش راه  ح
ــدون اجازه  ــن آتش افروزى ها ب اي

صورت مى گيرد.
ــاى  ــته، ناوه ــه گذش از روز جمع
ــواحل «پاالنكارايا»  ــى در س جنگ
مستقر شده اند تا كودكان را از اين 
منطقه خارج كنند؛ اما تا كنون اين 

اقدام عملى نشده است.
ــرباز و  ــزار س ــش از 20 ه  بي
ــك  ــا كم ــان ب ــروى آتش نش ني
در  ــى  لملل بين ا ــازمان هاى  س
ــردن آتش  تالش براى خاموش ك

هستند. 
ــه دليل  ــردن آتش ب ــوش ك خام
ــه و  ــن منطق ــاك اي ــس خ جن
ــق  ــه عم ــل ك ــن دلي ــه اي ــز ب ني
ــرى  مت ــن  چندي ــا  ت ــش  آت

ــى  راحت ــه  ب ــه،  رفت ــن  زمي ــل  داخ ــه  ب
ميسر نيست.

ــان  ــه براى خودش ــرايطى ك ــدادى در ش ــاى ام نيروه
ــانى  ــود دارد، در حال كمك رس ــى وج ــر جان هم خط

هستند.
ــا، پايتخت  ــوزى ها به جاكارت ــى از اين آتش س دود ناش

اندونزى نيز رسيده است.
ــزى  ــنگاپور، مال ــه س ــايه از جمل ــورهاى همس  كش
ــن آتش  ــى از اي ــر دود ناش ــت تاثي ــز تح ــد ني و تايلن

قرار گرفته اند.
ــت در  ــال اس ــت كه 12 س ــك متخصص محيط زيس ي
ــوزى هاى  ــت: «آتش س ــزى كار مى كند، گفته اس اندون
ــل مهار  ــزى قاب ــت اندون ــت دول ــه دس ــا ب ــر تنه اخي

نيست».
ــت  ــران را يك «فاجعه زيس ــميت» اين بح «آنه آرواس
ــراى مهار آن،  ــا بايد ب ــه همه دني ــته ك محيطى» دانس

تالش كنند. 
ــى و  ــا بايد هم از نظر سياس ــورهاى دني به گفته او، كش
ــك كنند  ــت اندونزى كم ــادى به دول ــم از نظر اقتص ه
ــه را  ــن فاجع ــا اي ــه ب ــاى مقابل ــد هزينه ه ــا بتوان ت
ــناس تصريح كرده كه اندونزى به  تامين كند. اين كارش

حمايت بين المللى نياز دارد.

دريچه

جنگل هاى اندونزى قربانِى توليد 
«روغن پالم»

افغان ها، در صورت توقع حمايت  
از سوى ايران 

بايد به حقابه كشور ما توجه كنند
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خبر

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى گفت: هر چند بعيد است 
ولى اميدواريم خانم ابتكار رفتار مديريتى خود را اصالح كند.

سيد مهدى هاشمى نماينده مردم تهران و رييس كميسيون عمران مجلس 
شوراى اسالمى، در پى تجمع اعتراض آميز جمعى از كاركنان سازمان محيط 
زيست، اظهار داشت: نوع رفتار و برخورد خانم ابتكار بيشتر از منظر و وجهه 
سياسى است و در بسيارى از موارد غالب بر تفكر و جنبه مديريتى و زيست 

محيطى او است.
وى افزود: در موضع گيرى هاى گذشته او نيز اين وجهه سياسى كامًال مشهود 
بود.نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى همچنين تصريح كرد: 
ــائبه و اشكاالتى كه در  هر چند كه بعيد است ولى اميدواريم با توجه به ش
زمينه مديريتى ايشان وارد شده است خانم ابتكار به نوعى رفتار مديريتى 
خود را اصالح كند.هاشمى در ادامه سخنان خود مطرح كرد: انتظار مى رود 
ايشان با اصالح رفتار مديريتى خود رضايتمندى كاركنان سازمان محيط 
زيست را جلب كند همچنين در نوع رفتار و برخورد سازمان محيط زيست 

با موضوعات كارى و مديريتى خود اصالح را انجام دهد.

ــدن تعرفه گذارى 14  ــازمان انتقال خون ايران از اجرايى ش مديرعامل س
خدمت انتقال خون در كشور از ابتداى آبان ماه خبر داد.

ــون زمانى انجام  ــت: مديريت مصرف خ ــح اهللا اظهار داش  على اكبر پورفت
ــده باشد و هنگامى كه خون را  مى شود كه چرخه انتقال خون اقتصادى ش
رايگان در اختيار قرار مى دهيم، فرآورده هاى جايگزين خونى استفاده نشده 
و وارد بازار هم نمى شود.وى افزود: جهت استفاده از فرآورده هاى جايگزين 
خونى اقدامات خوبى انجام گرفته و در اين زمينه هيأت دولت تعرفه ها را در 
14 خدمت انتقال خون مشخص كرد؛ ولى در اين زمينه مشكلى با بيمه ها 
داشتيم كه با عنايت ويژه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى اين مساله برطرف 
ــدن تعرفه انتقال  ــازمان انتقال خون ايران از اجرايى ش شد. مديرعامل س
ــده و اين  خون از اول آبان ماه خبر داد و گفت: ابالغيه اين تعرفه ها اعالم ش
مسئله در تمام كشور انجام مى شود.پورفتح اهللا ضمن تبريك به بيمه ها در 
ــذارى خدمات انتقال خون  حوزه تعرفه گذارى انتقال خون گفت: تعرفه گ
خلق ثروت به شمار رفته و امكان استفاده از جانشين هاى بى خطر خونى را 
ــما جانشين خوبى داريم ولى  فراهم مى كند.وى با بيان اينكه ما براى پالس
ــين مورد بهره بردارى  ــتفاده مى شود، اين جانش به دليل اينكه رايگان اس
ــر مصرف مانند  ــذارى روش هاى ديگ ــرد همچنين با تعرفه گ قرار نمى گي
ــتفاده خود بيمار  انتقال خون خودى، جمع آورى خون حين عمل براى اس
ــتم انعقادى بيمار را حين عمل مانيتور  و استفاده از دستگاه هايى كه سيس
ــازمان انتقال خون ايران با  مى كند، مورد توجه قرار مى گيرد.مديرعامل س
ــتان ها در  بيان اينكه پيش از اين خدمات انتقال خون رايگان بود و بيمارس
ــان كرد: اگر بيمارستان ها  اين زمينه سرمايه گذارى نمى كردند، خاطر نش
ــوند دستاوردهايى در اين زمينه  هوشمندانه وارد مديريت مصرف خون ش
براى بيماران ايجاد شده و ضمن كاهش مصرف بى رويه خون، خلق ثروت 

نيز انجام مى شود.

خانم ابتكار 
رفتار مديريتى خود را اصالح كند

تعرفه گذارى 14 خدمت
 انتقال خون اجرايى شد

يكى از مشكالت اساسى كه در راه عدم تحقق سياست هاى تحكيم 
بنيان خانواده در برنامه هاى كوتاه مدت ،ميان مدت و درازمدت نظير 
برنامه هاى 5 ساله توسعه كشور همواره گريبانگير سياست گزاران 
و برنامه ريزان بوده، عدم درك درست از مفهوم خانواده و اعضاى آن 
ــت. چندگانگى مفهومى امروز تصميم گيران مسائل خانواده در  اس

ايران را به چند راهى تصميم گيرى رهنمون كرده است.
شواهد حاكى از افزايش آشفتگى هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى 
ــت. اگر با نگاهى واقع بينانه به اين آشفتگى ها بنگريم،  و اخالقى اس
ناگزير از آنيم كه به ساختار و وضعيت خانواده، به معناى خشت اوليه 
و زيربناى جامعه و فرهنگ امروزى بپردازيم. زيرا به خوبى مى بينيم 
ــواده، از محلى كه هر فرد در آن  كه همه ى درهم ريختگى ها از خان
ــبات و روابط اجتماعى  پرورش مى يابد و آموخته هايش را به مناس
منتقل مى كند، ريشه مى گيرد.درواقع انسان حاصل عادتواره هايش 
ــت كه در ميدان هاى مختلف زندگى كسب مى كند.عادتواره نه  اس
ــى كند،بلكه عامل  ــته،حال وآينده ايجاد م تنها پيوندى بين گذش
پيوند بين فرد واجتماع، عينيت وذهنيت،وساختار وعامليت است.
عادتواره هاى زندگى در خانواده ايرانى برخاسته از گذشته اى است 
كه «سبك زندگى» انتقالش داده وتحوالت وتغييرات بنياد خانواده 
ــان آرام آرام اين  ــت كه درگذر زم ــته از عادتواره هايى اس بر خاس
ــم فراخوانى  ــن تغيير دره ــت و اي ــا رادرونى كرده اس دگرگونى ه
ساختمان ذهنى وجهان اجتماعى به تدريج و آرام توانسته سالمت 
ــع آنگونه كه بورديو ــار چالش مفهومى گرداند،درواق خانواده را دچ
 مى گويد عادتواره ذهنيت اجتماعى شده ومتجسد اجتماعى است.
ــعه يافته وامروز اهميت  يكى از مفاهمى كه در اين عادتواره ها توس
اساسى براى تصميم گيران در امر سياستگزارى دارد،مفهوم خانواده 
است. خانواده يكى از بنيانى ترين نهادهاى اجتماعى است و به لحاظ 
ــى كه در تداوم جامعه ايفا مى كند، يكى از موضوعات مهم نزد  نقش
متفكران تاريخى و اجتماعى است. نهاد خانواده در طيف نگاه محافظه 
ــنت، جايگاه ويژه اى در حفظ سنتهاى پيشين  كارانه و مبتنى بر س
ــر آن نقش و كاركردهاى  و تداوم آن در دوران جديد دارد و افزون ب
ــى جامعه كه بر گرده خانواده گذاشته  اساسى بازسازى و قوام بخش
ــت. نقش و خانواده در  ــت حائذ اهميت و نقش جدى اس ــده اس ش
ــاس ــام اجتماعى، جايگاه آن را مهم و حس حفظ نظم و تعادل نظ
 مى كند .مشل فوكو معتقد است هيچ نهادى به اندازه خانواده تحت 
تاثير دگرگونى هاى اجتماعى قرار نمى گيرد. و در بحبوحه ى دوران 
جديد، به زعم آنتونى گيدنز وسعت و اهميت تغييرات پديد آمده در 
ــيارى از جامعه شناسان و  نهاد خانواده تا جايى است كه امروزه بس
صاحب نظران نگران آينده اين نهاد بوده و از كاهش اهميت و حتى 
زوال آن در اينده جوامع سرمايه دارى سخن گفته اند .تغييرات پديد 
آمده در دنياى جديد به طور عادى بر خانواده تاثير مى گذارد خانواده 
تاثيرات را در كاركردها، نقش ها و شكل روابط نشان مى دهد ولى اين 
تغييرات به معناى فروپاشى و زوال خانواده نيست. دعوى معتقدان به 
فروپاشى خانواده اغلب بر اساس شواهدى است كه ناظر بر ايجاد تغيير 
در نهاد خانواده و فرم هاى تشكيل و تداوم خانواده در قبل است. اين 
مولفه ها به اين قرارند؛ كاهش نرخ ازدواج: آمار نسبت ازدواج به طالق 
طى ده سال گذشته با كاهش 5,2 درصدى همراه بوده است. بر اساس 
آمار ثبت شده سازمان ثبت احوال، تعداد ازدواج ثبت شده در ده سال 
ــيار ناچيزى اتفاق افتاده است، به طوريكه آمار  گذشته به ميزان بس

ازدواج از 723976 مورد در سال 
ــال  83 به 773161 مورد در س
ــت. اين در حالى  92 رسيده اس
ــور  ــت كه روند طالق در كش اس
ــته است.  ــيرى صعودى داش س
ــبت ازدواج به طالق در سال  نس
ــت كه  83 به ميزان 9،8 بوده اس
در سال 92 به 5،4 مى رسد. باز 
هم طبق گزارش سايت آمار ايران 
ــردان و 46 درصد  ــد م 48 درص
زنان در سن ازدواج هستند ولى 

ازدواج نكرده اند.
باال رفتن ميـزان طالق: طبق 
ــمى ، ايران رتبه چهارم  آمار رس
ــود  ــه خ ــان را ب ــالق در جه ط
ــال  ــت . از س اختصاص داده اس
ــار طالق در  ــال 90، آم 85 تا س
ــورد به 143  ايران از 92 هزار م
ــت و در  ــيده اس هزار مورد رس
ــار به 144  ــال 92 نيز اين آم س
ــت. هر چند آمار  هزار رسيده اس
ــيار  ــهرها بس ــالق در كالنش ط
ــت؛ اما  ــران بوده اس باالتر از ته
آمار جديد نشان مى دهد كه در 
ــال 92 نرخ طالق در روستاها  س

ــان  ــت، آمار نش ــش يافته اس ــى افزاي ــل توجه ــور قاب ــه ط نيز ب
ــهرى، ــر 10 طالق ش ــته از ه ــال گذش ــى س ــه ط ــد ك ــى ده م
 9 طالق نيز در روستا ثبت شده است.كاهش نرخ تولد: به دليل پايين 
آمدن نرخ زاد و ولد در كشور، سياست جمعيتى در ايران طى سال 92 
تغيير يافت و سياست افزايش جمعيت از طرق مختلفى دنبال شد. 
نگرانى از پير شدن جمعيت ايران طى دهه هاى بعد تا آنجاپيش رفت 
كه سياست و اراده دولت تا خصوصى ترين حوزه هاى زندگى شخصى 
در خانواده را در نورديد از جمله مى توان به سياست هاى مقابله اى با 
تنظيم جلوگيرى از بارورى اشاره كرد.تغيير سبك زندگى مجردى: 
از ديگر مولفه هاى ناظر بر تزلزل خانواه در ايران، شيوع سبك زندگى 
مجردى است كه بر اساس سرشمارى سال 1390 حدود 7,1 درصد 
خانواده هاى ايرانى به طور مستقل و تك نفره زندگى مى كنند و اين 
تعداد ظرف 5 سال گذشته حدود دو دصد افزايش يافته است. طبق 
آمار سازمان ملى جوانان د رسال 89 حدود 30 درصد جوانان در 6 

كالنشهر ايران ، مجردى زندگى مى كردند.
ــى ها خبر از باال رفتن سن  باال رفتن سـن ازدواج: آخرين بررس
ازدواج در ايران ميدهد. طبق سرشمارى سال 55 ميانگين سن ازواج 
ــال 90 به 23,5 رسيده است. در  دختران 19،6 بوده است كه در س

مورد پسران نيز از 24 سال به 27 سال رسيده است.
افزايش ناهنجارى هاى جنسى: روابط جنسى خارج از ازدواج كه به 
روابط غير هنجارى تعبير مى شود، در سالهاى اخير در بين جوانان 
گسترش محسوسى داشته است. هر چند آمار رسمى در اين مورد 
ــات مراكز روانشناسى و مشاوره و نيز هشدار  وجود ندارد، اما گزارش

ــيوع بيمارى هاى مقاربتى در  ــت جهانى به ش سازمان هاى بهداش
ايران مى تواند گواه بر افزايش اين نوع از روابط در بين جوانان باشد.

ــواه بر اين نكته  ــت خانوار: جديد ترين آمار گ افزايش زنان سرپرس
ــازمان ثبت  ــات، آمار و مهاجرت س ــت؛ به گفته مديركل اطالع اس
ــت؛ به طورى  ــره در ايران در حال افزايش اس احوال، خانواده تك نف
ــه 7،1 درصد در  ــال 85 ب كه آمار اين خانواده ها از 5،2 درصد در س
ــت.همچنين تعداد خانواده تك والد،  آخرين سرشمارى رسيده اس
به معناى اين كه يكى از والدين به دليل فوت، طالق و يا ترك خانواده 
حضور ندارند نيز نزديك به هفت درصد رسيده كه در مقايسه با آمار 
دهه هاى قبل افزايش داشته است.او ميزان خانواده هاى زن سرپرست 
ــت و گفت تعداد خانوار داراى زنان  را 12 درصد كل خانواده ها دانس
سرپرست به 2،5 ميليون نفر رسيده است. سن 31 درصد زنان اين 
ــال و حدود 70 درصد نيز باالى 50 سال است.  خانواده ها زير 50 س
ــال 90 تا 93 آمار ازدواج  على اكبر محزون همچنين گفت كه از س
ــته 724 هزار و  ــته به طورى كه در سال گذش در ايران كاهش داش
ــال قبل 6.5 درصد كاهش  ــبت به س ــد كه نس 324 ازدواج ثبت ش
ــت.در تحليل موارد فوق بايد گفت؛ عوامل ذكر شد ه در  ــته اس داش
ــته شدن از اعتبار  ــت ابتدايى مى تواند ناظر باشد بر فروكاس برداش
ــواده خود جدا  ــن جوانى از خان ــواده. چنانكه افراد در س و دوام خان
ــوند(درصد قابل توجهى از جوانان ) و يا آن كه سبك و سياق  مى ش
زندگى آنان در نسبت با خانواده خود دستخوش تغييرات بنيادين مى 
ــلى- تفاوت در نگرش ها و بينش هاى نسل جوان  شود ( شكاف نس
نسبت به والدين خود)، از سوى ديگر تمايل به ازدواج، كه قراردادى 

ــن زوجين و  ــرعى و عرفى بي حقوقى، ش
ــوب مى شود، رو  تشكيل خانواده محس
به ضعف گذاشته است، آمار و ارقام ناظر 
ــى آزاد(انواع روابط  بر شيوع روابط جنس
ــت كه مى تواند  جنسى) بين جوانان اس
ــهاى عرفى و  ــدن ارزش هم به سست ش
مذهبى نزد جوانان و هم عدم تمايلشان 
ــته باشد. همچنين  به ازدواج داللت داش
از شمار كسانيكه تن به ازدواج مى دهند 
نيز درصد قابل توجهى (در سالهاى اوليه) 
طالق گرفته و از هم جدا مى شوند. طالق 
ــيارى از جمله باال  مى تواند به داليل بس
ــطح توقع در ازدواج، نارضايتى  رفتن س
ــى، رابطه  ــط موجود(رابطه عاطف از رواب
جنسى . ....)، پايين آمدن و سست شدن 
ــن، ايجاد  ــى و مذهبى زوجي نگرش دين
روابط خارج از ازدواج ، خيانت و چيزهايى 
از اين دست جستجو كرد. از سوى ديگر 
ــورت گرفته  ــدى از ازدواجهاى ص درص
ــد، زوجين از  ــى انجام ــالق نم كه به ط
فرزندآورى و يا داشتن بيش از يك فرزند 
ــر باز مى زنند و حال آنكه توليد مثل و  س
ــل همواره يكى از كاركردهاى  ادامه نس
ــت . ــده اس ــواده تلقى مى ش ــم خان مه
مولفه هاى ذكر شده در زنجيره اى از علل 
و عوامل اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى ديگر پيچيده است 
كه به عنوان علل و پيامدها در برنامه ششم توسعه بايد مورد بررسى
 قرار گيرد وسياستگزارى هاى كالن را در اين مورد در آينده ديد،چون 
در دنياى امروز خانواده ها در حال فرار هستند وبايد مطابق با مباحث 
روز خانواده وتاثيرش بر امر توسعه تصميم گيرى كرد. البته،داليل 
ــيار ديگر مى تواند دال بر سست شدن نقش،  ذكر شده و داليل بس
ــه فهم ناظران از  ــود، خاصه آن ك جايگاه و كاركرد خانواده تلقى ش
خانواده، مبتنى بر ايده مشخص و معينى (خانواده سنتى) باشد، در 
اين شرايط است كه با زير سئوال رفتن كاركردهاى اساسى خانواده؛ 
يعنى توليد مثل، تامين قاعده مند نيازهاى جنسى و تامين نيازهاى 
ــتخوش تزلزل و فروپاشى فهميده مى  مادى، خانواده در كليت دس
ــترده اى تعميم داده مى شود، بنابراين  ــود و اين امر به طور گس ش
چهارچوب مفهومى در نگره فروپاشى خانواده، مبتنى بر نگاه سلبى 
و آسيب شناسانه به وضعيت موجود است به اين معنا كه به محض 
پديدار شدن فاكت هاى عينى، گفتمان فروپاشى مايل به برجسته 
ــرايط دارد و ظهور اشكال يا  ــيب و بحرانى خواندن ش ــاختن آس س
فرمهاى تازه را بحران و در حكم گسست در نظم موجود مى فهمد و 
در پى بازگشتن به وضعيت هنجارين معين است.به بيان ديگر؛ در 
ــى و تزلزل سخن گفته  توصيف وضعيت خانواده ، از مفهوم فروپاش
ــى كه مبتنى بر تغيير رويه ها در فرم و محتواى نهاد  شود، فروپاش
ــت كه اين تغيير فرمها در طيف متنوعى قابل طرحند.  خانواده اس
پرسش اساسى كه مى توان پيش روى نگره فروپاشى خانواده گذاشت 
اين است كه چنانچه نهاد خانواده و نقش و كاركردهاى سنتى آن در 

ايران در آستانه فروپاشى است چرا همچنان ميل و اراده به تشكيل 
ــود؟ به چه  ــار ازدواج هاى صورت گرفته منجر مى ش خانواده به آم
علت با وجود امكان تجربه روابط خارج از ازدواج، تحصيل زنان و باال 
ــدن ارضاى دو طرفه در رابطه و  رفتن سطح توقع از زندگى، مهم ش
بسيارى عوامل ديگر همچنان ازدواج كردن و تن دادن به فرم سنتى 
زندگى مشترك در ايران رايج و غالب است. چرا با وجود امكان تجربه 
ــوار اقتصادى و عوامل مهم  ــرايط دش روابط خارج از ازدواج و نيز ش
ديگر كه تشكيل خانواده را تهديد يا به مخاطره مى اندازد، همچنان
ــت و يا آنكه باالرفتن آمار   رويه ى ازدواج در جامعه قاعده و روال اس
ــكيل خانواده و به شكل  طالق آيا به معناى عدم تمايل افراد به تش
ــت و يا آنكه آنها صرفا از رابطه ازدواج مشخصى  خانواده زيستن اس
ــه ازدواج ديگرى و در نهايت  بيرون آمده اما متمايل به ورود به رابط

تشكيل خانواده هستند؟
طرح پرسش هايى از اين دست و پاسخگويى به آنها، مستلزم خوانش 
وارونه آمار است، به اين معنا كه به جاى برجسته كردن كاهش نرخ 
ــكيل زندگى  ازدواج به عنوان فكتى براى از رونق افتادن ميل به تش
ــترك و در نتيجه زوال خانواده و تعميم دادن آن به كليت نهاد  مش
خانواده در ايران، به نرخ وقوع ازدواج در جامعه نگاه شود، آنگاه طرح 
اين پرسش منطقى است كه چرا همچنان آمار ازدواج در ايران وجود 
دارد با وجود آنكه امكان هاى زيادى براى كنشگران وجود دارد تا از 
ــبات عبور كنند و از الگوى رايج خانواده تبعيت نكنند، باز  اين مناس
هم ازدواج صورت مى بندد و خانواده در فرم قبل خود را بازتوليد مى 
ــاله خانواده در ايران  ــيب شناسانه به مس كند. خالصهآنكه نگاه آس
منوط به داشتن پيش فرضى است كه امكان فهم تغييرات و شرايط 
تازه را ناممكن مى كند. به بيان ديگر رويكرد آسيب شناسانه ما را از 
ــه آن به مثابه فرد تاريخى، محروم  فهم درون بود پديده و يا رجوع ب
ــبت با يك  ــرايط موجود، دايما در نس مى كند و در نتيجه رويت ش
وضعيت ايده آل صورت مى گيرد كه ارتباط آن با واقعيت قطع است 
بنابراين  فهم واقعيت را ناممكن خواهد كرد. با توجه به مقدمه ى فوق
ــواده در ايران معاصر،بايد ديد برنامه   در باره ى وضعيت موجود خان
ــتگزارى هاى كالنى را در اين راستا  ــعه چه سياس ــم توس ى شش
پيش بينى كرده است،و آيا مطابق با نظرات معمول ،خانواده همان زن 
وزن همان خانواده است،يا اين دو،دو مقوله ى جدا در برنامه ى ششم 
توسعه هستند وهركدام نيازمند طرح بحث هاى مربوط به خود در
ــه ريزى هاى  ــر، در برنام ــعه.به عبارتى ديگ ــم توس  برنامه ى شش
ــواده فرض نموده و يا هرجا  اجتماعى زن را به تنهايى به عنوان خان
ــت. در  ــان و خانواده مطرح بوده اس بحث خانواده بوده نيازهاى زن
صورتيكه زن يكى از اعضاى خانواده و تاثيرگذار ترين آن است؛ ولى 
كل خانواده نيست بلكه به عنوان يكى از اعضاى آن حساب مى شود. 
توجه يك بعدى به يك عضو خانواده و غفلت از ساير اعضاء هارمونى 
ــال درك صحيحى از  ــه دار مى كند و عم و تركيب خانواده را خدش
ــود.نگاه  ــوان يك كل متصور نمى ش ــى خانواده بعن نيازهاى اساس
ــنديده نيست ،چنانچه اين  ــى در برنامه ريزى در هر حال پس بخش
نگاه در خانواده حاكم باشد متاسفانه نگاه خانواده محور نخواهد بود. 
غفلتى كه شايد در اكثر برنامه ريزى ها جهت رفع آن اقدامى صورت
ــت كه نياز   نمى گيرد. تجميع نيازهاى تك تك اعضاى خانواده اس
اساسى تحكيم را در خانواده رقم مى زند نه توجه خاص به نياز يك 

جزء از اعضاى خانواده و غفلت از ساير اعضاء است.

معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد با بيان اينكه 
امسال دو هزار ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه 
ــتغالزايى مددجويان اختصاص يافته است  بانكى به اش
گفت: در6 ماه امسال اعتبارجذب شده 25 درصد رشد 

داشته است.
ــون بودجه  ــه طبق قان ــاره به اينك ــا اش محمد اميد ب
ــهيالت  ــه پرداخت تس ــد ب ــك متعه ــال 23 بان امس
ــتند،  ــاد هس ــن نه ــان اي ــه مددجوي ــتغالزايى ب اش
ــارد ريال  ــزار و 971ميلي ــته يكه ــال گذش افزود: س
ــد؛ درحالى  ــذب ش ــال ج ــت س ــه نخس اعتباردرنيم
ــارد ريال ــزار و 476 ميلي ــه دو ه ــال ب ــم امس اين رق

 رسيده است.
ــاغل  ــتغالزايى به مش ــهيالت اش وى با بيان اينكه تس
ــتى ،  ــل و نقل ، صنايع دس ــاورزى، حم دامدارى، كش
ــيالت ، فعاليت هاى صنف و صنعتى تعلق مى گيرد  ش
ــاركت بانك هاى خصوصى  تصريح كرد: امسال با مش
ــد چند برابرى ارائه تسهيالت قرض الحسنه  شاهد رش

بانكى هستيم.
ــتمر حوزه  ــان كرد: با پيگيرى هاى مس اميد خاطرنش
ــقف تسهيالت  ــتغال و خودكفايى كميته امداد، س اش
ــون ريال و  ــه 150 ميلي ــال ب ــغ 50 ميليون ري ازمبل

ــه به  ــال 92 از س ــاط نيز در س مهلت بازپرداخت اقس
ــهيالت  ــال افزايش يافته و امكان پرداخت تس پنج س
ــقف  ــى مددجويى تا س ــاى كارفرماي ــرح ه ــراى ط ب
ــده ــر ش ــال جارى ميس ــون ريال نيز در س 750 ميلي

 است.
ــداد افزود:  ــى كميته ام ــتغال و خودكفاي ــاون اش مع
ــاى ملى ، ملت  ــارى تاكنون بانك ه ــال ج ازابتداى س
ــاورزى وبانك هاى  ــارت ، كش ــپه ، صادرات ، تج ، س
ــهم  ــا توجه به س ــكارى را ب ــترين هم خصوصى بيش
ــتغالزايى مددجويان  تعيين شده اعطاى تسهيالت اش

داشته اند.
ــهيالت  ــال در صورت جذب تس ــد : امس وى يادآور ش
ــغلى براى  ــنه بانكى يكصد هزار فرصت ش قرض الحس
ــد كه در ابتداى سال آينده  مددجويان ايجاد خواهد ش

جشن خودكفايى يكصد هزار خانواده استقالل يافته و 
خودكفا شده برگزار خواهد شد.

ــرايط  ــه امداد افراد واجد ش ــان اينكه كميت اميد با بي
دريافت تسهيالت را شناسايى و طرح توجيهى اشتغال 
ــان كرد: تامين منابع اين  را تدوين مى كند، خاطرنش
ــرارداد صورت  ــرف ق ــوى بانك هاى ط ــا از س طرح ه
ــى و نظارت در اين ــايى ، معرف مى گيرد و امداد شناس

 طرح ها را بر عهده دارد.
ــتغال و خودكفايى كميته امداد گفت: سال  معاون اش
ــارد تومان )  ــته نيز همين ميزان ( دو هزار ميلي گذش
ــتغالزايى مددجويان  تسهيالت از سوى بانك براى اش
كميته امداد اختصاص يافت كه حدود يكهزار ميليارد 
تومان آن جذب و به شعب بانك ها در استانها ابالغ شد.

ــد از  ــار وزارت كار، 45 درص ــق آم ــت: طب ــد گف امي

ــط امداد ــال گذشته توس ــتغال هاى كوچك در س اش
ــده و 55 درصد مابقى آن توسط 18 دستگاه   ايجاد ش
ايجاد شده است كه اين آمار نشان دهنده موفقيت امداد 

در بحث اشتغال است.
ــته در بحث  ــال گذش ــار س ــى چه ــه داد: ط وى ادام
ــتغال هاى كوچك، كميته امداد توانسته است مقام  اش
ــب كند، ضمن اينكه در اين چهار سال  ــت را كس نخس
ــهيالت را از بانك هاى عامل در بحث  نيز بيشترين تس
ــتغال دريافت كرده؛ به طورى كه حدود 96 درصد  اش

وصولى داشته است.
الزم به ذكر است، همكارى و همراهى بانك هاى عامل 
ــعه كشور (1390 تا  ــال برنامه پنجم توس طى چهار س
ــاى اجرايى و تعداد  ــد تعداد طرح ه 1394) موجب ش
خانوار خودكفا شده نسبت به مجموع سال هاى فعاليت 
كميته امداد از ابتداى تاسيس تا قبل از سال 1390 به 
ــد افزايش يابد و  ترتيب معادل 57 درصد و 167 درص
بانكها طى اين چهار سال بيش از 40هزار ميليارد ريال 
تسهيالت به متقاضيان پرداخت كرده اند كه اين مبلغ 
ــزار و 811 ميليارد  معادل 83 درصد از كل مبلغ 47ه
ــه مددجويان  ــتغالزايى اعطايى ب ــهيالت اش ريالى تس

بوده است.

ــت: بوفه هاى مدارس  ــازمان دانش آموزى گف رييس س
ــتانداردهاى تعيين شده از سوى وزارت  بايد براساس اس
ــت مجوز فعاليت را دريافت كنند كه تاكنون 20  بهداش
هزار بوفه مجوز اخذ كرده اند و بوفه هايى كه مجوز دريافت 
نكرده اند فعاليت شان قانونى نيست.حميدرضا كفاش در 
ــت هزينه 200 هزار  جمع خبرنگاران در خصوص درياف
ــازمان دانش آموزى از بوفه هاى مدارس،  تومان توسط س
ــط مدرسه اداره مى شود  اظهار داشت: بوفه مدارس توس
ــازمان دانش آموزى به نيابت از معاونت تربيت بدنى و  س
سالمت و معاونت پرورشى و فرهنگى مسووليت نظارت و 

آموزش بر بوفه ها را برعهده دارد.
ــت از بوفه هاى  ــراً براى درياف ــزود: عددى كه اخي وى اف
مدارس مشخص شده هنوز ثابت نشده است و اين موضوع 
در اختيار شوراى استان ها است تا با توجه به موقعيت خود 
ــاالنه مبلغى بابت اداره  مبلغ آن را مشخص كنند. بايد س

بوفه مدارس در اختيار اين سازمان قرار بگيرد.
رييس سازمان دانش آموزى گفت: وزارت بهداشت نسبت 
ــت مى كنند،  ــه در بوفه هاى مدارس فعالي به عواملى ك
ــل بوفه ها بايد  ــت و اعالم كرده اند كه عوام ــاس اس حس
ــت دريافت  ــاى الزم را ببينند و كارت بهداش آموزش ه
ــدام بر بوفه هاى مدارس  كنند. همچنين بحث نظارت م
ــانى اعزام مى شوند كه  ــاس بازرس را داريم كه براين اس
ــاش ادامه داد:  ــده دارند.كف ــا را برعه ــر بوفه ه نظارت ب
بوفه هاى مدارس، مجاز به فروش تمام محصوالت غذايى 

ــت اجناس  ــاس نظر وزارت بهداش ــتند و بايد براس نيس
ــان كرد: آموزش عوامل فعال در  خود را ارائه دهند.وى بي
بوفه هاى مدارس، لباس هماهنگ آنها و استمرار نظارت 
ــازمان  بر بوفه ها هزينه هايى را به همراه دارد كه از نظر س
ــا از محل اعتبارات  ــت اين هزينه ه دانش آموزى پرداخ
ــى و فرهنگى  ــت.معاون پرورش ــكال اس دولتى جاى اش
ــى از درآمد  ــوزش و پرورش تصريح كرد: بخش وزارت آم
ــتان ها و مناطق بعد از آموزش،  بوفه ها با نظر شوراى اس
ــطح بوفه ها هزينه ــاال بردن س ــازى و ب نظارت، كيفى س

 خواهد شد.
ــش كه هزينه اى كه بوفه ها  ــخ به اين پرس كفاش در پاس
ــاى الزم پرداخت كنند چه  بايد بابت دريافت آموزش ه
ميزان است، گفت: براى يك سال تحصيلى كف اين رقم 
100 هزار تومان و سقف آن 200 هزار تومان است و اگر 
ــه اى اعالم كند درآمد الزم را ندارد، اين رقم قابل  مدرس
كاهش است.وى در پاسخ به اين پرسش كه برخى مدارس 
ــم 400 هزار تومان  اعالم كرده اند كه از بوفه هاى آنها رق
مطالبه شده است، افزود: ممكن است اين رقم براى فعاليت 
بوفه مدرسه در دو شيفت باشد اما اگر مواردى وجود دارد 
كه مبالغى باالتر از 200 هزار تومان از بوفه مدرسه مطالبه 
شده است، آن را به حوزه بازرسى وزارت آموزش و پرورش 

گزارش دهند.
ــاره به اينكه دريافت  ــازمان دانش آموزى با اش رييس س
100 تا 200 هزار تومان از بوفه هاى مدارس قانونى است، 

ادامه داد: اين رقم صرف توسعه بوفه ها مى شود و از آنجايى 
كه بوفه ها خوب درآمد دارند نمى توانيم از محل اعتبارات 
دولتى براى آنها هزينه كنيم.كفاش در پاسخ به اين پرسش 
كه با ارسال اين بخشنامه شاهد تعطيلى بوفه هاى 80 تا 
90 هزار مدرسه خواهيم بود، عنوان كرد: حتى بوفه يك 
ــت اما اعطاى مجوز به بوفه ها  ــده اس مدرسه تعطيل نش
ــوى وزارت  ــتانداردهاى تعيين شده از س ــاس اس براس
بهداشت است به گونه اى كه شوراى هر استان فعاليت بوفه 
مدرسه را با استانداردهاى وزارت بهداشت تطبيق مى دهد 
ــته باشد مجوز به آن اعطا  كه اگر كف استانداردها را داش
مى شود.وى بيان كرد: تا امروز 20 هزار بوفه مدرسه مجوز 
فعاليت را دريافت كرده اند و مدارسى كه بوفه آنها مجوز 
رسمى ندارد بايد در انتظار صدور مجوز باشند و مدرسه اى 
ــت، فعاليت بوفه اش ــده اس كه مجوز براى آن صادر نش

 غيرقانونى است.
ــى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش در   معاون پرورش
ــازمان دانش آموزى  ــش كه مربيان س پاسخ به اين پرس
ــت حق الزحمه خود را  اعالم مى كنند كه چند سالى اس
ــازمان دانش آموزى  ــت نكرده اند، گفت: مربيان س درياف
ــت مى كنند  ــه اى را درياف ــا حق الزحم ــراى آموزش ه ب
ــال گذشته ــت. از س كه حداكثر ان 200 هزار تومان اس
 4 ميليارد تومان به آنها بدهكار هستيم اما قول مى دهيم 
ــته و حق الزحمه امسال را تا پايان آذر بدهى سال گذش

 پرداخت كنيم.

رشد 25درصدى ارائه تسهيالت قرض الحسنه بانك ها 
به مددجويان  امداد

رييس سازمان دانش آموزى:

فعاليت بوفه هاى بدون 

مجوز در مدارس قانونى 

نيست

از ناهنجارى هاى جنسى تا طالق و زندگى مجردى؛

جايگاه خانواده در برنامه ششم توسعه 
چگونه بايد باشد؟
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نبود اتوبوس هاى توريستى يكى از مشكالت زيرساختى گردشگرى 
است كه با توجه به اشاره رييس سازمان ميراث فرهنگى به سونامى 
ــت فكرى اساسى  ــگران خارجى در آينده نزديك بهتر اس گردش

درباره رفع آن شود.
رييس سازمان ميراث فرهنگى بارها در سخنرانى هاى اخير خود 
صحبت از سونامى ورود گردشگران خارجى به كشور كرده و اينكه 
ــيل عظيم گردشگرانى كه در سال 2016  بايد براى پذيرايى از س
ــويم. مسعود سلطانى فر حتى  و 2017 به ايران مى آيند، آماده ش
تاكيدكرده كه بايد مشكالت حوزه حمل و نقل ايران نيز حل شود. 
اما تاكنون راهكارى براى آن ارائه نداده است. در اين ميان جامعه 
ــتگاه خودرو اعم از  تورگردانان ايران تقاضاى واردات دو هزار دس
ــتى را به دولت ارائه كرده است. اتوبوس، مينى بوس و َون توريس

ــگرى براى ورود خودروهاى توريستى  درخواست فعاالن گردش
ــخى كه داده شده  ــت؛  اما هر بار پاس چندين بار مطرح شده اس
اگرچه اميدوار كننده بوده ولى در اصل نتيجه اى نداشته است!همه 
ــانى كه به نوعى با موضوع ورود گردشگر آشنا هستند بر اين  كس
موضوع نيز واقفند كه يكى از عمده ترين مشكالت ايران در حوزه 
حمل و نقل مسافران و به خصوص گردشگران خارجى است و اگر 
راهكارى باشد همه آن را تنها تاييد مى كنند.نصراهللا پژمان فر، مقام 
ناظر بر فعاليت كميسيون عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى در 
مجلس شوراى اسالمى نيز در نشستى با فعاالن گردشگرى كه در

 هتل اوين برگزار شد، قول ورود خودروهاى خارجى توريستى و 
ارائه تسهيالت گمركى و بانكى الزم براى ورود اين خودروها را داد.

پيشنهادى كه كسى نشنيد
ــى نيز از  ــازمان ميراث فرهنگ ــذارى س ــرمايه گ حتى معاون س

ــازمان به دولت براى تسهيل  ــنهادى اين س ارائه طرح پيش
ــگران  به كشور  واردات خودروهاى مخصوص گردش

خبر داده و گفته است كه اتومبيل هايى هم 
هستند كه فقط در كويرنوردى و 

طبيعت گردى كاربرد 

دارند ، اما در داخل كشور امكان ساخت اين خودروها وجود ندارد 
ــازيم ؛  ــى بخواهيم آن ها را بس ــازان داخل و نمى توان از خودروس
ــور  بنابراين از دولت تقاضا كرديم راه ورود اين خودروها را به كش
آسان كند. سعيد شيركوند يك سال پيش اين خبر را داده و گفته 
ــى است و درخواست آن نيز  بود كه اين طرح در مرحله  كارشناس
ــت.از سوى ديگر  ــى اس ــيون هاى دولت در حال بررس در كميس
ــور نيز تنها يك  ــگرى كش مرتضى رحمانى موحد، معاون گردش
ــنهاد داد كه اتوبوس هاى مستعمل دو طبقه  بار در نشستى پيش
ــوند را تجهيز كرده و  ــا نگهدارى مى ش كه اكنون در پاركينگ ه
آنها را به اتوبوس توريستى تبديل كرد. اين پيشنهاد را البته كسى 
نشنيد و يا دنبال آن را نگرفتند چون ديگرى خبرى از آن نشد. با 
ــوى سازمان متولى  اين حال، اين تنها واكنش هايى بود كه از س
ــگرى درباره يكى از كمبودهاى زيرساخت گردشگرى در  گردش
كشور شنيده مى شد. پس از آن فرزاد هوشيار، مديرعامل سازمان 
رفاه، خدمات و مشاركت هاى اجتماعى از برگزارى مناقصه اى براى 
ورود اتوبوس هاى گردشگرى به سيستم حمل و نقل گردشگران 
در تهران خبر داد و گفت: قرار است به زودى مناقصه اى در حوزه 
گردشگرى برگزار شود تا چند شركت بزرگ از برندهاى خارجى و 

داخلى اتوبوس هاى گردشگرى به تهران بياورند.
اتوبوس هايى كه سرويس بهداشتى همراه دارند

در اين ميان تعدادى اتوبوس  و خودروى توريستى در داخل كشور 
ــوند، مى توانند نه تنها مشكل حمل و  وجود دارد كه اگر تجهيز ش

نقل گردشگران خارجى بلكه حمل و نقل گردشگران داخلى را نيز 
تسهيل كنند. چرا كه برخى از آنها حتى سرويس بهداشتى همراه 
نيز دارند و مى توانند ذره اى از مشكل نبود سرويس هاى بهداشتى 
ببن راهى را حل كنند.به طور مثال يكى از اين خودروها اتوبوس دو 
طبقه توريستى بنز نئوپلن ساخت آلمان است كه در اختيار محمد 
صادق قنادى قرار دارد. مالك اين اتوبوس توريستى به خبرنگار مهر 
گفت: از اين تعداد اتوبوس 42 دستگاه وارد ايران شده كه اكنون 
بسيارى از اين دستگاه ها در اختيار دولت قرار دارد و تا جايى كه من 
مطلع هستم حدود 4 دستگاه از آن در اختيار مردم قرار گرفت. در 
سال 81 و يا 82 قرار بود 150 دستگاه وارد ايران شود اما زمانى كه 
تحريم ها عليه ايران شدت يافت، جلوى ورود آنها را گرفتند.قنادى 
كه چهار سال پيش اين اتوبوس را خريدارى كرده، درباره امكانات 
اين اتوبوس توريستى كه در سال 1998 طراحى شده است گفت: 
اين اتوبوس داراى بخچال و فريزر جداگانه، چاى ساز و قهوه جوش، 
سرويس بهداشتى، آبگرمكن و آبسردكن، مايكروفر و ظرفشويى 
است. سرويس بهداشتى اين خودرو اكنون از كار افتاده است چون 
بايد تجهيز شود تا فضاى داخلى اتوبوس بو نگيرد. حتى ظرف شويى 
آن را نيز به خاطر استهالك ماشين از كار انداخته ام. تجهيز امكانات 
اين اتوبوس حدود 15 ميليون تومان خرج دارد. اما اكنون من تنها 
15 روز از ماه را در سفر هستم بنابراين 15 روز ديگر ماه اين خودرو 
ــتانم سفر كارى  ــطه دوس در پاركينگ قرار دارد مگر آنكه به واس
پيش بيايد.قنادى گفت: طبقه باالى اين اتوبوس هشت سيلندر، 
داراى 40 صندلى VIP  است اما طبقه پايين داراى امكانات سلف 
ــت و در كل با ظرفيت راننده و كمك راننده، 73 نفر  سرويس اس
صندلى دارد. اما من مى خواهم حدود 8 صندلى از آن را 
ــافر بازتر و راحت تر  ــتن مس كم كنم تا فضاى نشس
ــتى بيان كرد:  ــد.مالك اين خودروى توريس باش
سال گذشته يك تور از گردشگران لهستانى را 
به مدت 13 روز دور ايران گرداندم. اين خودرو 
ــكلى برايش  ــخت هيچ مش در جاده هاى س
بوجود نمى آيد حتى يادم نيست كه با آن 
تصادف كرده باشم برعكس بسيارى از
 اتوبوس هاى توريستى ديگر در داخل 
ــكل ترمز و ... دارند، اين  ايران كه مش
ــكالتى رو به رو  ماشين با چنين مش
ــه مانيتور  ــت. البت نيس
ــت كه طبقه باال را  داش
ــتم ببينم اما  مى توانس

اين مانيتور را دزد برد!

اتوبوس هاى توريستى آتش زا!
غير از اين اتوبوس توريستى كه نمونه اش در ايران كم است، برخى از 
هتلداران تعدادى ون و ميدل باس در اختيار دارند كه از آن به عنوان 
ترانسفر مسافران خارجى خود استفاده مى كنند؛ اما تنها امكانات 
آن تهويه هواست. البته هستند برخى از افراد ديگر كه اتوبوس هاى 
ــافران گران  ــدارى كرده اند تا با آن مس لوكس ديگرى را نيز خري
قيمت را جا به جا كنند. آنها با اين اتوبوس ها مسافر داخلى جابه جا 
نمى كنند و در خطوط اتوبوسرانى هاى دولتى نيز فعال نيستند. 
چون هزينه كرايه اتوبوس هاى آنها به دالر گرفته مى شود اما بسيار 
تميزتر و جادارتر از نمونه اتوبوس هاى توريستى داخلى است.در 
ــراد اتومبيل هايى را در اختيار دارند كه  اين ميان برخى ديگر از اف
اتوبوس توريستى نيستند؛  اما از آنها مى توان به عنوان خودروهاى 
آف رود توريستى استفاده كرد مانند بسيارى از ماشين هاى خارجى 
متعلق به جنگ جهانى كه در مناطق شمالى كشور مانند روستاى 
قاسم آباد كم نيستند.اين خودروها مى توانند سه تا چهار مسافر را 
سوار كرده و به مناطقى از جنگل هاى بكر بروند كه با هيچ ماشين 
معمولى ديگر نمى توان رفت و يا خودروهاى داخلى توان باالرفتن 
از جاده هاى شيب دار اين مناطق را ندارند.مردم با اين خودروها در 
مناطق صعب العبور معموال كارهاى روزانه خود را انجام مى دهند 
ــير نيز ــت ها بخواهند آنها را در اين مس اما در مواقعى كه توريس
ــن خودروهاى جنگ  ــه زيادى براى اي  وارد مى كنند چون هزين
جهانى اول كرده اند و از يك ماشين مستعمل آن را تبديل به يك 
خودروى توريستى كرده اند.بنابراين شايد بيشتر بتوان به فعاليت 
ــت چرا كه بسيارى از آنها از  بخش خصوصى در اين كار اميد داش
سر تمايل شخصى چنين هزينه هايى براى خريد اتوبوس لوكس 
ــتى براى انجام سفرهاى  گردشگرى و يا تجهيز خودروى توريس
ــور  ــتى بزرگ در كش كوتاه مدت كرده اند.اما اتوبوس هاى توريس
همان اتوبوس هاى VIP هستند كه بيشترشان يا امكانات كاملى 
ندارند و يا اينكه تعداد صندلى هاى تخت خواب شوى آنها به حدى 
ــتى صندلى، فقط كمى عقب مى رود! برخى  ــت كه پش زياد اس
ديگر  از انواع اتوبوس هاى توريستى نيز با برند مشهورى در كشور 
ــتاندارد نبودن مشكالت بسيارى را  تردد مى كنند كه به علت اس
ــگران بوجود آورده اند مانند اتوبوس هاى اسكانيا كه  براى گردش
ــوزى در آنها، ترمز نگرفتن و چپ كردنشان در جاده هاى  آتش س

گردشگرى بارها خبرساز شده است.
هنوز بايد حرف هاى 15 سال قبل را بزنيم!

ــگرى كه  ــناس حوزه گردش در اين باره، حجت اهللا امينى، كارش
15 سال در حوزه حمل و نقل مسافران خارجى در ايران كار كرده 
ــت به خبرنگار مهر گفت: هنوز هم وقتى صحبت از مشكالت  اس
ــگران خارجى مى كنيم بايد حرف هاى  حوزه حمل و نقل گردش

15 سال قبل را بزنيم چون شايد ظاهر خودروهايمان تغيير كرده 
اما مشكل حل نشده باقى مانده است. وى ادامه داد: به عنوان مثال 
پيشنهاد تبديل اتوبوس هاى مستعمل به اتوبوس هاى توريستى 
ــده بسيار خوب است  ــته نش در دوره اى كه هنوز تحريم ها برداش
چون هزينه ورود اتوبوس و خودروهاى گردشگرى به ايران بسيار 
هزينه بر خواهد بود تا تجهيز خودروهاى داخلى. اما آيا واقعا چنين 
پيشنهادها و كارهايى انجام مى شود؟ مشكل در كجاست؟ غير از 
اين است كه ما هنوز به درآمد حاصل از ورود گردشگر خارجى به 

ايران اعتقاد پيدا نكرده ايم؟
خدمات VIP در ايران تعريف استانداردى ندارد

ــگرى افزود: بسيارى از شركت هاى حمل و  اين كارشناس گردش
نقل در تبليغات خود اعالم مى كنند كه اتوبوس توريستى با خدمات 
VIP در اختيار دفاتر خدمات مسافرتى مى گذارند. نيم نگاهى به 
اين اتوبوس ها باعث مى شود تا بدانيم اينها همان مينى بوس هاى 
گازوييلى خط ترمينال جنوب و شوش هستند كه بزرگتر شده و 
داخلش ديگر دود ماشين مسافر را آزار نمى دهد و البته يك جاى 
ــه آن اضافه كرده اند و يك  خواب براى راننده و يك يخچال نيز ب
كيك و آبميوه هم همان اول سفر به مسافر مى دهند. اين خدمات 
با هم مى شود خدمات VIP ! پس بايد گفت خدمات ويژه هم در 
ــتانداردى ندارد تا به هر خدمتى كه بايد بدهيم  ايران تعريف اس

.VIP نگوييم
ــگر خارجى از  ــم؟ مگر ما گردش ــرا راه دور بروي وى ادامه داد: چ
فرودگاه هاى بين المللى به داخل شهرهايمان نمى آوريم؟ چقدر 
سعى كرديم به رانندگان تاكسى ها آموزش دهيم؟ برنامه اى براى 
اين كار كوچك نداريم كه رانندگان را آموزش دهيم تا وقتى مسافر 
خارجى پايش را از هواپيما بيرون گذاشت، دستش را نكشيم و به 
زور از او دالر نگيريم. آن وقت مى خواهيم كه تجهيزات حمل و نقل 
گردشگرانمان كامل باشد؟درد و دل فعاالن حوزه حمل و نقل در 
ــايل حمل و نقل داخلى  اين باره كم نيست. آنها مى دانند كه وس
ــت چه برسد به  ــخگوى نياز گردشگران داخلى نيس موجود پاس
گردشگران خارجى. اما بسيارى از آنها اعالم مى كنند كه در حال 
ــگرى منفعتى  حاضر ورود اتوبوس ها و خودروهاى لوكس گردش
ــود آن وقت  ندارد، مگر آنكه اين موضوع دغدغه اى براى دولت ش
است كه مى توان حداقل هزينه هاى گمركى ورود اين خودروها را 

حذف كرد و اين ماشين هاى توريستى را به ايران آورد.
ــور نيز بر نبود  ــد اگرچه مديران گردشگرى در كش به نظر مى رس
ــگران واقف هستند اما  ــتم حمل و نقل مناسب ويژه گردش سيس
همچنان طرحى و يا برنامه اى براى حل مشكالت اين حوزه ندارند 
مگر آنكه بخش خصوصى وارد اين حوزه شود به شرط آنكه فعاالن 

گردشگرى از اين ظرفيت استفاده كنند.

ــياه كوچولو»،  ــرى»،  «ماهى س ــدر آن ديگ اكران فيلم هاى «پ
ــنبه 19  ــتاده مى ميرند» و «چهارش ــق ها ايس «ارغوان»، «عاش

ارديبهشت» از 5 آبان  آغاز مى شود.
«پدر آن ديگرى» به كارگردانى يداهللا صمدى در گروه استقالل،  
ــاخته مجيد اسماعيلى در گروه ماندانا،  «ماهى سياه كوچولو» س
ــد بنكدار به  ــوان عليمحمدى و امي ــوان» به كارگردانى كي «ارغ
ــتاده مى ميرند» به  ــق ها ايس ــينما كورش، «عاش سرگروهى س
كارگردانى شهرام مسلخى در گروه اريكه ايرانيان و «چهارشنبه 19 
ارديبهشت» اولين ساخته وحيد جليلوند در گروه آزاد به روى پرده 
خواهند رفت.«پدر آن ديگرى» كه سال گذشته نمايشش در خارج 
از مسابقه سى و سومين جشنواره فيلم فجر مورد سوال قرار گرفت، 
پس از سال ها يداهللا صمدى كارگردان كهنه كار را به سينما آورده 
ــت.بازيگران اين فيلم كه درباره يك بچه ناشنوا است، حسين  اس
يارى، هنگامه قاضيانى، فريده سپاه منصور، مريم سعادت، شمسى 
فضل الهى، اكبر عبدى و جمشيد مشايخى هستند.«چهارشنبه 
ــاخته وحيد جليلوند كه حضور موفقى در  ــت» س 19 ارديبهش
ــت و در ونيز نيز حاضر بود با بازيگرانى  ــنواره فيلم فجر داش جش
چون نيكى كريمى، امير آقايى، شاهرخ فروتنيان، برزو ارجمند، 
وحيد جليلوند و آفرين عبيسى درباره يك آگهى غير متعارف در 
بخش نيازمندى هاى روزنامه همشهرى، است كه جمعيت كثيرى 
را در روز مشخصى به خيابان مى كشد، دخالت پليس غائله را على 

الظاهر پايان مى دهد اما... .
ــد بنكدار نيز  ــى كيوان عليمحمدى و امي «ارغوان» به كارگردان
براساس داستان كوتاهى از على اكبر حيدرى و توسط حيدرى، اميد 
بنكدار و كيوان على محمدى نوشته شده است.اين فيلم هم كه در 

جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد به عنوان اثرى عاشقانه با بازى 
ــقايق فراهانى، آزاده صمدى،  مهتاب كرامتى، مهدى احمدى، ش
الهام كردا، ياسمين پازوكى، مرتضى اسماعيل كاشى، نسيم ادبى، 
رابعه مدنى، مريم بوبانى و نيكى نصيريان، داستان يك زن و مرد 
است كه در شب مرگ يك موزيسين معروف، برخورد اتفاقى شان 
روى گذشته و آينده هر دوى آنها تاثير مى گذارد.«عاشق ها ايستاده 
مى ميرند» دومين ساخته شهرام مسلخى است كه با بازى سروش 
ــرخ ، لعيا زنگنه و ... اكران مى شود.در خالصه  صحت، پوريا پورس
داستان اين فيلم سينمايى كه به تهيه كنندگى يوسف صمدزاده 
توليد شده، آمده است: رضا رزمنده دوران جنگ تحميلى است كه 
اكنون به عنوان خبرنگار مشغول به فعاليت است، او يك روز حين 
كار متوجه گزارشى مى شود كه در حال پخش از تلويزيون است، 
در اين گزارش همرزم كرد و ناجى او در دوران جنگ را مى بيند كه 
بر عليه صدام مى جنگد. رضا براى ديدار همرزمش عازم كردستان 
ــياه كوچولو» اولين ساخته بلند مجيد  عراق مى شود.«ماهى س
اسماعيلى با بازى مريال زارعى، مصطفى زمانى و همايون ارشادى 
ــتان آن آمده است: «اگر ناگهان  ساخته شده كه در خالصه داس
ــمن پشت بوته هاست اما اگر  پرنده ها به پرواز درآمدند، يعنى دش
پرنده اى پريد شايد پى دانه اى مى رود. جنگجويان خطاكار تنها به 
پيروزى فكر مى كنند، پس بديهى است كه به سمت هر جنبشى 
ــت بوته ها يورش مى برند اما جنگجويان خردمند كه حواس،  پش
درك و عكس العمل شان را يكپارچه كرده اند تفاوت پروازهاى دسته 
ــانه ها را طى آموختن  جمعى و تنها را مى دانند. آنها آگاهى بر نش
«آيين دالورى» زيست كرده و مى دانند موقعيت پس از پيروزى 

مهم است نه پيروز شدن.»

اين فيلم ها به گيشه سينماها جان مى دهند؟
 زاينده رود: بنا بر اعالم دبير اجرايى پنجمين جشنواره ملى فيلم كوتاه حسنات؛ 
اعضاى هيات انتخاب پنجمين جشنواره ملى فيلم كوتاه حسنات اصفهان جهت 
بررسى و انتخاب آثار بخش مسابقه درسه سطح ملى، تجربى و تجربه نخست، 
از بين  2200 اثر رسيده به دبيرخانه جشنواره معرفى شدند.اميرحسين عشاقى 
در ادامه گفت: اين اعضاء كه از هنرمندان و كارشناسان و اساتيد دانشگاههاى 
ــه ماه آثار رسيده در بخش هاى  سينمايى اصفهان هستند كه در بازه زمانى س
ــنواره ملى فيلم  ــد كرد.دبير اجرايى جش مختلف را بازبينى و انتخاب خواهن
ــتانى با 957 اثر بيشترين  كوتاه حسنات اصفهان با اشاره به اينكه بخش داس
ــاس در  ــت، گفت: بر اين اس ــيده را به خود را اختصاص داده اس حجم آثار رس
ــاهرخى متولد 1341 (فيلمساز و  اين بخش آقايان فريدون خسروى قلعه ش
مدرس دانشگاه - داراى مدرك ليسانس هنر و ادبيات)، مجيد صديقى متولد 
ــينما -)، سيد عبدالحسين  ــاز و مدرس وكارشناسى ارشد س 1358 (فيلمس
ــازى و مدرس دانشگاه)، سيدمحمد  احمدى1339 (كارگردان ارشد فيلمس
طباطبايى متولد 1358( رييس انجمن سينماى جوان اصفهان – داراى مدرك 
كارشناسى كارگردانى) ، اميرحسين عشاقى متولد 1355 (دبير اجرايى جشنواره 
حسنات- داراى مدرك كارشناسى متالوژى )، آثار رسيده در بخش داستانى را  
كه حدود 10هزار دقيقه است، بازبينى و انتخاب خواهندكرد.وى، با بيان اينكه  
372 اثر مستند درمدت زمان 7600 دقيقه از مستندسازان كشور به دبيرخانه 

ارسال شده است، افزود:  بر اين اساس عزت اهللا پروازه متولد 1352 (مستند ساز  
و كارشناس ادبيات دراماتيك)، فرشاد احمدى دستگردى 1354 (كارگردان و 
كارشناس سينما)، رضا صالحى 1358 (كارشناس ارشد توليد سيماى دانشگاه 
صدا و سيما - مدير گروه دانشگاه جامع علمى كاربردى مركز فرهنگ و هنر يك 
اصفهان)، على اكبر بكتاشيان متولد 1337 (كارشناسى ارشد مديريت و تهيه 
كنندگى – مدرس و بازنشسته صدا و سيما) و اميرحسين عشاقى متولد 1355 
ــنات- داراى مدرك كارشناسى متالوژى) هيات  (دبير اجرايى جشنواره حس
ــكيل مى دهند.عشاقى در ادامه با  انتخاب بخش مستند جشنواره پنجم را تش
ــنواره پنجم ابراز داشت: اين  اشاره به ارسال 161 اثر در بخش پويانمايى جش
آثار نيز توسط ابوالقاسم نظرپور متولد 1332 (فيلمساز – كارگردان و انيماتور 
پيشكسوت و برجسته كشور)، شكوه سلطانى متولد 1358 ( دراى مدرك دكترى 
مديريت رسانه و مدرس دانشگاه)، سيد على مفَضلى متولد 1355 (مديرعامل 
آسيفا: انجمن سينماى فيلمسازان انيميشن اصفهان و مدرس دانشگاه سپهر) 
ــد.وى، اعضاى هيات انتخاب بخش فيلمنامه را  بازبينى و انتخاب خواهند ش
ــناس ارشد ادبيات نمايشى  نيز با معرفى عطيه سلطانى متولد 1357 ( كارش
ــنده و كارگردان)، امير هوشنگ جمشيديان 1339  - مدرس دانشگاه، نويس
ــى- مدرس و نويسنده)، مجيد زهتاب 1337 (كارشناس ارشد ادبيات نمايش

 (كارشناس ارشد ادبيات )، مريم موحديان متولد 1346(كارشناس ارشد ادبيات 
نمايشى – مدرس و محقق) و مهدوى هزاوه متولد 1348(كارشناس ارشد تئاتر 
ــگاه ) آغاز كرد و ادامه داد : اين اعضا نيز 710 فيلمنامه رسيده  ــتاد دانش و اس
ــنواره كه حدود 13 هزار صفحه فيلم نامه مى شود را بازبينى  به دبيرخانه جش
ــنواره ملى فيلم كوتاه  و انتخاب خواهند نمود. گفتنى است كه پنجمين جش

حسنات از 11 تا 14 اسفند ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

ــكو در اختصاص تنها يك  ــاره به سياست جديد يونس مسعود سلطانى فر با اش
ــاليانه آثارش در ميراث جهانى گفت: با اين  سهميه به هر كشور جهت ثبت س
حساب ما براى ثبت 49 اثر خودمان 40 سال زمان نياز داريم. مسعود سلطانى فر 
ــگرى گفت: سازمان  ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردش ، رييس س
ــكو) به عنوان يكى از مهمترين  ــى ملل متحد (يونس علمى، فرهنگى و آموزش
دستاوردهاى جامعه بشرى در قرن بيستم، در توسعه حوزه هاى مختلف فرهنگى، 
علمى و آموزشى سهمى به سزا و قابل توجه داشته است. وى افزود: برنامه حافظه 
جهانى نيز يكى از مهمترين فعاليت هاى يونسكو و نقطه اشتراكى از حمايت هاى 
صلح طلبانه آن در حوزه ارتباطات و فرهنگ است. وى با اشاره به اين نكات گفت: 
يك نكته اينكه با توجه به تنوع فرهنگ ها، همگان بايد بپذيرند كه جامعه بشرى 
يك كِل واحد است و يك وحدت در عين كثرت است. مساله ديگر اينكه محصول 
گذشته و حال جامعه بشرى، ميراثى است كه براى نسل هاى آينده به جا گذاشته 
مى شود.سلطانى فر گفت: ايران در پهنه كنونى خود و در جغرافياى ايران فرهنگى، 
ــال تمدن را در خود دارد و خوشبختانه از  ــينه اى از هزاران س پشتوانه اى با پيش
ــت اندركاران عرصه فرهنگ،  سال هاى گذشته تاكنون با تالش و همگرايى دس
ــند مكتوب از اين فرهنگ غنى در حافظه جهانى به ثبت رسيده است. هر  9 س
چند با توجه به فرهنگ ايرانيان، هنوز دهها و صدها اثر قابل ثبت ديگر در فهرست 
حافظه جهانى در اين سرزمين وجود دارد.وى با بيان اينكه كارشناسان ما تخمين 

مى زنند كه حدود يك ميليون بنا، محوطه، سايت و مكان تاريخى در كشور وجود 
دارد، گفت: از سال 1309 يعنى زمان تصويب و اجراى اولين قانون در حوزه حفظ 
و حراست از اين مكان هاى تاريخى تاكنون حدود 32 هزار بنا، محوطه، سايت و 
مكان تاريخى ثبت ملى شده است كه از اين تعداد 19 اثر به عنوان ميراث جهانى در 
يونسكو به ثبت رسيده است كه از اين ميان هم سه اثر در دوره دولت تدبير و اميد 
ثبت جهانى شده است.معاون رئيس جمهور با اشاره به يك فترت حدوداً 24 ساله در 
ثبت آثار ايرانى در ميراث جهانى، گفت: در سال 1979 سه اثر ايرانى به ثبت جهانى 
رسيد اما از آن زمان تا سال 2003 هيچ مكان، بنا و سايت تاريخى در عنوان ميراث 
جهانى ثبت نشد، از سال 2007 به اين طرف يونسكو با توجه به تقاضاهاى متعدد 
كشورها براى ثبت آثارشان در ميراث جهانى، براى هر كشور بيشتر از يك سهميه 
در سال در نظر نگرفت. ما همين االن حدود 49 اثر را به عنوان آثار يا مكان هايى 
در فهرست ثبت موقت در نوبت ثبت داريم ولى با توجه به سياست جديد يونسكو، 
حداقل بايد 40 سال صبر كنيم كه اين آثار به عنوان ميراث جهانى ثبت شود.وى 
در عين حال بناها، مكان ها، سايت ها و محوطه هاى تاريخى ايران را كه قابليت 
ثبت جهانى دارند اما هنوز در فهرست موقت كشورمان هم قرار نگرفته اند، حدود 
1500 تا 2000 اثر تخمين زد و در ادامه گفت: ما در سال جارى موفق شديم از 
يك سهميه سوخته شده در سال هاى گذشته استفاده كنيم و به جاى يك اثر، 
دو اثر را در ميراث جهانى ثبت كنيم كه اين دو اثر عبارت بودند از ميمند و شوش.
ــيب هاى موجود براى حافظه جهانى  سلطانى فر همچنين گفت: تهديدها و آس
ــل زدايى فرهنگى امروزه  ــائل فنى و ماهوى نيست؛ نس بشرى فقط ناظر بر مس
پديده اى ناميمون است كه ميراث مستند جهانى و برنامه حافظه جهانى را نيز 

تهديد مى كند. به اين تهديدها، سرقت، تخريب و ساير آسيب ها را هم بيفزاييد.

اعضاى هيات انتخاب پنجمين جشنواره 
ملى فيلم كوتاه  حسنات  معرفى شدند

ثبت 49 اثر ايرانى در ميراث جهانى 
يونسكو بيش از 40 سال زمان مى برد

 هتل اوين برگزار شد، قول ورود خودروهاى خارجى توريستى و 
ارائه تسهيالت گمركى و بانكى الزم براى ورود اين خودروها را داد.

پيشنهادى كه كسى نشنيد
ــى نيز از  ــازمان ميراث فرهنگ ــذارى س ــرمايه گ حتى معاون س

ــازمان به دولت براى تسهيل  ــنهادى اين س ارائه طرح پيش
ــگران  به كشور  واردات خودروهاى مخصوص گردش

خبر داده و گفته است كه اتومبيل هايى هم 
هستند كه فقط در كويرنوردى و 

طبيعت گردى كاربرد 

ــوند، مى توانند نه تنها مشكل حمل و  پيش بيايد.قنادى گفت: طبقه باالى اين اتوبوس هشت سيلندر، وجود دارد كه اگر تجهيز ش
VIP صندلى VIP صندلى VIP  است اما طبقه پايين داراى امكانات سلف  داراى 40

ــت و در كل با ظرفيت راننده و كمك راننده،  سرويس اس
8صندلى دارد. اما من مى خواهم حدود 8صندلى دارد. اما من مى خواهم حدود 8 صندلى از آن را 
ــافر بازتر و راحت تر  ــتن مس كم كنم تا فضاى نشس
ــتى بيان كرد:  ــد.مالك اين خودروى توريس باش
سال گذشته يك تور از گردشگران لهستانى را 
13به مدت 13به مدت 13 روز دور ايران گرداندم. اين خودرو 
ــكلى برايش  ــخت هيچ مش در جاده هاى س
بوجود نمى آيد حتى يادم نيست كه با آن 
تصادف كرده باشم برعكس بسيارى از

 اتوبوس هاى توريستى ديگر در داخل 
ــكل ترمز و ... دارند، اين  ايران كه مش
ــكالتى رو به رو  ماشين با چنين مش
ــه مانيتور  ــت. البت نيس
ــت كه طبقه باال را  داش
ــتم ببينم اما  مى توانس

اين مانيتور را دزد برد!

استقبـال از سونـامى گردشگران خـارجى
با كدام  اتـوبوس؟ 
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دريچه اخبار كوتاه

سرپرست پارك علم و فناورى استان چهارمحال و بختيارى گفت: بايد زمينه 
مشاركت بخش خصوصى در عرصه فناورى در استان چهارمحال و بختيارى 
فراهم شود، اظهار داشت: حضور بخش خصوصى در عرصه فناورى مى تواند 

موجب توسعه اين بخش شود.
اسماعيل پيرعلى افزود: بخش خصوصى با ورود به بخش فناورى مى تواند 
ــر موجب ايجاد  ــازى فناورى ها را فراهم كند، كه اين ام زمينه تجارى س
اشتغال و توسعه استان چهارمحال و بختيارى مى شود.سرپرست پارك علم 
و فناورى استان چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: پژوهش ها بايد به فناورى 

تبديل شود و زمينه بهره گيرى از آنها فراهم شود.
وى با اشاره به ضرورت تشكيل صندوق هاى پژوهش و فناورى در استان، 
ادامه داد: تشكيل صندوق هاى پژوهش و فناورى مى تواند زمينه ورود بخش 
خصوصى به عرصه فناورى را افزايش دهد.اسماعيل پيرعلى، گفت: بايد در 
استان بستر ها براى ورود بخش خصوصى در حوزه سرمايه گذارى در علم 
و فناورى فراهم شود و تالش شود كه بخش خصوصى به اين حوزه جذب 
شود.سرپرست پارك علم و فناورى استان چهارمحال و بختيارى تاكيد كرد: 
در استان چهارمحال و بختيارى، ظرفيت و پتانسيل هاى بااليى وجود دارد 
كه بايد با بهره گيرى از آنها در مسير توسعه استان و ايجاد اشتغال و افزايش 

درآمد گام برداشت.

مدير عامل شركت غله و خدمات بازرگانى چهارمحال و بختيارى،از رشد 
46درصدى خريد گندم از كشاورزان اين استان در امسال خبر داد.

كيقباد قنبرى، اظهار داشت:با پايان يافتن طرح خريد گندم در چهارمحال 
و بختيارى ،امسال 59 هزار و 133 تن گندم در استان از كشاورزان خريدارى 
شد.وى گفت:سال گذشته 40 هزار و 636 تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان 
استان از سوى عامالن، خريدارى شده بود.قنبرى، تصريح كرد: هر كيلوگرم 
گندم معمولى به قيمت 11 هزار و 550 ريال و هر كيلوگرم گندم دروم 11 
هزار و 880 ريال از كشاورزان خريدارى شد.مديرعامل شركت غله و خدمات 
بازرگانى استان، هزينه گندم خريدارى شده از كشاورزان را 686 ميليارد 
ــه داد: 673 ميليارد و 821 ميليون  و 936 ميليون ريال عنوان كرد و ادام
ريال از اين ميزان به افراد پرداخت شده است، كه مابقى هزينه كشاورزان 
روزهاى آتى پرداخت مى شود.به گزارش ايرنا، 38 هزار هكتار از اراضى ديم، 
و 25 هزار هكتار از اراضى آبى چهارمحال وبختيارى در سال زراعى جارى 
زيركشت گندم قرار گرفته است.طرح خريد تضمينى گندم در چهارمحال و 

بختيارى از نيمه خردادماه آغاز و تا پايان مهرماه انجام شد.

زمينه مشاركت بخش خصوصى در 
عرصه فناورى فراهم شود

رشد 46درصدى خريد گندم 
از كشاورزان 

رييس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى شهرستان 
فارسان ، در نشست كميته مراسم 13 آبان روز ملى 
مبارزه با استكبار جهانى اين شهرستان كه به ميزبانى 
ــد، با تسليت ايام  دفتر امام جمعه فارسان برگزار ش
شهادت امام حسين(ع)، انقالب اسالمى را برگرفته از 
نهضت عاشورا و قيام اباعبداهللا  الحسين(ع) دانست و 
اظهار داشت: 13 آبان يادآور سه حادثه و واقعه مهم 
ــت؛ و پيام اين سه واقعه  در تاريخ انقالب اسالمى اس
هم استكبارستيزى و نرفتن زير بار ظلم و ستم است.

ــال 43،  وى، تبعيد امام خمينى(ره) به تركيه در س
كشتار دانش  آموزان از سوى عوامل ساواك و تسخير 
النه جاسوسى به دست دانشجويان پيرو خط امام در 
سال 58 را سه واقعه مهم 13 آبان دانست وافزود: هر 
ــبت  ها  ــاله در اين روز بايد ياد و خاطره اين مناس س

گرامى داشته شود.
ــفى، با بيان اين كه  حجت االسالم جهانبخش يوس
شعار «مرگ بر آمريكا» در راهپيمايى روز چهارشنبه 
13آبان در سراسر كشور طنين  انداز مى  شود، تصريح 
ــال از عمر انقالب اسالمى  كرد: آنچه در طول 37 س

آموختيم مقابله با ظلم و استكبار است و اگر اين شعار 
ــالمى ايران حذف شود، چيزى  از نظام جمهورى اس
ــالمى نمى  ماند، به فرموده رهبر معظم  از انقالب اس
انقالب، مبارزه با استكبار و نظام سلطه، تعطيل  پذير 
ــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى  نيست.رييس ش
ــان در ادامه با اشاره به دغدغه  هاى  شهرستان فارس
رهبر فرزانه انقالب در سخنان اخيرشان مبنى بر نفوذ 
دشمن به كشور گفت: رهبر معظم انقالب اسالمى در 
ــخنان خود بارها مردم و مسووالن را بر هوشيارى  س
در برابر نفوذ دشمن تاكيد كردند.اين مقام مسوول با 
ــده  اى در داخل، بعد از تصويب برجام  بيان اين كه ع
ــعار مرگ بر آمريكا هستند،  در تالش براى حذف ش
افزود: راهپيمايى روز 13 آبان با توجه به اوضاع منطقه 
و تصويب برجام به صورت باشكوه برگزار مى  شود و 
ــعارهاى «مرگ بر آمريكا» و  شركت  كنندگان با ش
«مرگ بر استكبار» انزجار و نفرت خود را از استكبار 

جهانى نشان خواهند داد.
حجت االسالم يوسفى، به پيام  هاى راهپيمايى 13 
ــاره كرد و افزود: عده  اى فكر مى  كنند بعد از  آبان اش

برجام با آمريكا صلح خواهيم كرد، كه به فرموده رهبر 
معظم انقالب به جز مساله هسته  اى، در هيچ مساله 
 اى با آمريكا حرفى نداريم.وى اضافه كرد: ديگر پيامد 
راهيپمايى باشكوه 13 آبان اين است كه اگر آمريكا 
بخواهد در اجراى برجام عهدشكنى كند و به تعهدات 
خود عمل نكند، مردم خصوصا جوانان ثابت مى  كنند 
ــال  هاى 57، در مقابل ظلم و  كه همچون جوانان س

ستم استكبار جهانى خواهند ايستاد.
رييس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى شهرستان 
ــير راهپيمايى روز 13 آبان  فارسان، در ادامه به مس
ــد:  ــاره كرد و يادآور ش ــتان اش در مركز اين شهرس
ــنبه  ــاعت 10 صبح روز چهارش راهپيمايى راس س
13 آبان از ميدان امام خمينى(ره) فارسان به سمت 
مسجد امام حسين(ع) انجام مى  شود و حجت االسالم 
جمالى زاده، امام جمعه شهرستان در اجتماع مردم 
سخنرانى مى  كند.اين مقام مسوول در پايان با تاكيد 
ــدن راهپيمايى 13 آبان، از تمام  بر باشكوه برگزار ش
ــار جامعه براى حضور در اين راهپيمايى دعوت  اقش

كرد.

مفادآرا
7/486 آگهى موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آيين نامــه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيــأت موضوع تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفــات مالكانــه وبالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديده اســت 
لذامشــخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل تســليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم 

نمايند.
1) رأى شماره 8893-1394/6/21 هيأت : خانم محترم ميرزازاده  آرانى 
فرزند غالم شماره شناســنامه 157  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
77/60 مترمربع شماره پالك 2636 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع 

در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
2) رأى شــماره 8612-1394/6/5 هيــأت : آقاى حســين مهدوى مطلق 
فرزند على شماره شناسنامه 236 و خانم مهرى على مهدى آرانى فرزند 
نصراله شماره شناسنامه 111  (بترتيب نسبت به چهار و دودانگ مشاع) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 232/35 مترمربع شماره پالك 2624 
فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت عادى
3) رأى شماره 8623-1394/6/5 هيأت : آقاى على نوروزى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 159 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 185 مترمربع 
شــماره پالك 2622 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد 

بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
4) رأى شماره 8627-1394/6/5 هيأت : آقاى ســيد مصطفى شريفيان 
آرانى فرزند رضا شماره شناسنامه 251 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
96 مترمربع شماره پالك 2628 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در 

احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
5) رأى شماره 8676-1394/6/8 هيأت : خانم فاطمه صميمى نژاد فرزند 
قدرت اله شماره شناسنامه 9830 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 115 
مترمربع شــماره پالك 2625 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در 

احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
6) رأى شــماره 9113-1394/7/7 هيــأت : آقاى محمــد اكرميان فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 6190023339 و خانم خديجه ابوالحسن زاده 
آرانى فرزند ابراهيم شــماره شناســنامه 6190024701  (بالمناصفه) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 108/50 مترمربع شماره پالك 2539 
فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت عادى
7) رأى شــماره 9154 هيــأت : آقاى ســعيد ارباب فرزند تقى شــماره 
شناســنامه 10710 و خانم اشرف ســادات ميرحســينى آرانى فرزند 
سيد جواد شماره شناســنامه 662  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 144/30 مترمربع شــماره پالك 2640 فرعى مجزا از پالك 
2638 اصلــى واقع در  احمد آباد بخش ســه حوزه ثبتــى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
8) رأى شــماره 9333-1394/7/11 هيأت : خانم مريــم چاقزاده آرانى 
فرزند على شــماره شناســنامه 11626 و آقاى رضا ملكيان فرزند على 
اكبر شماره شناسنامه 5  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
160/50 مترمربع شماره پالك 2642 فرعى مجزا از شماره پالك 2638 
اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى

9) رأى شــماره 9347-1394/7/12 هيأت : آقاى مهدى بذرافشان فرزند 
محمد حسين شماره شناسنامه 665 و خانم فاطمه سادات سيادتيان آرانى 
فرزند سيد جالل شماره شناسنامه 763  (بالمناصفه) ، ششدانگ  قسمتى 
از يكبابخانه به مساحت 90 مترمربع شــماره پالك 2637 فرعى مجزا از 
پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
10) رأى شــماره 9137-1394/7/7 هيأت : آقاى اميرحسين عبداله زاده 
آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه 81 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
130 مترمربع شــماره پالك 2641 فرعى مجزا از شماره 18و31 فرعى 
مجزا از شماره پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
11) رأى شــماره 8687-1394/6/8 هيأت : آقاى عباســعلى مرنجابيان 
آرانى فرزند على اكبر شماره شناسنامه 319 و خانم طيبه چوپانى فرزند 
محمود شماره شناسنامه 11251  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 125/85 مترمربع شــماره پالك 2627 فرعى مجزا از شماره 
پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
12) رأى شــماره 8738-1394/6/9 هيأت : آقاى ســيد حسين سيديان 
فرزند سيد صادق شماره شناســنامه 209 و خانم ناهيده دشتبان آرانى 
فرزند احمد شماره شناسنامه 504  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 185/30 مترمربع شماره پالك 2629 فرعى مجزا از پالك مجزا 
از شماره پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.. مالكيت عادى
13) رأى شــماره 8693-1394/6/8 هيأت : آقاى حــوراء رحمتى آرانى 
فرزند محمود شماره شناسنامه 9182 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
198/50 مترمربع شماره پالك 2626 فرعى مجزا از پالك مجزا از شماره 
پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
14) رأى شــماره 8736-1394/6/9 هيأت : آقاى عباس حكيميان آرانى 
فرزند ابوالقاسم شماره شناســنامه 1881 و خانم مريم شيدائيان آرانى 
فرزند مهدى شماره شناســنامه 6190016111  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 117/45 مترمربع شماره پالك 2630 فرعى مجزا از 
پالك مجزا از شماره پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. خريدارى مع الواسطه از شهردارى
15) رأى شــماره 8728-1394/6/9 هيــأت : آقاى ابوالفضل ســتارى 
فرزند حسن شماره شناســنامه 66 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
175 مترمربع شــماره پالك 2623 فرعى مجزا از پالك مجزا از شــماره 
پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
16) رأى شــماره 8912-1394/6/22 هيأت : آقاى حشــمت اله قديريان 
آرانى فرزند صفرعلى شــماره شناســنامه 1250194415 ، ششــدانگ  
يكبابخانه به مســاحت 106/70 مترمربع شماره پالك 1649 فرعى مجزا 
از شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
17) رأى شماره 8848-1394/6/19 هيأت : آقاى روح اله مسجدى آرانى 
فرزند ماشااله شــماره شناســنامه 222 و خانم زهره نوذرزاده آرانى 
فرزند احمد شماره شناســنامه 615  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 70 مترمربع شــماره پالك 1648 فرعى مجزا از شماره 235 
فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكبت عادى
18) رأى شــماره 8885-1394/6/21 هيأت : آقاى علــى اكبر نوروزيان 
آرانى فرزند حســينعلى شــماره شناســنامه 379 و خانم فاطمه حاجى 

مومن آرانى فرزند حسن شماره شناسنامه 520  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 304/6 مترمربع شماره پالك 1650 فرعى مجزا از 
شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشــت بخش سه 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
19) رأى شــماره 8727-1394/6/9 هيأت : آقاى حمزه نوروزيان آرانى 
فرزند على اكبر شماره شناسنامه 758 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
131/62 مترمربع شــماره پالك 1642 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى 
از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشــت بخش ســه حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.مالكيت عادى
آقــاى  : هيــأت   1394 /6 /15-8764 شــماره  رأى   (20
 عبــاس عموصادقــى آرانى فرزنــد رمضانعلى شــماره شناســنامه 
1250032652 و خانــم شــكيبا اســمعيل بيگى فرزند ســعيد شــماره 
شناسنامه 6190003559  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
82/25 مترمربع شماره پالك 1647 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از 
پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
21) رأى شماره 8880-1394/6/21 هيأت : آقاى ماشااله صيادى آرانى 
فرزند عبدالحسين شماره شناسنامه 424 ، ششــدانگ  يكباب انبارى به 
مساحت 40/70 مترمربع شماره پالك 8048 فرعى مجزا از شماره 909 
فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت عادى
22) رأى شماره 8625-1394/6/5 هيأت : آقاى عليرضا رحيمى بيدگلى 
فرزند حسين شماره شناسنامه 8533 و ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
100/50 مترمربع شــماره پالك 2851 فرعى مجزا از شماره 437 فرعى 
از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش ســه حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت عادى
23) رأى شــماره 8669-1394/6/8 هيأت : خانم فاطمه مصباحى  فرزند 
على شماره شناسنامه 169 و خانم زهراسادات مصباحى بيدگلى فرزند 
سيد عليرضا شماره شناســنامه 180(بترتيب چهار و دو دانگ مشاع) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 285/50 مترمربع شماره پالك 2858 
فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد  بخش ســه  حوزه ثبتى 

آران و بيدگل مالكيت عادى
24) رأى شماره 8913-1394/6/22 هيأت : آقاى محمدحسين واليتى فرد 
فرزند محمدتقى شماره شناسنامه 6190046746 ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 109/12 مترمربع شــماره پالك 2859 فرعى مجزا از پالك 
3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش ســه حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
25) رأى شــماره 8914-1394/6/22 هيأت : خانم فاطمه سادات سيارى 
بيدگلى فرزند ســيد مهدى شماره شناسنامه 97 ، ششــدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 176/35 مترمربع شــماره پالك 2860 فرعى مجزا از پالك 
3  اصلى واقع در معين آباد  بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
26) رأى شماره 9134-1394/7/7 هيأت : آقاى مهدى واليتى فرد فرزند 
محمدتقى  شــماره شناســنامه 8748 و خانم طيبه قنبرى بيدگلى فرزند 
عليرضا شماره شناســنامه 9248 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 140/55 مترمربع شــماره پالك 2862 فرعى مجزا از پالك 
3  اصلى واقع در معين آباد  بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
27) رأى شــماره 8734-1394/6/9 هيأت : آقاى سيد مهدى ميرحسينى 
بيدگلى  فرزند سيد احمد شماره شناسنامه 214 و سيد رضا ميرحسينى 
بيدگلى  فرزند سيد احمد شماره شناسنامه 8679 (بالمناصفه)، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 132/40 مترمربع شماره پالك 2853 فرعى مجزا از 

شماره 953 فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد بيدگل  بخش 
سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى

28) رأى شماره 9123-1394/7/7 هيأت : آقاى عباس دخيل پور بيدگلى  
فرزند جعفر شــماره شناسنامه 227 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
147/80 مترمربع شماره پالك 2867 فرعى مجزا از شماره 35 و قسمتى 
از مشاعات 4 فرعى, فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد بيدگل  

بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
29) رأى شــماره 9136-1394/7/7 هيــأت : آقــاى رمضــان پورغالم 
جعفرآبادى  فرزند امراله شماره شناسنامه 277 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 112/30 مترمربع شماره پالك 2868 فرعى مجزا از شماره 453 
فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد بيدگل  بخش ســه  حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.خريدار عادى
30) رأى شــماره 9119-1394/7/7 هيأت : خانم فاطمــه توكلى بيدگلى 
فرزند على محمد  شــماره شناســنامه 102 و آقاى عباس قليائى بيدگلى 
فرزنــد غالمرضا شــماره شناســنامه 6545 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  
يكبابخانه به مساحت 145 مترمربع شــماره پالك 2869 فرعى مجزا از 
پالك 3  اصلى واقع در معين آباد  بخش ســه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
31) رأى شــماره 9335-1394/7/11 هيأت : آقاى حسن قليائى بيدگلى 
فرزند غالمرضا  شماره شناسنامه 6546 و خانم طاهره باقرزاده فرزند 
حسينعلى شماره شناسنامه 254 (بترتيب 4 و 2 دانگ مشاع) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 123/20 مترمربع شماره پالك 2871 فرعى مجزا 
از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد  بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
32) رأى شماره 9129-1394/7/7 هيأت : آقاى حميدرضا اربابى بيدگلى 
فرزند اســداله شماره شناســنامه 9630 و خانم انسى ســادات كيوانى 
بيدگلى فرزند سيد ماشااله شماره شناسنامه 22 (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 124 مترمربع شــماره پالك 2874 فرعى مجزا از 
پالك 3  اصلى واقع در معين آباد  بخش ســه  حوزه ثبتى آران و بيدگل.

مالكيت مشاعى
33) رأى شماره 8629-1394/6/5 هيأت : آقاى محمدعلى كچوئى بيدگلى  
فرزند حسن شماره شناســنامه 6190063322 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 137/50 مترمربع شماره پالك 1040 فرعى مجزا از شماره 77 
فرعى مجزا از پالك 2875  اصلى واقع در آران و بيدگل  و شــماره پالك 
2852 فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد بيدگل  بخش ســه  

حوزه ثبتى آران و بيدگل . مالكيت مشاعى
34) رأى شماره 8729-1394/6/9 هيأت : آقاى غالمرضا جوزائى بيدگلى  
فرزند على اكبر شماره شناسنامه 274 و زهرا على آبادى بيدگلى فرزند 
رمضانعلى شماره شناســنامه 26 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 141/31 مترمربع شــماره پالك 2854 فرعى مجزا از پالك 
3  اصلى واقع در معين آباد  بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
35) رأى شــماره 8652-1394/6/5 هيأت : خانم زهره حســينى بيدگلى 
فرزند سيد احمد شــماره شناســنامه 9721 ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 139/52 مترمربع شــماره پالك 2857 فرعى مجزا از شماره 
3 فرعى از پالك 3  اصلــى واقع در معيــن آباد  بخش ســه  حوزه ثبتى
 آران و بيدگل. مالكيت مشــاعى  4بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول:  1394/08/07 
تاريخ انتشار نوبت دوم:  1394/08/23 

عباس عباس زادگان  رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

دبير ستاد توسعه علوم و فناورى گياهان دارويى و طب سنتى معاون علمى 
و فناورى رياست جمهورى گفت: ايران رتبه نخست كشت گل محمدى را 

در دنيا به خود اختصاص داده است.
ــت: هم اكنون بيش از 11 هزار هكتار از  محمدحسن عصاره، اظهار داش
ــت گل محمدى اختصاص دارد.وى تاكيد كرد:  زمين هاى كشور، به كش
ــاى معطر توليد ــانس گل ه ــاى توليدى در دنيا، از اس 90 درصد عطره
ــانس عطرها را دارد. مى شود كه گل محمدى، سهم زيادى درتوليد اس

عصاره افزود: از هر 10 تا 15 هزار مترمربع كشت گل محمدى، يك ليتر 
اسانس توليد مى شود.

ــانس توليدى از گل محمدى، 10 هزار تا 22  وى تصريح كرد: هر ليتر اس
ــعه علوم و فناورى گياهان دارويى  ــتاد توس هزار دالر ارزش دارد.دبير س
ــت:  ــت جمهورى بيان داش ــنتى معاون علمى و فناورى رياس و طب س
ــود منابع آب و  ــا توجه به كمب ــه آب دارد و ب ــدى، نياز كمى ب گل محم
ــت اين گل از صرفه اقتصادى برخوردار است. خشكسالى هاى اخير، كش

ــا ميانگين بارش  ــدى را مى توان در مناطقى ب وى اضافه كرد: گل محم
ساالنه 200 ميليمتر كشت كرد.گل محمدى در مناطق مرتفع و خشك 

ايران با ارتفاع دو تا سه هزار متر از سطح دريا كشت مى شود.
استان هاى اصفهان (كاشان)، كرمان، كرمانشاه، فارس و آذربايجان شرقى 
از مناطق مهم كشت گل محمدى در كشور است.توليد يك ليتر اسانس 
گل محمدى نيازمند استفاده از چهار تن گلبرگ بوده كه به همين دليل 
ــت.18 هكتار از زمين هاى كشاورزى  ــيار گرانبهاس جزو محصوالت بس

چهارمحال و بختيارى نيز به كشت گل محمدى اختصاص دارد.

ايران رتبه ى نخست كشت 
گل محمدى را در دنيا دارد

قاسم سليمانى دشتكى: 
ضعف مديريت، ازعوامل مهم 

مشكالت بخش توليد است
استاندار، در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد چهارمحال و بختيارى گفت: 
ــده كه به محض ضربه خوردن به واحدهاى توليدى و  اين عادت ايجاد ش

شكست توليد، بانك ها را مقصر معرفى مى كنند.
ــيارى از موارد  وى افزود: بانك هاى عامل چهارمحال و بختيارى، در بس
ــى و همكارى مطلوبى را با اين بخش و  در حمايت از بخش توليد، همراه
ــليمانى دشتكى، تصريح كرد:  دستگاه هاى اجرايى استان داشته اند. س
ضعف مديريتى، باعث ايجاد مشكالت اقتصادى در بسيارى از واحدهاى 
توليدى چهارمحال و بختيارى شده كه اين عامل هيچ ربطى به كوتاهى 
و يا مشكل تراشى مجموعه بانكى ندارد. استاندار چهارمحال و بختيارى، 
ــتان با وجود تامين  ــت: هم اكنون برخى واحدهاى توليدى اس بيان داش
ــتى و ساير حوزه ها،  ــكالت محيط زيستى، بهداش نقدينگى، فقدان مش

به علت ضعف مديريت دچار ركود و حتى ورشكستگى شده اند.
ــتگاه هاى اجرايى بايد به منظور جلوگيرى از  وى اضافه كرد: مديران دس
هرگونه هدررفت منابع و زيان توليد، نسبت به تقويت سيستم مديريتى 
در واحدهاى توليدى اقدام كنند.به گزارش ايرنا، در ستاد تسهيل و رفع 
ــادى چهار طرح،  ــكالت اقتص ــد چهارمحال و بختيارى، مش موانع تولي
ــات الزم براى رفع  ــى و توافق ــاورزى بررس در بخش هاى صنعت و كش

مشكالت اين طرح ها انجام شد.

رييس اداره بازرگانى خارجى سازمان صنعت، معدن 
ــارى گفت: محصوالت  و تجارت چهارمحال و بختي
توليدى اين استان به 19 كشور جهان صادر مى شود.

سياوش نظرى، با اشاره به اينكه صادرات چهارمحال 
و بختيارى به 19 كشور جهان انجام مى شود، اظهار 
ــيارى از محصوالت توليدى  ــت: هم اكنون بس داش

ــتان مانند بادام، فرش، محصوالت خانگى،  اين اس
ــور هاى مختلف جهان  ــيرينى جات و...، به كش ش

صادر مى شود.
ــن  ــى از اي ــه برخ ــادرات ب ــهم ص ــزود: س وى اف
ــتان  ــتان و پاكس ــور ها از جمله عراق، افغانس كش
ــس اداره  ــت. ريي ــا اس ــور ه ــتر از ديگر كش بيش
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــى س ــى خارج بازرگان
ــرد:  ــوان ك ــارى، عن ــال و بختي ــارت چهارمح تج
ــدن  ــد زمينه فعال ش ــى توان ــادرات م ــعه ص توس
ــتان  ــطح اس ــتر را در س ــاى توليدى بيش واحد ه
ــه اين امر  ــم كند، ك ــال و بختيارى فراه چهارمح
ــه دارد. ــتغال رابط ــتقيم با ايجاد اش به صورت مس

ــراد توانمند  ــد اف ــه داد: باي ــياوش نظرى، ادام س
در حوزه صادرات وارد شوند و مسير صادرات كاالهاى 
ــتر ببخشند. وى  ــتان را رونق بيش صادراتى اين اس
ــارى ظرفيت هاى  با بيان اينكه چهارمحال و بختي
مختلفى در حوزه هاى مختلف توليدى دارد كه بايد 
از اين ظرفيت استفاده شود، ادامه داد: بايد با توليد 
كاالى با كيفيت در اين استان، زمينه افزايش صادرات 
به كشور هاى ديگر جهان را فراهم كرد.رييس اداره 
ــازمان صنعت، معدن و تجارت  بازرگانى خارجى س
ــكالت  ــد: بايد مش چهارمحال و بختيارى يادآور ش
حوزه صادرات شناسايى شود و زمينه حل آنها و رونق 

گرفتن حوزه صادرات مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

محصوالت 
چهارمحال و  بختيارى 

به 19 كشور صادر مى شود

رييس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
شهرستان فارسان: 

برگزارى راهپيمايى 13 آبان
 با محوريت شعار 
«مرگ بر آمريكا»



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره1716 | پنجشنبه 7 آبان 1394 |15 محرم 1437 8

حصر وراثت
8/81  آقاى عباس كريمى ســبدانى داراى شناسنامه شماره 3770 به 
شرح دادخواست به كالســة 4036/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين 
كريمى سبدانى بشناســنامه 34002 در تاريخ 1393/11/17 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1- عباس كريمى ســبدانى ش ش 3770 فرزند 2- نســرين 
كريمى ســبدانى ش ش 2578 فرزند 3- نسترن كريمى سبدانى ش ش 
8017فرزند 4- نفيسه كريمى ســبدانى ش ش 1270233610فرزند و 
الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك 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 شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:20707 رئيس شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان  
حصر وراثت

8/74  آقاى محســن اقبالى داراى شناســنامه شــماره 229 به شرح 
دادخواست به كالســة 3960/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان كريم اقبالى 
خيرآبادى بشناســنامه 44 در تاريخ 1394/6/24 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
مســعود اقبالى خيرآبادى ش.ش 16 فرزند. 2- منصور اقبالى ش.ش 
1290فرزند. 3- حميدرضــا اقبالى خيرآبــادى ش.ش 2800 فرزند. 
4- مجيد اقبالى خيرآبادى ش.ش 1290فرزند. 5- محسن اقبالى ش.ش 
229 فرزند. 6- فاطمه صغرا اقبالى خيرآبادى ش.ش 2 همسر و الغير. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك 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 شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:20680 رئيس شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/76  آقاى مجتبى زيدى كوله پارچه داراى شناسنامه شماره 410 به 
شرح دادخواست به كالســة 3963/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محترم 
ديانى لنجانى بشناســنامه 19115 در تاريخ 82/9/13 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- رضا زيدى 21 فرزند. 2- مصطفى زيدى كوله پارچه 23 فرزند. 
3- مجتبى زيدى كوله پارچه 410 فرزند. 4- صديقه زيدى كوله پارچه 
61 فرزند. 5- زينت زيدى كوله پارچه 43 فرزند 6- طاهره زيدى كوله 
پارچه 12 فرزند.. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
دريك 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 شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:20678 رئيس شعبه دهم 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/111 در خصوص پرونده كالسه94-1133 خواهان غالم رضا زارع 
دستگردى دادخواستى مبنى بر الزام به فك رهن و الزام به انتقال سند 
رسمى به طرفيت زهره سخائى نژاد تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى مورخ 94/9/14 ســاعت 9/30 صبح تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:21266 شعبه 8 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/112 در خصوص پرونده كالسه94-639 خواهان على عدالت خواه 
دادخواســتى مبنى بر فرزا به طرفيت فرزانه فتوحــى نيا تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/14 ساعت 4 عصر تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد، اول 
ارباب، روبروى مدرسه نيلى پور ســاختمان صبا، پالك 57، كد پستى 
8165756441 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:21239 شعبه 15 حقوقى 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/20 در خصوص پرونده كالســه 1129/94 خواهان سعيد فراهانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه 5 فقره چك بانك قرض الحسنه مهر ايران 
به طرفيت عليرضا جمالى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 
94/9/15 ساعت 9/30 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبروى مدرســه نيلى پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود. م الف:20794 

شعبه 6 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/24 در خصوص پرونده كالســه 1130/94 خواهان سعيد فراهانى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه چهار فقره چك جمعًا مبلغ ســى و 
دو ميليــون و چهارصد هزار ريــال و به انضمام خســارات وارده به 
طرفيت يزدان ياورى تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 
94/9/15 ســاعت 10 صبح تعيين گرديده اســت با توجــه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبروى مدرســه نيليپور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود. م الف:20793 

شعبه 6 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/19 در خصــوص پرونده كالســه 278/94 خواهــان احمد زارعى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت راضيه رســتميان- آيت 
صالحى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/14 ساعت 
3/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
نيليپور– جنب ســاختمان صبــا – پالك57 كدپســتى 8165756441 

شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود. م الف:20726 شعبه 22 مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/104 در خصوص پرونده كالسه 834/94 خواهان بانك مهر اقتصاد 
با وكالت آقاى رضا عابدى زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
1- جواد اسماعيلى اشكهرانى 2- حســن رمضانى تقديم نموده است 
وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/14 ساعت 9/15 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرســه نيلى پور– جنب 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف:21288 شعبه 6 مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/105 در خصوص پرونده كالسه 833/94 خواهان بانك مهر اقتصاد 
با وكالت آقاى رضا عابدى زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
1- اصغر خاكســارى 2- زهــرا چراغى نور تقديم نموده اســت وقت 
رســيدگى براى مورخ 94/9/14 ســاعت 9/45  تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرســه نيلى پور– جنب 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. مالف:21287 شــعبه 6 مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/106 در خصوص پرونده كالســه94-1046 خواهان خانم شــمس 
الملوك مشــكدار دادخواســتى مبنى بر مطالبه اجور معوقه و اجرت 
المثل ايام تصرف به طرفيت خانم زهرا زهتاب تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى روز شنبه مورخ 94/9/14 ساعت 8 صبح تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21261 

شعبه نهم حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/18 در خصوص پرونده كالسه940771 خواهان غالم حسين جبار 
زارع دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت عليرضــا فالحتى تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/14 ساعت8/30  صبح 
تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان برابر مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 

مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
ميشود.م الف:20713 شــعبه 14 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/107 در خصوص پرونده كالســه94-352 خواهان يداله عسگرى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهدى عســگرى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/14 ساعت 5 عصر تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21273 

شعبه 39 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/108 در خصوص پرونده كالسه94-353 خواهان يداله على عسگرى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت سعيد رفيعى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/14 ساعت 4/30 عصر تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21274 

شعبه 39 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/86 در خصوص پرونده كالســه94-686 خواهان منيره شــفيعى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت محســن نادرى تقديم نموده 
اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/10 ســاعت 5 عصــر تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.

م الف:21296 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
8/87 در خصوص پرونده كالســه94-688 خواهان على اكبر نديمى 
دادخواستى مبنى بر الزام به تنظيم ســند به طرفيت 1- حسن اطمينان 
زاده 2- نصرت اله همتى زاده تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى 
مورخ 94/9/10 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21298 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان

در يك شركت دانش بنيان ايرانى؛

سيستم تصفيه آب پالسمايى ساخته شد

توسط محققان كشور صورت مى گيرد؛

بررسى افزايش بازده برداشت نفت با كمك فناورى نانو

ــى موفق به  ــركت ايران  محققان در يك ش
ــدند كه با فناورى نانو  ساخت سيستمى ش
مى تواند فلزات سنگين و ميكروارگانيسم ها 

را از پساب ها حذف كند.
ــيرزاد، دانشجوى ارشد مهندسى  عليرضا ش
ــرى طرح  ــز و مج ــگاه تبري ــما دانش پالس
ــتم تصفيه پالسمايى پساب» گفت:  « سيس
ــاب بر اساس  ــتم براى تصفيه پس اين سيس

پالسما ساخته شده  است.
ــاب اين  ــد تصفيه پس ــه رون ــاره ب وى با اش
ــتم  ــت: بعد از سيس ــار داش ــتم اظه سيس
ــماهايى در آب ــى، پالس ــه الكتريك تخلي

ــماها  ــد و وجود اين پالس ــود مى آي  به وج
ــاد نانويى در آب  باعث ايجاد حباب هاى ابع

مى شود.
شيرزاد ادامه داد: اين حبابها از يك الكترود 
ــى روند كه  ــرود ديگر م ــمت يك الكت به س
ــرژى بااليى  ــتند و ان ــرون هس حامل الكت

دارند.
وى با بيان اينكه اين حباب ها در مسيرشان 
ــنگين تر بر مى خورند و به  به مولكولهاى س
نوعى حباب ها را تجزيه مى كنند، خاطرنشان 
كرد: از اين رو راديكال هاى آزادى در آب به 
وجود مى آيند كه باعث لخته شدن مواد آب 

مى شوند.
شيرزاد با بيان اينكه اين لخته هاى در ابعاد 
ــازى  ــانتيمترى را مى توان از آب جداس س
ــت  كرد تا در نهايت آبى زالل و تميز به دس
ــراى  ــن رو ب ــرد: از اي ــان ك آورد، خاطرنش
ــتفاده كردن  ــل اس ــازى آب و قاب ــاك س پ
ــى  ــمايى را طراح ــتم پالس ــن سيس آن اي

كرديم.
ــتم تصفيه  ــاى سيس ــوص مزاي وى در خص
پالسمايى پساب صنعتى گفت: عدم استفاده 
از هرگونه مواد شيميايى، افزايش 21 برابرى 
ظرفيت تصفيه خانه ها، بهترين سيستم براى 
پيش تصفيه كارخانه ها، حذف كليه فلزات 
ــاب، حذف بيش از 80 درصد  سنگين از پس
مواد رنگينه و رنگدانه ها از مزاياى اين طرح 

به شمار مى روند.
ــام  ــن تم ــن رفت ــيرزاد از بي ــه ش ــه گفت ب
ــيدن  ــاب، رس ــم ها در پس ميكروارگانيس
ميزان «pH» به حد خنثى، حذف كلرزنى 
براى از بين بردن ميكروارگانيسم و كاهش 
ــر از كلرزنى  ــات متاث اثرات تخريبى تاسيس
ــتم تصفيه  ــرد سيس ــر مزاياى كارب از ديگ

پالسمايى به شمار مى روند.
ــرح گفت:  ــوص كاربردهاى ط وى در خص

كليه كارخانه هاى داراى پساب صنعتى كه 
ــاب به  ــش تصفيه براى ورود پس نيازمند پي
تصفيه خانه هستند مى توانند از اين سيستم 

استفاده كنند.
ــه تصفيه خانه ها  ــيرزاد با بيان اينكه هم ش
ــيميايى از پساب ها مى  براى حذف مواد ش
ــتفاده كنند، گفت:  توانند از اين سيستم اس
ــنگين در تصفيه خانه هاى  حذف  فلزات س
آب شهرى، از بين بردن انواع ميكروارگانيسم 
بدون كلرزنى، تصفيه پساب پتروشيمى ها و 
پااليشگاه هاى كشور نيز مى توانند مخاطبان 

اصلى اين سيستم باشند.
ــن براى  ــت: همچني ــار داش ــيرزاد اظه ش
ــطح درياها و مناطق  حذف مواد نفتى از س
ــى روى دريا  ــاى نفت ــه ه ــه پايان نزديك ب
مى توان از سيستم تصفيه پالسمايى پساب 

بهره برد.
ــتفاده از اين سيستم  وى با بيان اينكه با اس
ــات صرفه جويى  ــرف آب كارخانج در مص
مى شود، عنوان كرد: تنها با يك مخزن آب  
و سيستم تصفيه پساب پالسمايى مى توان 
همواره از يك مقدار معين آب استفاده كرد 
چراكه دوباره آب بعد از مصرف تصفيه شده 

و به مخزن برمى گردد.

پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات و شريف، 
تأثير نانوذرات در كنار پليمر حساس به دما را در راستاى 
دستيابى به افزايش بازده برداشت نفت از مخازن نفتى 
بررسى مى كنند. به نقل از ستاد فناورى نانو، پژوهشگران 
ــريف درحال  ــگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات و ش دانش
بررسى تأثير نانوذرات در كنار پليمر حساس به دما، در 
راستاى دستيابى به افزايش بازده برداشت نفت از مخازن 
نفتى هستند زيرا استفاده از اين روش مى تواند عالوه بر 
بهبود بازده برداشت، با كاهش مصرف پليمر هاى مورد 
نياز، از نظر اقتصادى نيز مؤثر باشد. اين طرح با همكارى 
شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب در حال انجام است.

با كاهش قيمت نفت، تقاضاى جهانى براى سوخت هاى 
فسيلى افزايش يافته و شركت هاى نفتى را ترغيب كرده 
تا به دنبال اكتشافات جديد و توسعه  فناورى هاى نوين در 
راستاى افزايش بازيافت نفت از مخازنى با تراوايى پايين 
ــت به كمك فناورى  باشند. در اين ميان، ازدياد برداش

نانو(Nano-EOR)  توجه ويژه اى يافته است.
ــرح، در ابتداى  ــرى ط ــكوه مج ــعيد گل ش به گفته  س
ــده در  حفارى هاى نفتى در ايران، اكثر چاه هاى حفر ش
ــيار زيادى بودند. اما  مخازن نفتى داراى توان توليد بس
ــال گذشته،  با بهره بردارى هاى فراوان در مدت صد س
ــار و در نتيجه كاهش  ــازن دچار افت فش اغلب اين مخ

توليد شده اند.
ــت نهايى از اين  ــر ميزان بازياف وى افزود: از طرف ديگ
ــت.  مخازن كمتر از يك چهارم نفت موجود در آنها اس
بنابراين روش هاى مختلف ازدياد برداشت نفت در كشور 

ما نيز بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته  است.

ــتا، قراردادهايى با  ــن راس ــرد: در اي اين محقق بيان ك
موضوع ايجاد فناورى هاى جديد براى افزايش بازيافت 
ــگاه و  ــور كه مابين 9 دانش ــازن نفتى كش برخى از مخ
ــركت ملى نفت ايران امضا  ــور و ش مركز پژوهشى كش
ــت. ــده اس ــده از جمله  راه كارهاى در نظر گرفته ش ش
گل شكوه خاطرنشان كرد: مطالعات و آزمون هاى ميدانى 
ــت نفت به كمك ــان داده اند كه روش ازدياد برداش نش
ــيميايى از جمله پليمرها، با توجه به به شرايط   مواد ش
مخزن، تأثير چشمگيرى در فرايند ازدياد برداشت داشته 
است.وى گفت: از سوى ديگر به كار بردن نانوذرات، سبب 
تغيير در تركيب سيال مخزن و خواص سنگ سيال شده 
و منجر به متحرك شدن نفت هاى به دام افتاده مى شوند.
ــورهاى دنيا  ــرد: بر خالف اكثر كش اين محقق اضافه ك
بيشتر مخازن ايران كربناته و تركدار همراه با ترشوندگى 
مركب (متمايل به نفت دوست) هستند و دما و شورى 
اين مخازن نيز باالست. از اين رو به نظر مى رسد مخلوط 
ــيليكاى كلوئيدى و پليمر حساس به دما،  نانوسيال س
ــت نفت از اين  ــبى براى بهبود بازده برداش گزينه  مناس
مخازن باشند. گل شكوه عنوان كرد: استفاده از نانوذرات 
ــتر  ــتى در بس ــيليكا منجر به بهبود خاصيت آبدوس س
ــاس به دما نيز باعث  مخازن شود و از طرفى پليمر حس
نفوذ نانوذرات در اليه هاى كم تراوا خواهد شد. بنابراين 
مى توان با استفاده  همزمان از اين مواد، افزايش بازده در 

ازدياد برداشت نفت را انتظار داشت.
ــتفاده  ــن گونه مخازن، عمال اس ــت: در اي وى بيان داش
ــود چراكه اين  ــاى معمولى بى تأثير خواهد ب از پليمر ه
ــت  ــورى باال خاصيت خود را از دس پليمرها در دما و ش

مى دهند و ويسكوزيته  آنها به شدت كاهش مى يابد.اين 
ــت كه در اين طرح،  محقق تاكيد كرد: اين در حالى اس
كوپليمرى طراحى شده كه در اين شرايط نه تنها خاصيت 
خود را از دست نمى دهد، بلكه ويسكوزيته  آن بيشتر نيز 
مى شود. از طرفى نفوذ نانوذرات سيليكا به درون شبكه  
ــتر شبكه  و مقاومت  اين كوپليمر، باعث استحكام بيش

بيشتر پليمر در دما و شورى هاى باالتر مى شود.
ــكوه افزود: اين كار كه بر اساس يك فناورى نوين  گل ش
ــنتز نانو ذرات سيليكاى  بنا نهاده شده، در دو بخش س
ــدازه و پايدارى  ــواص ان ــا در نظر گرفتن خ كلوئيدى ب
ــيليكاى  ــى تأثير مخلوط نانوذرات س نانوذرات و بررس
كلوئيدى با پليمر حساس به دما، به منظور افزايش بازده 
استخراج نفت در حال انجام است. به گفته وى با توجه 
به اينكه كوارتز، ماده اوليه نانوذرات سيليكاى كلوئيدى، 
ــته  زمين از لحاظ  ــكيل دهنده  پوس دومين عنصر تش
ــيليكاى كلوئيدى ارزان ترين  فراوانى است، نانوذرات س
نانوذره اى است كه شانس تجارى شدن در بحث ازدياد 
ــرد: عالوه بر  ــت نفت را دارد.اين محقق اضافه ك برداش
ــازگارى اين نانوذرات با محيط زيست  اين با توجه به س
ــنتز تك مرحله اى كو پليمر  ــاختار و س و نيز سادگى س
ــيل بااليى در زمينه   مورد استفاده در اين پروژه، پتانس
ــدن براى آن قابل  توليد در مقياس صنعتى و تجارى ش
ــت.اين پژوهش به صورت مشترك ميان  پيش بينى اس
سعيد گل شكوه و معصوم شعبان انجام شده كه اين گروه 
تحقيقاتى تاكنون موفق به ثبت چهار اختراع در ايران و 
دو اختراع در امريكا شده اند و مراحل تكميل فرايند آن 

در حال انجام است.
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ــورخ 94/7/6  ــماره 1690 م ــره در صفحه 9 ش ــخ به مطلب منتش در پاس
ــه فاضالب زرين  ــالب درخروجى تصفيه خان ــى آب و فاض با عنوان «تالق
ــهروندان  ــكار عمومى و اطالع ش ــيله به منظور تنوير اف ــهر» بدين وس ش
ــخ ذيل در همان صفحه  خواهشمند است طبق قانون مطبوعات متن پاس
ــمى 130 ــا ظرفيت اس ــهر ب ــه خانه فاضالب زرين ش ــردد. تصفي درج گ
 هزار نفر (35000) متر مكعب در روز در سال 1378 به بهره بردارى رسيده 
است و در حال حاضر ظرفيت تصفيه خانه 7500 متر مكعب در روز يعنى 25 
درصد ظرفيت اسمى است كه به دليل در مدار بودن دو مدول بهره بردارى و 
اقدامات بازسازى و ارتقاء تصفيه خانه از جمله نصب 25 دستگاه هواده، نصب 
سيستم اكسيژن سنج، نصب تابلوهاى برق مجهز PLC و گندزدايى پساب 
خروجى با بليچ بر اساس نتايج موجود در آزمايشگاه مركزى و اداره حفاظت 
ــاب خروجى در حد  استانداردهاى الزم  از محيط زيست استان كيفيت پس
ــط 6 ماهه نخست سال1394 حاكى از  مى باشد. به طورى كه نتايج متوس
ــا 101 و مقدار TSS خروجى  BOD5 خروجى 45، مقدار COD برابر ب
برابر با 73 ميلى گرم در ليتر و ميزان كليفرم كل و فيكال به طور متوسط 21 
ــتاندارد بودن كيفيت پساب خروجى فراتر  مى باشد كه اين نتايج بيانگر اس
ــاورزى مى باشد. پساب  ــتانداردهاى الزم تعهد شده براى آبيارى كش از اس
ــه كانال زهكش و مخلوط  ــهر پس از انتقال ب خروجى تصفيه خانه زرين ش
شدن با پسابهاى ديگر همانند كشتارگاه در زمين نفوذ نموده و پساب قابل 
مالحظه اى به زاينده رود نمى رسد. اخيرا به برداشت 60 ليتر بر ثانيه پساب 
توسط كارخانه ذوب آهن مقدار پساب خروجى تصفيه خانه به شدت كاهش 
يافته است. نتايج مراجع معتبر حاكى از آلودگى ميكروبى باالتر (دكليفرم 
ــت بوده و لذا پساب تصفيه خانه از  12000) رودخانه زاينده رود درباال دس
لحاظ كيفى مطلوب بوده و مى تواند حتى آلودگى هاى رودخانه را رقق نمايد. 
مطلب اشاره شده در روزنامه مذكور مبنى بر آلودگى طيور و دام با برخاستن 
ــاب تصفيه خانه از لحاظ علمى صحت نداشته چون  ميكروبها  از سطح پس
آلودگى ميكروبى هوا از محيط هاى خشك ايجاد مى شود و حوضچه هاى 
تصفيه خانه كه محيطى مربوط دارند نمى توانند باعث آلودگى ميكروبى هوا 
شوند. همچنين پساب خروجى تصفيه خانه زرين شهر فاقد هر گونه فلزات 
ــنگين بوده زيرا فاضالب  صنايع به اين تصفيه خانه منتقل نمى گردد. و  س
اعالم ايجاد سرطان به خاطر پساب نيز عالوه بر تشويق اذهان عمومى سنديت 
علمى ندارد. الزم به ذكر است پساب در اكثر كشورهاى پيشرفته جهان براى 
مصارف كشاورزى به كار مى رود. با اين وجود مسووالن استان براى جايگزين 
نمودن پساب به جاى آب مصرفى در صنايع بزرگ همانند ذوب آهن و فوالد 
مباركه و ديگر صنايع برنامه دراز مدت داشته و از سال 1390 با عقدقرارداد 
120 ميليارد تومانى با فوالد مباركه توسعه شبكه جمع آورى و ارتقاء تصفيه 
خانه فاضالب زرين شهر را براى تحويل پساب به صنعت شروع نموده اند. الزم 
به ذكر است كه تخليه فاضالبهاى تانكرى در تصفيه خانه فاضالب نيز عالوه 
بر ايجاد اختالل در عمل تصفيه خود در انتشار آلودگى هاى دخيل بوده كه 
عليرغم پيگيرى هاى مكرر در جلسات شهرستان و مكاتبات صورت گرفته 
هنوز اين معضل الينحل باقى مانده است كه الزم است مسووليت زير ربط 

براى پيش تصفيه اينگونه فاضالب ها به صورت جدى عمل نمايند. 

ــپاه ناحيه گلپايگان گفت: 8 آبان يادآور حماسه جاويدان و  فرمانده س
قهرمانانه دالورمردانى است كه در عين صغر سن و سال افتخارات بزرگى 

را به يادگار گذاشته اند.
ــال هفته بسيج  ــاهى اظهار كرد: شعار امس ــماعيل عليش  محمد اس
دانش آموزى كه هفتم تا سيزدهم آبان امسال نام گذارى شده است.وى 
گفت: هشتم آبان ماه يادآور حماسه جاويدان و قهرمانانه دالورمردانى 
ــال افتخارات بزرگى را براى نسل هاى  است كه در عين صغر سن و س
آينده ايران اسالمى به يادگار گذاشته و به حق اين روز به عنوان بسيج 

دانش آموزى نام گرفت.
ــان كرد: در دوران پس از جنگ تحميلى بسيج  ــاهى خاطر نش عليش
دانش آموزى به عنوان ميعادگاه، تداوم دفاع همه جانبه دانش آموزان از 
آرمان ها و ارزش هاى انقالب اسالمى و با تصويب قانون تشكيل و توسعه 
بسيج دانش آموزى توسط مجلس شوراى اسالمى فعاليت هاى مناسبى 
و متنوع خود عرصه ديگرى از حيات خويش را به نمايش گذاشت.وى 
تأكيد داشت: امروز جوانان اين مرزوبوم در قالب يك تشكل الهى با حضور 
ــى، فرهنگى، علمى، اقتصادى، اجتماعى و  فعال در عرصه هاى سياس
سازندگى كشور،  اين نقشه برجسته را به بهترين نحو تداوم مى بخشند.

ــاط و  ــه كرد: تقويت روحيه، نش ــپاه ناحيه گلپايگان اضاف فرمانده س
شادابى، خالقيت و نوآورى و گسترش فرهنگ و تفكر بسيجى در بين 
دانش آموزان در اجراى ويژه برنامه هاى اين هفته است.وى نظارت بهتر 
در راستاى ارتقا ى كمى و كيفى سازى حلقه هاى صالحين در مدارس، 
تسريع در توليد تمدن جديد اسالمى، الگوگيرى نسل نوجوان و جوان از 
الگوهاى مستند و حقيقى نظير شهداى شاخص دختر و پسر را از اهداف 
ديگر هفته بسيج دانش آموزى عنوان كرد.وى با اشاره به برنامه هاى هفته 
ــابقه رنگ آميزى در مدارس ابتدايى با  بسيج دانش آموزى، گفت: مس
موضوع «حماسه فهميده» و گردهمايى فرماندهان واحدهاى پويندگان 
و اميدان حوزه شهيده خوشنويسان و شهيد فهميده در محل مصلى نماز 
جمعه برگزار مى شود.عليشاهى اضافه كرد: ديدار اعضاى كميته هاى 
ــهيد فهميده با  ــيج دانش آموزى حوزه شهيده خوشنويسان و ش بس
امام جمعه گلپايگان و مسابقه نقاشى در مدارس ابتدايى با موضوع «مرگ 

بر آمريكا» انجام مى شود.
وى صبحگاه سراسرى ايثار و شهادت توسط كليه واحدهاى مقاومت 
در سطح مدارس شهرستان، ديدار دانش آموزان بسيجى با خانواده هاى 
معظم شهداى دانش آموز، را از ديگر برنامه هاى هفته بسيج دانش آموزى 
ــيجى شهرستان  ــاهى تأكيد كرد: دانش آموزان بس اعالم كرد.عليش
گلپايگان با الگوگيرى از عاشورا و پيروى از مكتب امام حسين (ع) اتحاد 
و مقاومت را تنها رمز عزت ايران اسالمى در روز ملى مبارزه با استكبار 

جهانى،  اعالم مى كنند.

فرمانده ناحيه مقاومت گلپايگان مطرح كرد؛
8 آبان يادآور حماسه دالورمردانى كه 
در عين صغر سن افتخارات بزرگى به 

يادگار گذاشتند

جوابيــه؛  
«تالقى آب و فاضالب در خروجى 
تصفيه خانه فاضالب زرين شهر»

ــت  كه متأسفانه برخى  ــانه اى يكى از اصول حرفه اى هر رسانه اس اخالق رس
ــه منظور جذب  ــاب تيترهايى كه فقط ب ــانه ها با رعايت نكردن آن و انتخ رس
مخاطب بيشتر زده مى شود، رنجش مردم يك شهرستان يا منطقه اى را فراهم 

مى كند.
ــالمى  ــت و هنوز در جاى جاى ايران اس  در حالى كه امروز پانزدهم محرم اس
مراسم هاى عزادارى حضرت اباعبداهللا الحسين (ع) برپاست و مردم به عزادارى 
براى سرور شهيدان و الگوى تقوا و اخالق مى پردازند، برخى ها اخالق را زير پا 

گذاشته و به سادگى از آن عبور مى كنند.
ــت كه متأسفانه برخى رسانه ها آن  اخالق رسانه اى يكى از اين نوع اخالق هاس
ــتند و خيلى راحت با تيترهايى  را رعايت نمى كنند و نسبت به آن پايبند نيس
كه فقط قصد جذب مخاطب بيشترى را دارد، فرهنگ مردم يك شهرستان را 
ــته هجمه هايى را عليه آن به  تخريب و به بازى مى گيرند و خواسته يا ناخواس

راه مى اندازند.
شهرستان خمينى شهر كه همواره لقب حسينيه ايران را يدك مى كشد به عنوان 
يكى از شهرهاى مهم و پيشروى است كه مردمانش عاشقانه و خالصانه به امام 
حسين (ع) و ياران با وفايش عشق مى ورزند و هميشه در ايام محرم سنگ تمام 
ــم هاى متنوع به عزادارى مى پردازند اما سئوال اين  ــته و با برپايى مراس گذاش
است كه چرا به جاى انعكاس هرچه بهتر شور حسينى مردم اين منطقه برخى 

رسانه ها فقط نقاط منفى اين شهر را منعكس مى كنند؟
ــتاوردها و افتخاراتش از نخستين  ــهرى كه از دس شهرستان خمينى شهر، ش
ــزى نمى گويند و  ــكار چي ــتين اس ــى نهج البالغه گرفته تا نخس ترجمه فارس
ــند تا در اذهان بماند، به جز حوادث و رويدادهاى تلخ و غيرمترقبه نمى نويس

 به نحوى كه وقتى در فضاى مجازى واژه خمينى شهر را سرچ مى كنى، خبرها و 
عكس هاى مربوط به اين حوادث را مى بينيد، انگار كه اين حوادث فقط در اين 

شهر رخ داده است يا رخ مى دهد و خبرى از آن دستاوردها نيست.
ــى يكى از پر  ــه لحاظ تراكم جمعيت ــتان يكى از با قدمت ترين و ب اين شهرس
جمعيت ترين شهر هاى استان و حتى كشور است كه در نزديكى شهر اصفهان، 
پايتخت فرهنگى جهان اسالم است، اصفهانى كه به جرأت مى توان گفت يكى 
ــهرهاى ايران و جهان است اما خمينى شهر با اين  از زيبا ترين و باشكوه ترين ش
ــهرى مانند راه ها، معابر،  ــى كوچك ترين درصدى از آن زيبايى ش نزديكى حت
پارك ها و... را ندارد و شايد بايد اذعان كرد حتى اين  زيبايى به اندازه شهرهاى 

تقريبا نوپايى چون شاهين شهر و سپاهان شهر و غيره هم نمى رسد.
همجوارى كه در دوران مختلف بيش از آنكه براى اين شهرستان فرصت باشد، 

بنا به داليلى تهديد بوده، به نحوى كه در اكثر اوقات حتى نقاط ضعف و منفى 
كالنشهر اصفهان نيز به خمينى شهر نسبت داده شده است.

جاى تأمل دارد، چرا شهرى كه مزين به نام امام خمينى (ره) است و از ابتداى 
انقالب تاكنون با تقديم بيش از 2 هزار و 300 شهيد و 372 آزاده و حدود چهار 
هزار جانباز، پايبندى خود را به نظام و انقالب اثبات كرده است در برخى موارد 

اينگونه مورد هجمه رسانه اى قرار مى گيرد.
مگر نه اين است كه مردم خمينى شهر براى به ثمر رسيدن اين انقالب فريادها 
ــجويان و دانش آموزان اين شهر در  ــيارى از دانش زده اند و خون ها داده اند؟ بس
شكل دهى مبارزات انقالبى حضورى موثر و پويا ايفا كردند و در پيشرفت روند 
ــتند از جمله اينكه در آن دوران به تاسيس انجمن  ــى داش مبارزه نقش اساس
ــهر در  ــالمى دانش آموزان اقدام نمودند و با هماهنگى فرهنگيان مبارز ش اس
ــده اى را بازى  ــاهى نقش فعال و عم ــرات و اعتصابات عليه رژيم ستمش تظاه
مى كردند كه از جمله اين افراد مى توان به «محسن كيانى، حسن شاهمرادى و 
مرتضى شاهين» اشاره كرد كه در جريانات انقالب، جان خود را تقديم نمودند.

ــاى ماهواره اى  ــق برنامه ه ــار اينگونه اخبار از طري ــت، انتش ــئوال اين اس س
ــايت هاى  ــانه ها و س ــرا برخى رس ــد، اما چ ــته باش ــايد جاى تعجب نداش ش
ــت و جايگاه  ــه حيثي ــذب كمك و ب ــه اخبار ك ــن زدن اينگون داخلى به دام
ــه وارد ــى و انقالبى خدش ــهر مذهب ــك ش ــه عنوان ي ــهر ب مردم خمينى ش

 مى كنند؟
ــهر، در دوران انقالب مانند هميشه  ديار قهرمان پرور و حماسه خيز خمينى ش
حماسه آفرين بوده و جوانان اين شهر همواره براى سرنگونى ظلم و بى عدالتى 
ــهيد گلگون كفن دوره  به خاك و خون كشيده شده اند و مويد اين نظر 12 ش

انقالب است.
ــهر قاطعانه از مسووالن  و اما در پايان مردم مومن، انقالبى و متدين خمينى ش
ــعار اين انقالب «استقالل، آزادى، جمهورى  مى خواهند كه از ياد نبرند كه ش
اسالمى» است و ما در حالى كه استقالل كشور را حفظ مى كنيم بايد اين آزادى 
را نيز به مردم خود هديه كنيم و اسالم را نيز در لحظه لحظه هاى زندگى خود 

وارد كنيم و از ياد خداوند غافل نشويم.
الزم به ذكر است، ديروز در برخى رسانه ها خبرى منتشر شد كه در آن با استفاده 
از نام خمينى شهر حادثه ناگوارى كه در استان ديگر رخ داده بود منعكس شد كه 
به نظر مى رسد ضرورتى بر استفاده از نام اين شهرستان و بازگو كردن حادثه اى 
ــت، نبود و اين اقدام خواسته يا  ــتان رخ داده اس ــته در اين شهرس كه در گذش

ناخواسته فقط ناراحتى مردم اين خطه را فراهم نمود.

ابالغ وقت رسيدگى
8/90 در خصــوص پرونده كالســه94-479 خواهان بانك مهــر اقتصاد به 
نمايندگى حميد نورى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 1- محمدرضا 
مصطفوى نژاد 2- محمد صادق فالح تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى 
مورخ 94/9/8 ساعت 5/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21284 شعبه 

25 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/91 در خصوص پرونده كالسه 45/94 خواهان كوروش معلمى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت امير خياميم تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى 
مورخ 94/9/7 ساعت 5/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
نيليپور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
ميشــود. م الف:21258 شــعبه 26 مجتمع شماره يك شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/85 در خصــوص پرونده كالســه 712/94 خواهــان عليرضا آقــا بابائى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت على همت نورمحمدى قلع سليمى تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/10 ســاعت 4/45 عصر تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيليپور– جنب ساختمان صبا – 
پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود. م الف:21250 شعبه 20 مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/26 در خصوص پرونده كالسه 599/94 خواهان رضا صراف دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت جعفر اميرى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
مورخ 94/9/16 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى 
مدرسه نيليپور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ ميشود. م الف:20725 شعبه 22 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/94 در خصوص پرونده كالسه 500/94 خواهان مسعود خائفى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 16/000/000 ريال به طرفيت مســعود حسن پور تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/7 ساعت 11 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبروى مدرسه نيليپور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپستى 
8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى 
و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود. م الف:21291 شــعبه 32 مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
8/93 در خصــوص پرونــده كالســه94-273 خواهان يداله على عســگرى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 1- مجيد صادقيان تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/7 ســاعت 18 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابــر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ

 ميشود.م الف:21281 شعبه 27 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
8/92 در خصوص پرونده كالسه93-2164 خواهان محمد صادق صميمى با 
وكالت مصطفى مستاجران دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه چك به طرفيت 
مصطفى يزدانى فرزند قدير على تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى روز 
شنبه مورخ 94/9/7 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول 
المكان بــودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان برابر مــاده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت
 عــدم حضور وقــت رســيدگى ابالغ شــده تلقــى و تصميم مقتضــى اتخاذ

 ميشود.م الف:21268 شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
اصفهان

ابالغ
8/100 نظر به اينكه آقاى اكبر قاســمى  فرزند محمد به اتهــام مزاحمت تلفنى 
حسب شكايت آقاى احمد عباســيان از طرف اين دادســرا در پرونده كالسه 
940261 د29 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممكن نگرديده بدينوســيله در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب بــه نامبرده ابالغ تا ظرف 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 30 داديارى دادسراى عمومى اصفهان 
جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. هزينه نشر به عهده 
دادگسترى مى باشد. م الف 21345 داديار شعبه 29 دادسراى عمومى اصفهان 

ابالغ
8/99 محكوم له ســيد عبدالمجيد عطايى تقاضاى صدور اجراييه نســبت به 
دادنامه شــماره 767401-94/5/17 در پرونده كالســه 940098 ح/4 شعبه 
چهارم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان را نموده كه به موجب آن محكوم عليه 
رشيد حيدرى دستگردى محكوم گرديده كه به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و خســارت تاخير و دادرســى در حق محكوم له و 
نيم عشــر اجرا در حق دولت لذا با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه 
مراتب در اجراى ماده 9 قانون اجراى احــكام مدنى يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار اصفهان درج و آگهى مى گردد و به محكوم عليه مجهول المكان 
ابالغ مى گردد ظرف ده روز از تاريخ نشر آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائييه 
اقدام واال از طريق اجراى احكام اين شعبه نسبت به اجراى دادنامه اقدام كه در 
اين صورت ابالغ ديگرى صورت نخواهد گرفت مگر محكوم عليه آدرس دقيق 
خود را كتبا به اجراى اين شعبه اعالم نمايند. م الف 21365 دفتر شعبه چهارم 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ

8/98 تجديد نظر خواه مديريت امور اراضى استان اصفهان بطرفيت تجديد نظر 
خواندگان مجيد كاظمى و على كريمى و حسين غفارى و شركت تعاونى خسرو 
و محمد جوادپور نسبت به دادنامه شماره 1170-93/8/24 در پرونده كالسه 
4/910882 شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان اقدام به تجديد نظر 
خواهى نموده و در اين مرحله آدرس تجديد نظر خوانده سيد محمد جواد پور 
را مجهول المكان اعالم نموده لذا مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اصفهان درج و آگهى و به تجديد 

نظر خوانده مجهول المكان ابالغ مى گردد ظرف ده روز از تاريخ نشر آگهى با 
مراجعه به دفتر شعبه چهارم حقوقى اصفهان واقع در خ شهيد نيكبخت ضمن 
اعالم آدرس دقيق خود و دريافت نسخه دوم دادخواست تجديد نظر و ضمائم 
آن پاســخ كتبى خود را در فرجه مرقوم ارائه نمايند. م الف 21364 مدير دفتر 

شعبه چهارم دادگاه حقوقى اصفهان 
ابالغ

8/101 شــماره درخواســت: 9410466836700008 شــماره پرونــده: 
9409980352000277 شماره بايگانى شــعبه: 940121 خواهان خانم زهرا 
بيگم شــيخانى شــمس آبادى فرزند عبداله بطرفيت آقاى محمــود محققيان 
گورتانى فرزند على، دادخواســتى به خواســته (صدور گواهــى عدم امكان 
ســازش به درخواســت زوجه (طالق) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان كه جهت رسيدگى به شــعبه 7 خانواده به كالســه پرونده 940121 
ح/20 ثبت گرديــده، كه درپرونــده قرار ارجــاع امر به داورى صادر شــده 
اســت، به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و دستور 
دادگاه مراتــب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفــاد آن ظرف يك هفته پــس از تاريخ 
نشــر آگهى به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود يكى از اقارب 
متاهل خود را كه حداقل ســى سال ســن داشته و آشنا به مســائل شرعى و 
خانوادگى و اجتماعى باشــد را به عنوان داور خود به دادگاه شعبه 7 خانواده 
اصفهان معرفــى نمايد در غير اين صــورت برابر مقررات اقدام خواهد شــد.
 م الف 21358 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 7 خانواده شهرستان اصفهان 

آگهى احضار
8/25 شــماره درخواســت: 9410460354500010 شــماره پرونــده: 
9409980358400762 شــماره بايگانى شعبه: 940862 شــاكى آقاى على 
قربانى فرزند فالمت شكايتى عليه آقاى اسحاق دالورى فرزند ابراهيم دائر بر 
سرقت و تخريب تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 119 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (119 جزايى سابق) واقع 
در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 222 ارجاع و به كالسه بايگانى 940862 ك 119 دو 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/09/15 ساعت هشت و نيم تعيين شده 
اســت. و نظر به اينكه متهم مجهول المكان مى باشد به استناد ماده 174 قانون 
آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
محلى طبع و نشر مى شــود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسيدگى در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه 
تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف 20817 مدير دفتر شعبه 119 دادگاه 

كيفرى 2 اصفهان 
حصر وراثت

8/79  خانم اشــرف شــيرازى تهرانى داراى شناسنامه شــماره 34 به شرح 
دادخواست به كالسة 3956/94 ح 10 از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين شــيرازى تهرانى 
بشناسنامه 126 در تاريخ 1394/5/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- عليرضا شــيرازى تهرانى 
1273583426 فرزند 2- الهام شيرازى تهرانى 121 فرزند 3- آرزو شيرازى 
تهرانى 1270622560 فرزند 4- اشرف شــيرازى تهرانى 34 همسر و  الغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ

 نشــر نخســتين آگهى ظــرف يك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد واال گواهى 
صــادر خواهــد شــد. م الــف:20675 رئيــس شــعبه دهــم شــوراى حل

 اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/78  خانم سليمه قربانى كيفته داراى شناسنامه شــماره 1200076966 به 
شرح دادخواســت به كالسة 3957/94 ح 10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيده زربانو موسوى 
كيفته بشناسنامه 399 در تاريخ 1394/2/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمود قربانى كيفته 637 

زوج . 2- نورى جان قربانى 10 مادر 3- محمد تقى قربانى كيفته 1200015657 
فرزند 4- ســليمه قربانى كيفته 1200076966 فرزند. 5- مجيد قربانى كيفته 
1200160371 فرزند. 6- حكيمه قربانى كيفته 1200204123 فرزند. 7- صديقه 
قربانى كيفته 83 فرزند والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را دريك 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 شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:20676 رئيس شعبه دهم شوراى حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/77  آقاى حميده الســادات فياض داراى شناسنامه شــماره 6550 به شرح 
دادخواســت بــه كالســة 3964/94 ح 10 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين يحيى آبادى 
بشناســنامه 24599 در تاريخ 1394/6/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد مهدى يحيى آبادى 
1274659809 فرزند 2- فاطمه يحيى آبادى 1277706751 فرزند 3- حميده 
السادات فياض دســتجردى 6550 همســر 4- عفت على اصغرى وشاره 14 
مادر 5- افراســياب فهامى 186 پدر و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را دريك 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 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:20677 رئيس شعبه دهم 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/88 در خصوص پرونده كالسه94-573 خواهان شهرام فتحى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت ســكينه محمدى تقديم نموده اســت وقت رسيدگى 
بــراى مــورخ 94/9/10 ســاعت 5/30 عصر تعييــن گرديده اســت با توجه 
به مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان برابــر ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رســيدگى به اين شــعبه واقــع در اصفهان ابتــداى خيابان آتشــگاه مجتمع 
شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21297 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/89 در خصــوص پرونده كالســه94-697 خواهان ســيد جمال حســينى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت صغرى ارمنده تشــنيزى تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/9 ساعت 3/30 عصر تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21238 شعبه 31 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/75  خانم مهرى محققيان گورتانى داراى شناســنامه شــماره 29 به شرح 
دادخواست به كالسة 3967/94 ح 10 از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محترم مستاجران گورتانى 
بشناســنامه 1269 در تاريخ 1394/4/31 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- پروين محققيان گورتانى 
655 فرزند 2- مهرى محققيان گورتانى 29 فرزند 3- مهين محققيان گورتانى 
49 فرزند 4- مجيد محققيان گورتانى 1756 فرزند 5- كريم محققيان گورتانى 
462 فرزند و الغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
دريك نوبت آگهى مــى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا ت

قديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:20679 رئيس شعبه دهم شوراى 
حل اختالف اصفهان

رنجش مردم خمينى شهر از كم لطفى برخى رسانه ها ؛

خمينى شهـر 
حسينيه ايـران است
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دريچه

خبر

اگر دوست داريد موهاى پرپشت داشته باشيد،بهتر است در وعده هاى 
غذايى خود، سبزى شنبليله را اضافه كنيد.

ــنتى، مى توانيد موهايى  ــنبليله و توصيه هاى طب س با استفاده از ش
پرپشت و حجيم داشته باشيد.

ــنتى مهم ترين علت ريزش مو و كم حجم شدن آن را بواسير و  طب س
حرارت زياد بدن مى داند.

 چگونه مى توان اين دو را برطرف كرد و موهايى پرپشت داشت؟
ــدن موها را، رفع بواسير و  يك محقق طب اسالمى، راهكار پُرپشت ش

خارج كردن حرارت اضافى بدن مى داند.
ــت:  ــالمى، اظهار داش ــب اس ــگر ط ــى، پژوهش ــن ضياي ــيد حس س
ــتند، مفيد  ــت و بواسير هس ــانى كه دچار يبوس مصرف تَره براى كس

است.
ــورت پخته براى  ــبزى تَره به ص به گفته وى مصرف روزانه نيم كيلو س

افرادى كه دچار بواسير هستند،مفيد است. 
آب تره همچنين مى تواند در برطرف كردن خونريزى و عوارض بواسير 

پيشگيرى كند.
مصرف شنبليله راه كار پُرپشت شدن موها

اين محقق طب اسالمى، افزود: اگر خانمى دوست دارند موهاى پرپشت 
ــبزى شنبليله  ــت در وعده هاى غذايى خود س ــند، بهتر اس داشته باش

اضافه كنند. 
ــنبليله را پخته و به غذاى خود اضافه كنيد تا موهاى پرپشت  سبزى ش

داشته باشيد.
ضيايى، ادامه داد: سبزى شنبليله فشار خون را كاهش مى دهد و موها 

را پرپشت مى كند. 
ــك يا يك استكان عرق  ــق مرباخورى شنبليله خش مى توان يك قاش

شنبليله را مصرف كرد.
مصرف سيب، راه كار رفع حرارت اضافى بدن

ــدن، افزود: مصرف  ــردن حرارت اضافى ب وى درباره راه هاى خارج ك
ــيب پخته يا سيب رنده شده حرارت  سيب چه به صورت آب سيب يا س
ــراد را خارج  ــوارش اف ــتم گ ــتم گردش خون و سيس اضافى در سيس

مى كند.
ــع بى قرارى  ــيب موجب رف ــالمى اضافه كرد: س ــب اس اين محقق ط

شبانگاهى در افراد مى شود. 
مصرف روزانه سيب به سالمت بدن افراد كمك مى كند.

در يك بررسى به وسيله پژوهشگران مصرى، به گروهى از زنان كه تحت 
عمل سزارين قرار گرفته بودند،جويدن آدامس هاى بدون قند پيشنهاد 
شد و گروهى ديگر تنها مراقبت هاى معمول پس از سزارين را دريافت 

كردند. فكر مى كنيد نتيجه چه بود؟
در اين پژوهشگران، نشان داده شد كه جويدن آدامس پس از سزارين به 
اين زنان كمك مى  كند تا حركات طبيعى روده را بازيابند و زمان بسترى 

آنها در بيمارستان كاهش يابد.
ــكمى ديگرى باعث مى شود  ــزارين، مانند هر عمل جراحى ش عمل س
ــت  ــه تجمع گاز و يبوس ــود و فرد ب ــار وقفه ش ــرد روده دچ كه كارك

دچار شود.
ــت  ــدن آدامس ممكن اس ــگران، اثر مفيد جوي ــن پژوهش به گفته اي
ــتگاه عصبى و  ــاد واكنش هايى در دس ــد كه باعث ايج به اين علت باش
ــود، كه فعاليت روده را تحريك  آزادسازى هورمون هاى گوارشى مى ش
ــاز مهمى  ــتان، امتي ــدن در بيمارس ــش زمان بسترى ش مى كند.كاه
ــعه محسوب مى شود، كه منابع  به خصوص در كشورهاى در حال توس

بهداشتى محدودى دارند.
اين بررسى بر روى 200 زن كه با بيهوشى عمومى، تحت عمل سزارين 

قرار گرفته بودند، انجام شد:
ــوش آمدن آدامس  ــور اتفاقى پس از به ه ــى از اين زنان به ط  نيم
ــاعت  ــراى 15 دقيقه هر دو س ــس را ب ــه آدام ــك تك ــد (ي مى جويدن

مى جويدند).
 نيمى ديگر تنها مراقبت هاى معمول را دريافت مى كردند،  از جمله 
ــا روده ها زودتر  ــتر و راه رفتن، ت ــتن بيمار به بيرون رفتن از بس واداش

به كار بيفتند.
در نهايت پژوهشگران دريافتند زنانى كه آدامس مى جويدند، سريع تر 

فعاليت روده خود را به دست  آوردند. 
ــاعت بعد از عمل، حركات روده شان را  به طور ميانگين اين زنان 21 س
بازيافتند،  در حالى كه در گروه كنترل (نجويدن آدامس) اين زمان 30 

ساعت بود.
زنانى كه آدامس مى جويدند،  همچنين بيمارستان را زودتر ترك كردند 
ــاعت زودتر در مقايسه با 50 ساعت در گروه كنترل  كه در حدود 41 س

بود.

پرپشت شدن موها با طب سنتى

پس از سزارين هر روز آدامس بجويد!

نكته ها

كم نيستند افرادى كه بعد از خوردن غذا، يك حس تكرارى 
را تجربه مى كنند. حس سنگينى، سوزش معده و باال آمدن 
ــكل ريفالكس معده يا همان باال آمدن اسيد  اسيد. اگر مش
معده آزارتان مى دهد، مى توانيد به برخى مواد غذايى مانند 
ــاد كنيد. اين مواد غذايى  بادام، كينوا، جعفرى و غيره اعتم

باعث تسكين اين مشكل شده و حال تان را بهتر مى كند.
يك مشت بادام و  خشكبار به عنوان عصرانه

ــم زيادى دارند.  ــد بادام، گردو و فندق منيزي مغزهايى مانن
ــترس كه باعث  ــرل و مقابله با اس ــى به كنت اين مواد غذاي
ــى كنند.  ــود، كمك م ــكل ريفالكس مى ش ــديد مش تش
ــوان عصرانه  ــا را به عن ــت از اين مغزه مى توانيد يك مش
ــبك ترى  ــام س ــود كه ش ميل كنيد. اين كار باعث مى ش
ــه آزاردهنده تر  ــبانه ك ــكل ريفالكس ش ميل كنيد و مش
ــود. مى توانيد يك واحد ميوه نيز براى  ــت، كمتر مى ش اس
ــواس تان  ــتر، ميل كنيد. ح ــيرى بيش ــاس س ايجاد احس
ــى را اختصاص  ــان كاف ــوردن، زم ــراى غذا خ ــد كه ب باش
ــرده و به آرامى  ــته ك ــتى با بزاق آغش دهيد،غذا را به درس

بجويد.
كنترل ريفالكس معده با 2 قاشق غذاخورى جعفرى 

ــبزيجات معطرى مانند جعفرى، قدرت آنتى اكسيدانى  س
ــانند كه  ــيم به بدن مى رس بااليى دارند و مقدار كمى پتاس
ــت. براى دريافت خواص اين سبزى  حاوى خواص بازى اس
ــق  ــت، اما مصرف دو قاش ــادى از آن هس نياز به ميزان زي
ــيد معده،  ــكين باال آمدن اس غذاخورى از آن نيز براى تس

كمك كننده است.
5 عدد تخم رازيانه بعد از غذا مانع ترش كردن معده 

است
ــون حاوى  ــتند، چ ــا نيز كمك كننده هس برخى ادويه ه
ــتند. در بين  ــواص ضدالتهابى هس ــيدان ها و خ آنتى اكس
ــژه اى براى  ــر ضدالتهابى وي ــه تاثي ــه ها زردچوب اين ادوي
ــد از مصرف  ــده دارد. البته باي ــيب دي ــكين مخاط آس تس
ــرد، چون  ــل و ...،پرهيز ك ــد فلف ــدى مانن ــاى تن ادويه ه
ــى كنيم  ــوند. توصيه م ــى ش ــكل م ــديد مش ــث تش باع
ــته و  ــه در دهان گذاش ــم رازيان ــذا چند عدد تخ بعد از غ
ــر غذا نيز ــه هضم بهت ــد. اين كار ب ــروع به جويدن كني ش

 كمك مى كند.
يك عدد كيوى خارج از وعده هاى اصلى

ــاى آزاد  ــكال ه ــده، رادي ــس مع ــكل ريفالك در مش
ــلول ها) توليد مى شوند.  (مولكول هاى آسيب رسان به س
بنابراين دريافت آنتى اكسيدان ها از اهميت بااليى برخوردار 
ــاد كنيد، چون  ــت. مى توانيد به ميوه هاى متنوع اعتم اس
ــتند. ميوه هاى قرمز يا  ــيدان ها هس ــار از آنتى اكس سرش
ــار از  ــزو ميوه هاى سرش ــى و بنفش ج ــاى ارغوان ميوه ه
آنتى اكسيدان ها محسوب مى شوند. اما نبايد از ميوه هايى 
ــت از مصرف مركبات  مانند انار وكيوى غافل ماند. بهتر اس
بپرهيزيد، چون امكان دارد حالت اسيديته ى آن ها مخاط 
حساس را تحريك كند. در هر حال بهتر است مصرف ميوه 

را به 3 واحد در روزمحدود كنيدو مصرف آن ها را در زمانى 
خارج از وعده هاى غذايى ميل كنيد.

روغـن كلـزا، ضدالتهـاب اسـت و ضـد بـاال آمدن 
اسيد معده

ــيدهاى چرب  ــار از اس ــا معموال سرش ــه ى غذايى م برنام
ــت كه باعث بروز التهاب مى شوند؛ بنابراين الزم  امگا 6 اس
ــت كه جذب امگا 3 ها از جمله روغن هاى گياهى را در  اس
الويت قرار داد. روغن هايى مانند كلزا براى بهبود مشكل باال 

آمدن اسيد معده، بهتر هستند.
كينوا ضدنفخ

ــرى هاى مفيد  ــوده و براى تغذيه باكت غالت حاوى فيبر ب
ــور روده (باكترى روده) الزم  و همچنين افزايش تعادل فل
هستند. فلور روده، نقش مهمى در كنترل ريفالكس دارد. 
ــت مى شوند  فيبرهاى غذايى همچنين مانع از بروز يبوس
كه يكى از عوامل تشديد كننده ى مشكل ريفالكس معده 
ــت تنوع ايجاد كرده و فقط به مصرف نان و  ــت. بهتر اس اس
ــتند.  ــتاها اكتفا نكنيد چون حاوى گلوتن زيادى هس پاس
ــيار مناسب  دانه ى كينوا (Quinoa) يا خاويار گياهى، بس

است.
 Chenopodium ــى ــام علم ــت با ن ــوا گياهى اس  كين
quinoa willd يكى از گياهانى كه تا كنون در ايران مورد 

بررسى قرار نگرفته و از آن بهره بردارى نشده است. 
ــت و  ــيلى و پرو اس كينوا بومى كوه هاى آند در بوليوى، ش

شبيه برنج است. 
يك ليوان آب قبل از غذا

آب براى تمام عملكردهاى بدن الزم و ضرورى است و تاثير 
زيادى در كار گوارش غذا دارد. در بين غذا مقدار اندكى آب 
ــود، اما از زياده روى بپرهيزيد چون  ميل كنيد تا غذا نرم ش

باعث افزايش حجم معده خواهد شد. 
ــا يك تا  ــذا و ي ــل از غ ــيدن آب را به قب ــت نوش ــر اس بهت
ــيد  ــته باش ــاعت بعد از غذا موكول كنيد. توجه داش دو س
ــير گزينه ى  ــده، ش ــوزش مع ــريع س ــكين س ــراى تس ب
ــت دارد. بهتر  ــرى موق ــت؛ چون صرفا تاثي ــبى نيس مناس
ــوان آب (ترجيحا يك نوك  ــريع تر يك لي ــت هر چه س اس
ــل كنيد،  ــيرين به آن اضافه كنيد) مي ــت جوش ش انگش
ــاب مخاط را ــرده و الته ــرش ك ــه اصطالح ف ــده را ب تا مع

 كاهش دهد. 
ــيدنى هاى حاوى كافئين  توصيه مى كنيم از مصرف نوش
ــون امكان  ــا) بپرهيزيد؛ چ ــتثناى صبح ه يا تئين (به اس
ــد. بهتر  ــى دهن ــده را افزايش م ــس مع ــديد ريفالك تش
ــبيه به كافئين  ــت ش ــت چاى بدون تئين(ماده اى اس اس
ــده را در الويت  ــد براى مع ــوش هاى مفي در چاى) يا دمن

قرار دهيد.
ماهى، دو بار در هفته

ــراغ ماهى هاى چرب  براى افزايش ميزان امگا 3 بدن، به س
ــت هر هفته  ــتند. بهتر اس برويد كه منبع خوب امگا 3 هس

ــال مخالى،  ــاردين، خ ــد س ــى هايى مانن ــه ماه دو مرتب
قزل آال و ... مصرف كنيد.

سبزيجات براى تغذيه ى روده ها
ــتند؛  ــبزيجات براى مقابله با ريفالكس معده مفيد هس س
ــاى آنتى  ــازى، ويتامين ه ــى ب ــواد معدن ــاوى م چون ح
ــور روده را تغذيه  ــه فل ــتند ك ــيدانى و فيبرهايى هس اكس
ــب  ــده ى غذايى ظهر و ش ــت در وع ــر اس ــى كنند. بهت م
ــفناج؛ بروكلى، فلفل دلمه اى،  ــبزيجات رنگى مانند اس س

چغندر و ... مصرف كنيد. 
ــروع غذا  ــوردن گوجه فرنگى در ش ــى كنيم از خ توصيه م
ــس معده  ــديد ريفالك ــون باعث تش ــوددارى كنيد، چ خ

مى شود.
در ساعات مناسبى غذا ميل كنيد

ــكل، خودتان را از  ــت كه براى مقابله با اين مش نيازى نيس
ــروم كنيد. ــان به كلى مح ــاى مورد عالقه ت خوردن غذاه
ــت كه مواد غذايى را در زمان هاى مناسب  در واقع الزم اس
ــدار قهوه، آب  ــكلى ايجاد نكنند. اگر طرف ميل كنيد تا مش
ميوه يا نان و كره هستيد، نمى خواهد خودتان را با نخوردن 
ــت اين مواد غذايى را در وعده  ــان عذاب دهيد. كافى اس ش
ــار و به خصوص  ــراى ناه ــد. در عوض ب صبحانه ميل كني
ــبكى ميل كرده و از پرخورى و مصرف  شام بايدغذاهاى س
نوشيدنى هاى آسيب رسان مانند نوشابه ها و ... خوددارى

 كنيد.

دكتر ناصر مرادى، جراح زيبايى بينى گفت: بسيارى از افراد به 
ــتيك و  علت زيبايى، انحراف بينى و... تصميم به جراحى پالس
زيبايى بينى مى گيرند؛ ولى پس از جراحى پالستيك، فرد بايد 
ــكلى برايش به وجود نيايد. وى  مراقبت هايى انجام دهد تا مش
ادامه داد: بعد از ساعت هاى ابتدايى پس از جراحى، خونريزى 
جزيى از كنار پانسمان بينى، بسيار طبيعى است و در اين مواقع 
ــورت بيمار را تميز كرد و  مى توان به كمك كاغذى مرطوب ص
گاهى هم در ساعات اوليه پس از به هوش آمدن بيمار احساس 

گلودرد مى كند كه اين هم به دليل اثر لوله بيهوشى است.
ــودن كبودى  ــى ب ــاره به موقت ــا اش ــتيك، ب ــن جراح پالس اي
ــعت  ــى از بيماران به علت وس ــرد: در بعض ــم بيان ك دور چش
ــى، ممكن  ــتخوانى بين ــمت اس ــاد اقدامات جراحى در قس زي
ــچ نگرانى  ــه هي ــود ك ــودى نمايان ش ــم كب ــت دور چش اس
ــم از  ــورم دور چش ــش ت ــراى كاه ــى ب ــدارد؛ حت ــود ن وج
ــود؛ البته گاهى هم  ــتفاده مى ش ــم ها اس كيسه يخ روى چش
ــه طبيعى  ــف مى كند ك ــاس ضعف خفي ــد از جراحى احس بع

ــت  ــات، مى توانيد قوت خود را به دس ــت و با خوردن مايع اس
ــس از عمل  ــه پ ــد هفت ــى چن ــزود: در ط ــرادى اف ــد. م آوري
ــحات در داخل بينى  ــدن و خشك شدن ترش به علت جمع ش
ــكل،  ــراى رفع اين مش ــود، ب ــكل ش ــت تنفس مش ممكن اس
ــرم نمكى را با  ــد نوبت محلول س ــار مى تواند روزانه در چن بيم
ــوزن در بينى  ــرنگ بيست سى سى بدون س استفاده از يك س
ــت بتواند  ــود، راح ــب خيس ش خود بريزد تا بدون اينكه چس

تنفس كند.
ــرد: در هنگام  ــراد بيان ك ــدن اين اف ــورد طرز خوابي وى در م
ــا ورم كمترى در  ــر از پاها قرار گيرد ت خوابيدن، نيم تنه، باالت

ناحيه صورت ايجاد شود.
ــزود: بايد از  ــت اف ــورد تغذيه فرد در هفته هاى نخس وى در م
ــاز دارد، پرهيز كرد.  خوردن غذاهايى كه به جويدن طوالنى ني

همچنين از غذاهاى شور و پر از ادويه جات تند و محرك در طى 
اين مدت پرهيز شود. بهتر است دراين روزهاى پس از جراحى، 
از مايعاتى همچون آب كرفس، آناناس، سوپ و ... استفاده شود.

وى در مورد حالت هاى مختلف فرد اذعان داشت: اين افراد حتى  
از خنده هاى زياد و عميق نيز اجتناب كنند. 

دكتر مرادى، گفت: بسيارى از بيماران چند هفته پس از عمل 
ــور كامل  فروكش  ــوز ورم بينى به ط ــى كه هن جراحى در حال
نكرده است، با نگاهى دقيق ساعت ها در مقابل آينه بينى خود را 
نگاه مى كنند كه هنوز ورم ها يا بى تقارنى هاى طبيعى به صورت 
ــى خيلى از اين  ــن موضوع باعث نگران عيب جلوه مى كند و اي
افراد مى شود؛ اما براى اظهار نظر نهايى در مورد نتيجه ى عمل  
ــى وجود  ــچ نگران ــرد و هي ــر ك ــال صب ــد 3س ــت كم باي دس

نداشته باشد.

بيشتر بدانيم
51- برنامه نويسى با كامپيوتررا ياد بگيريد.
52- كلمات بلند را از آخر به اول بنويسيد.

53- محيط خود را تغيير دهيد. جاى اجسام را تغيير 
دهيد. به مكان هاى ناشناخته برويد.

ــالگ  ــيد، وب ــتان بنويس ــد، داس ــعر بنويس 54- ش
راه بياندازيد.

55- زبان نشانه ها را بياموزيد.
56- يك ساز موسيقى ياد بگيريد.

57- از موزه ها بازديد كنيد.
58- در مورد روش كاركرد مغز مطالعه كنيد.

59- تندخوانى را ياد بگيريد.
60- سبك يادگيرى خود را كشف كنيد.

61- به صورت ذهنى حدس بزنيد كه روزهاى ماه، چند شنبه هستند.
62- به صورت ذهنى، گذر زمان را حدس بزنيد.

63- تخمين بزنيد. مثال تعداد برگ هاى جنگل آمازون چقدر است!
64- با رياضيات دوست باشيد.

65- روش هايى در خاطر سپارى داشته باشيد.
66- مكان هايى كه به خوبى مى شناسيد را تجسم كنيد.

67- روابط جنسى صحيح داشته باشيد.
68- نام افراد را به خاطر بسپاريد.

69- مديتيشن كنيد. ذهن خالى را تجربه كنيد.
70- فيلم هايى از ژانرهاى مختلف ببينيد.

71- تلويزيون را خاموش كنيد.
72- تمركزتان را تقويت كنيد.

73- در ارتباط با طبيعت باشيد.
74- محاسبات ذهنى انجام دهيد.

75- روزى را براى حركت آرام داشته باشيد.
ــريع تر و  ــد؛ برخى را س ــان را تغيير دهي ــرعت انجام كارهاى ت 76- س

برخى را آرام تر انجام دهيد.
77- در مقطعى از زمان، يك كار انجام دهيد.

78- به تعصب هاى خود هوشيار باشيد.

79- كفش هاى ديگران را به پا كنيد.
ــى كنند، يا  ــان را چقدر متفاوت حل م ــايل ش 80- ببينيد ديگران مس
چقدر متفاوت فكر مى كنند. ببينيد يك احمق چگونه كارهايش را انجام 

مى دهد.
81- در موضوعات، عميق بيانديشيد.

82- زمانى براى تنهايى و تمدد اعصاب،كنار بگذاريد.
83- خود را به يادگيرى در تمام عمر، متعهد كنيد.

ــون زندگى را  ــفر كنيد. روش هاى گوناگ ــورهاى خارجى س 84- به كش
بياموزيد.

85- نابغه اى را براى الگو بردارى انتخاب كنيد.
86- شبكه اى از دوستان حمايت كننده داشته باشيد.

87- رقابت كنيد.
ــبيد؛ با كسانى هم معاشرت  88- تنها به كسانى كه با شما موافقند نچس

كنيد كه با شما مخالفند.

89- طوفان ذهنى كنيد.
ــدت به بلند مدت و از فردى  90- نوع نگاه خود را تغيير دهيد؛ از كوتاه م

به جمعى.
91- ريشه مسايل را بيابيد.

92- جمالت قصار را جمع آورى كنيد.
ــانه خود را عوض كنيد. به جاى نوشتن، صداى تان را ضبط  93- نوع رس

كنيد و به جاى كامپيوتر از كاغذ استفاده كنيد.
94- ادبيات كهن بخوانيد.

95- مهارت هاى خواندنى خود را تقويت كنيد. خواندن موثر يك مهارت 
ضرورى است، در آن تبحر پيدا كنيد.

96- كتب را خالصه سازى كنيد.
97- خودشناسى كنيد.

98- مشكالت خود را با صداى بلند تشريح كنيد.
ــل درد، در ميان  ــراى يك اه ــكل خود را ب 99- مش

بگذاريد.
ــد از لمس  ــى تواني ــل بياموزيد. م ــط بري 100- خ
ــور، وقتى كه داخل آن هستيد  ــماره هاى آسانس ش

شروع كنيد.
101- از عطرهاى گوناگون استفاده كنيد.

102- حس هاى خود را تركيب كنيد.
ــد. همچنين همان نظريه را  103- مناظره كنيد. از يك نظريه دفاع كني

بكوبيد.
104- زمانى را براى پرورش مغز اختصاص دهيد.

105- كنجكاو باشيد.
106- خود را به چالش بكشيد.

ــم  ــم خود را زياد كنيد. حداقل روزى 5 دقيقه تجس 107- توانايى تجس
كنيد.

108- روياهاى تان را بنويسيد.
109- ياد بگيريد در بيدارى، روياى شفاف ببينيد.

110- براى خود استراحت گاه ذهنى (تجسمى) داشته باشيد.
111- براى انجام كارهاى خود، زمانى معلوم كنيد.

ــته باشيد. براى خود لغاتى را ابداع  112- لغت نامه اى از لغات جالب داش
كنيد.

113- مديريت استرس داشته باشيد.
ــورت تصادفى برخى  ــيد. به ص ــته باش 114- ورودى هاى تصادفى داش

مجالت يا سايت ها را انتخاب و آنها را مطالعه كنيد.
115- هر روز از يك مسير متفاوت برويد.

116- سيستم عامل متفاوتى را در كامپيوتر خود نصب كنيد.
117- دايره لغوى خود را افزايش دهيد.

118- از آنچه مورد انتظار است، بيشتر تحويل دهيد.
ــتان تان  ــان را حل كنيد يا با دوس ــايل ت 119- در حين پياده روى، مس

گفتگو كنيد.
120- ضرب المثل ها را به صورت خالقانه تغيير  دهيد.

120 تمـرين بـراى افـزايش قـدرت ذهـن

زيبايى به چه قيمتى؟

بدون حـذف 
خـوراكى هاى 
مورد عالقه تان 
تـرش كردن 

معـده را 
مهـار كنيد!
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برگردان و ترجمه متن كامل اين منشور:
ــو - َر - آش»)، ــى : «ك ــن بابل ــورش» (در مت ــط 1ـ «ك خ
ــاه «بـابـِل» ــد، ش ــاه توانمن ــزرگ، ش ــاه ب ــاه جهان، ش ش
ِ - رى) و «اَكد» ـــ ــو- م ــاه «سـومـر»(ش (با - بى - ليم)، ش

ـَ - دى - اى) ... (اَ ك - ك
خط 2ـ ... همه جهان.

از اين جا تا پايان سطر نوزدهم، نه از زبان كورش، بلكه به روايت 
ناظرى ناشناخته كه مى تواند نظر اهالى و بزرگان بابل باشد، 

بازگو مى شود.
خط 3ـ ... مرد ناشايستى به فرمانروايى كشورش رسيده بود.

خط 4ـ او آيين هاى كهن را از ميان برد و چيزهاى ساختگى 
به جاى آن گذاشت.

ـــگيلَـه» ــگاه «اَِس ــى از نيايش ــدى بَدل ــط 5ـ معب خ
ــهر «اور»(او - ريم) و ديگر شهرها  ــگ - ايلَـه) براى ش (اِ- َس

ساخت.
خط 6ـ او كار ناشايست قربانى كردن را رواج داد كه پيش از آن 
نبود ... هر روز كارهايى ناپسند مى كرد، خشونت و بدكردارى.

ــاخت. او با مقررات  ــوار س خط 7ـ او كارهاى ... روزمره را دش
نامناسب در زنـدگى مـردم دخالت مى كرد. اندوه و غم را در 
شهرها پراكند. او از پرستش «َمـردوك»(اََمـر - اوتو) خداى 

بزرگ روى برگرداند.
ــرد. هر روز به  ــختى معاش دچار ك ــردم را به س خط 8ـ او م
شيوه اى ساكنان شهر را آزار مى داد. او با كارهاى خشن خود 

مردم را نابود مى كرد ... همه مردم را.
ــردم، «اِنليل - ايـلـيل» خداى  خط 9ـ از ناله و دادخواهى م
بزرگ (= مردوك) ناراحت شد ... ديگر ايزدان آن سرزمين را 

ترك كرده بودند.
ــتند تا به وضع همه  خط 10ـ مردم از خداى بزرگ مى خواس
ــندگان روى زمين كه زندگى و كاشانه شان رو به ويرانى  باش
مى رفت، توجه كند. مردوك خداى بزرگ اراده كرد تا ايزدان 

ـِل» بازگردند. به «باب
ــد» مانند  ــوِمـر» و «اَكـ ــرزمين «س ــاكنان س خط 11ـ س
ــد  ــوى آنان متوجه ش ــد. مردوك به س ــده بودن مردگان ش

و بر آنان رحمت آورد.
خط 12ـ مردوك به دنبال فرمانروايى دادگر در سراسر همه 
ــتجوى شاهى خوب  ــتجو پرداخت. به جس كشورها به جس
ــان» ــاه «اَنش كه او را يارى دهد. آنگاه او نام «كورش» پادش

ـَ - اَن) را برخواند. از او به نام پادشاه جهان ياد كرد. (اَن - ش
ــى - اى) را به  ــرزمين «گوتى»(كو - ت ــام س خط 13ـ او تم
ــورش درآورد. همچنين همه مردمان «ماد» فرمانبردارى ك

ــياه سر» (منظور  (اوم - مـان َمـن - َده) را. كـورش با هر «س
همه انـسان ها) دادگرانه رفتار كرد.

ــور را اداره مى كرد.  ــتى و عدالت كش خط 14ـ كورش با راس
مردوك، خداى بزرگ، با شادى از كردار نيك و انديشه نيِك 

اين پشتيبان مردم خرسند بود.
ــا راه بابل را در پيش گيرد؛  خط 15ـ او كورش را برانگيخت ت
ــتين دوشادوش او  در حالى كه خودش همچون ياورى راس

گام برمى داشت.
ــون آب رودخانه اى  ــمار او كه همچ ــكر پر ش خط 16ـ لش
ــته به انواع جنگ افزارها در كنار او  شمارش ناپذير بود، آراس

ره مى سپردند.
خط 17ـ مردوك مقدر كرد تا كورش بدون جنگ و خونريزى 
ــود. او بابل را از هر باليى ايمن داشت. او  به شهر بابل وارد ش

ـَ- ايد) شاه را به دست كورش سپرد. ـَ - بو - ن ـَبـونـيد»(ن «ن
ــومر و اَكـد و همه  ــر سرزمين س خط 18ـ مردم بابل، سراس
فرمانروايان محلى فرمان كورش را پذيرفتند. از پادشاهى او 

شادمان شدند و با چهره هاى درخشان او را بوسيدند.
ــادباش گفتند كه به يارى او از  خط 19ـ مردم سرورى را ش
چنگال مرگ و غم رهايى يافتند و به زندگى بازگشتند. همه 

ايزدان او را ستودند و نامش را گرامى داشتند.
از اين جا به بعد، روايت به صيغه اول شخص و از زبان كورش 

بازگو مى شود:
ــزرگ،  ــاه ب ــان، ش ــاه جه ــورش»، ش ــم «ك ــط20ـ من خ
ــومر و اَكـد، شاه چهار گوشه  ـِل، شاه س شاه توانمند، شاه باب

جهان.
ــه)،  ــو - زى - يَ ـــَ- اَم - ب ــر «كمبوجيه»(ك ــط 21ـ پس خ
ــورش» ــوه «كـ ــان»، نـ َنـش ــاه «ا ــزرگ، ش ــاه ب ش

(كـورش يكم)، شاه بزرگ، شاه اَنشان، نبيره «چيش پيش» 
(شى - ايش - بى - ايش)، شاه بزرگ، شاه اَنشان.

ــد و  ــاه بوده ان ــه ش ــه هميش ــى كـ ــط 22ـ از دودمان خ
ــو)  ل  -  ِ ـــ (ب ــل»  بع  - ـِـل  «بـ را  اش  ــى  فرمانرواي
ــى مى دارند و  َ بو) گرام ــردوك) و «نـَبـو»(نـ ــا م (خداوند ي
ــاهى او را خواهانند. آنگاه كه بدون  ــندى قلبى پادش با خرس

جنگ و پيكار وارد بابل شدم.
خط 23ـ همه مردم گام هاى مرا با 

ــادمانى پذيرفتند. در بارگاه  ش
ــر تخت  ــل ب ــاهان باب پادش
شهريارى نشستم. َمردوك 
ــردم بابل  دل هاى پاك م
ــرد، زيرا  را متوجه من ك
من او را ارجمند و گرامى 

داشتم.
ــش بزرگ  خط 24ـ ارت
ــح و آرامى وارد  من به صل
ــتم رنج و  بابل شد. نگذاش

آزارى به مردم اين شهر و اين 
سرزمين وارد آيد.

ــل و  ــى باب ــع داخل ــط 25ـ وض خ
ــكان داد ...  ــش قلب مرا ت جايگاه هاى مقدس

ــيدم. نـَبونيد، مردم درمانده  من براى صلح كوش
ــود، كارى كه در خور  ــيده ب بابل را به بردگى كش

شان آنان نبود.
ــه  ــم. ب ــرده دارى را برانداخت ــن ب ــط 26ـ م خ
ــيدم. فرمان دادم كه  بدبختى هاى آنان پايان بخش

همه مردم در پرستش خداى خود آزاد باشند و آنان را نيازارند. 
فرمان دادم كه هيچ كس اهالى شهر را از هستى ساقط نكند. 

مردوك از كردار نيك من خشنود شد.
خط 27ـ او بر من، كورش، كه ستايشگر او هستم، بر پسر من 

«كمبوجيه» و همچنين بر همه سپاهيان من؛
ــت. ما همگى  ــى اش را ارزانى داش خط 28ـ بركت و مهربان
شادمانه و در صلح و آشتى مقام بلندش را ستوديم. به فرمان 

َمردوك همه شاهانى كه بر اورنگ پادشاهى نشسته اند؛
ــان، از  ــرزمين هاى جه ــاهان س ــه پادش ــط 29ـ و هم خ
ــاى مديترانه تا  ــاى پايين»(دري ــا «دري ــاال» ت ــاى ب «دري
ــت،  ــرزمين هاى دوردس ــردم س ــارس)، همه م ــاى ف دري
ــه  ــور - رى - اى)، هم ــورى»(اَ - م ــاهان «آم ــه پادش هم

چادرنشينان؛
ــه زدند.  ــد و در بابل بر من بوس خط 30ـ مـرا خراج گذاردن

از ... تا «آشـور» (اَش - شور) و «شوش» (شو - َشن).
ــنونا» َ - ِده)، «اِش ــهرهاى «آگاِده»(اَ - گـ ــن ش خط 31ـ م
َ - اَن)، «ِمتورنو» ـــ ــان»(َز - اَم - ب ــك)، «َزمب ــو - نَ (اِش - ن
(مـِ - تور - نو)، «دير»(ِد - اير)، سرزمين «گوتيان» و شهرهاى 
كهن آن سوى «دجله»(اى - ديك - لَت) كه ويران شده بود 

را از نو ساختم.
خط 32ـ فرمان دادم تمام نيايشگاه هايى كه بسته شده بود 
ــگاه ها را به جاهاى خود  را بگشايند. همه خدايان اين نيايش
بازگرداندم. همه مردمانى كه پراكنده و آواره شده بودند را به 
جايگاه هاى خود برگرداندم. خانه هاى ويران آنان را آباد كردم. 

همه مردم را به همبستگى فرا خواندم.
ـَبونيد  خط 33ـ هم چنين پيكره خدايان سومر و اَكـد را كه ن

ــنودى  بدون واهمه از خداى بزرگ به بابل آورده بود؛ به خش
َمردوك به شادى و خرمى،

ــان بازگرداندم، بشود كه  ــگاه هاى خودش خط 34ـ به نيايش
ــود، خدايانى كه آنان را به جايگاه هاى  ــاد گردد. بش دل ها ش

مقدس نخستين شان بازگرداندم،
ــتار  ــگاه خداى بزرگ برايم خواس خط 35ـ هر روز در پيش
ــر بركت و  ــخنان پ ــه س ــود ك ــند. بش ــى بلند باش زندگان
ــه خداى من  ــود كه آنان ب ــم بيابند. بش ــك خواهانه براي ني
ــاهى كه تو را گرامى  َمردوك بگويند: «به كورش شاه، پادش
مى دارد و پسرش كمبوجيه جايگاهى در سراى سپند ارزانى 

دار».
خط 36ـ بى گمان در روزهاى سازندگى، همگى مردم بابل، 
پادشاه را گرامى داشتند و من براى همه مردم جامعه اى آرام 
فراهم ساختم. (صلح و آرامش را به تمامى مردم اعطا كردم) ...

ــر. براى غازها، اردك ها  خط 37ـ … غاز، دو اردك، ده كبوت
و كبوتران…

ــام  ــه ن ــل ب ــهر باب ــزرگ ش ــاروى ب .. ب ــط 38ـ . خ
«ايمگور-اِنليل»(ايم - گور - اِن - ليل) را استوار گردانيدم ...

خط 39ـ ... ديوار آجرى خندق شهر را،
خط 40ـ  ... كه هيچ يك از شاهان پيشين با بردگانِ به بيگارى 

گرفته شده به پايان نرسانيده بودند؛
خط 41ـ ... به انجام رسانيدم.

خط 42ـ دروازه هايى بزرگ براى آن ها گذاشتم با درهايى از 
چوب «ِسدر» و روكشى از مفرغ....

ــه نام  ــش از من ب ــاهى پي ــه اى از پادش ــط 43ـ ... كتيب خ
«آشور بانيپال»(آش - شور - با - نى - اَپ - لى)

خط 44ـ  ...
ــراى  ــط 45ـ ... ب خ

هميشه!

دريچه

دريچه

ــت هيات كاوش در شهر سوخته گفت:  سيدمنصور سيدسجادى، سرپرس
دراين فصل از كاوش، دو بخش اصلى شهر سوخته مورد كاوش و مطالعات 

باستان شناسى قرار مى گيرد.
ــش اول كاوش در كارگاه 26 تصريح كرد: ــام بخ ــه انج ــاره ب ــا اش وى، ب

 كارگاه 26در سال گذشته نيز مورد كاوش قرار گرفت، ولى به دليل وسعت 
و اهميت اين بخش، در اين فصل نيز كار كاوش در آن ادامه مى يابد.

ــل كاوش را  ــداف اين فص ــوت يكى از اه ــناس پيشكس ــتان ش اين باس
ــرد و گفت:  ــن كارگاه اعالم ك ــكونى دراي يافتن بخش هاى احتماال مس
به احتمال قوى اين كارگاه، يك بخش ادارى و عمومى اداره شهر در دوره 
ــال هاى 1800تا 2200پيش از ميالد  ــوخته در س ــتقرار شهر س آخر اس

بوده است .
وى افزود: بخش ديگر كاوش در اين فصل در محوطه گورستان و با هدف 
يافتن داليل و شواهدى در خصوص ساكنين شهر سوخته در آخرين دوره 

استقرار صورت مى گيرد .
سيدسجادى، تصريح كرد: ازميان 900گورى كه تا به حال در كاوش هاى 
ــت، تعداد گورهاى مربوط به دوره آخر  ــده اس باستان شناسى حفارى ش

استقرار نادر است .
ــت ها ،  ــاير فعالي ــه س ــل از كاوش و در ادام ــن فص ــه داد: در اي وى ادام
ــتان آسيب شناسى  ــى و ميان رشته اى مانند باس مطالعات انسان شناس
انجام مى گيرد . اين باستان شناس پيشكسوت تاكيدكرد: تالش مى كنيم 
در اين فصل از كاوش باعكسبردارى هوايى از محوطه بتوانيم بدون نياز به 

حفارى، نقشه شهر سوخته را تهيه كنيم.
سيد سجادى، در ادامه با اشاره به كاوش هاى صورت گرفته در اين محوطه 
تاريخى در سال هاى گذشته، كشف نخستين چشم مصنوعى جهان دراين 
ــتان شناسى ــف باس ــمند ترين كش محوطه تاريخى را مهم ترين و ارزش

شهر سوخته اعالم كرد.
ــاله  ــم مصنوعى، متعلق به يك زن 25تا30س ــف اين چش وى گفت :كش
ــانه هاى داخلى و خارجى زيادى  مربوط به 4800سال پيش، واكنش رس
ــت . وى كهن ترين تخته نرد جهان ، سفال با نقش بز بال دار  را در پى داش
ــان را نيز از منحصر به فرد ترين كشفيات در شهر  و جراحى جمجمه انس

سوخته دانست.
ــوخته  ــهر س ــه كاوش ها در ش ــه تاريخچ ــاره ب ــجادى، با اش ــيد س س
ــال 1324 ــار در س ــتين ب ــراى نخس ــوخته ب ــهر س ــرد: ش ــح ك تصري

ــد و در سال هاى 1346و  (1945ميالدى ) توسط«اشتاين»شناسايى ش
ــط گروه باستان شناسان  1358(1967تا 1979ميالدى )به تناوب توس

ايتاليايى مورد كاوش قرار گرفت .
وى افزود:پس از پيروزى انقالب اسالمى كار حفارى دراين محوطه تاريخى 
ــال 1376در زمان رياست  ــد؛ تا اينكه در س ــال متوقف ش به مدت 18س
ــازمان ميراث فرهنگى، كاوش در شهر سوخته  ــتى بر س سيد محمد بهش

شروع  و تا سال 1388ادامه يافت .
ــال هاى 1389تا 1392به مدت چهار سال كار  وى با اشاره به اينكه در س
كاوش در شهر سوخته انجام نگرفت، افزود: از سال گذشته با حمايت هاى 
ــكده باستان شناسى  ــگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى و پژوهش پژوهش

كاوش در اين محوطه تاريخى در حال انجام است .

ــت  ــدودى ياف ــراد مع ــتان اف ــاى باس ــاهان دني ــان پادش در مي
ــنا  ــام آنها آش ــا ن ــر ب ــر حاض ــاى عص ــت ه ــه مل ــوند ك ــى ش م
ــا  ــى از آنه ــالد) يك ــل از مي ــوروش (529-600 قب ــند و ك باش

است. 
ــاهان عهد قديم است كه از خود نامى نيك  كوروش از معدود پادش

به جا گذاشته است. 
او از شخصيت و خصايلى برخوردار بود كه پس از قرن ها هنوز نظرها 

را به خود جلب مى كند. 
كوروش، به نيكخواهى و سخاوت مشهور است و اين در حالى است 
كه پادشاهى عاقل، مقتدر و بااراده و رهبر و سردارى بزرگ و مسلط 

به فنون جنگى بوده است.
كوروش، روحيه جنگنده خود را با وجود سال ها جنگ تا آخر عمر 
حفظ كرد، ولى همواره نسبت به ملل مغلوب و دشمنانش بلندنظر 

بود. 
ــن كه وى  ــان با اي ــدر»، و يوناني ــر را «پ ــوروش كبي ــان ك ايراني
ــون گذار»  ــرور» و «قان ــود، «س ــخير كرده ب ــان را تس ممالك ش

مى ناميدند. 
ــوروش به بابل، اين  ــده به بابل، پيش از حمله ك يهوديان تبعيد ش

حمله را پيش بينى كردند و او را «منجى بزرگ» مى دانستند.
ــده كه وقتى كارى را شروع مى كرد تا آخر  درباره كوروش گفته ش

دنبال مى كرد و آن را ناقص رها نمى كرد. 
ــتر  ــكالت نيز بيش مورخان درباره ى او گفته اند: در مواجهه با مش

به عقل متكى بود تا زور.
كوروش، اولين امپراطورى جهان را تشكيل داد و اولين پادشاهى در 

جهان است، كه لقب كبير گرفته است.

پانزدهمين فصل كاوش 
در شهر سوخته آغاز شد

كوروش كبيــر

ــو)  ل  -  ِ ـــ (ب ــل»  بع  - ـِـل  «بـ را  اش  ــى  فرمانرواي
ــى مى دارند و  َ بو) گرام ــردوك) و «نـَبـو»(نـ ــا م (خداوند ي
ــاهى او را خواهانند. آنگاه كه بدون  ــندى قلبى پادش با خرس

جنگ و پيكار وارد بابل شدم.
ـ همه مردم گام هاى مرا با 

ــادمانى پذيرفتند. در بارگاه  ش
ــر تخت  ــل ب ــاهان باب پادش
شهريارى نشستم. َمردوك 
ــردم بابل  دل هاى پاك م
ــرد، زيرا  را متوجه من ك
من او را ارجمند و گرامى 

ــش بزرگ  ـ ارت
ــح و آرامى وارد  من به صل
ــتم رنج و  بابل شد. نگذاش

آزارى به مردم اين شهر و اين 

ــل و  ــى باب ــع داخل ـ وض
ــكان داد ...  ــش قلب مرا ت جايگاه هاى مقدس

ــيدم. نـَبونيد، مردم درمانده  من براى صلح كوش
ــود، كارى كه در خور  ــيده ب بابل را به بردگى كش

ــه  ــم. ب ــرده دارى را برانداخت ــن ب ـ م
ــيدم. فرمان دادم كه  بدبختى هاى آنان پايان بخش

جايگاه هاى خود برگرداندم. خانه هاى ويران آنان را آباد كردم. 
همه مردم را به همبستگى فرا خواندم.

ـَبونيد  33خط 33خط 33ـ هم چنين پيكره خدايان سومر و اَكـد را كه ن

چوب «ِسدر» و روكشى از مفرغ....
ــه نام  ــش از من ب ــاهى پي ــه اى از پادش ــط 43ـ ... كتيب ــط 43خ 43خ

«آشور بانيپال»(آش - شور - با - نى - اَپ - لى)
44خط 44خط 44ـ  ...

ــراى  ــط 45ـ ... ب ــط 45خ 45خ
هميشه!

  در چنين روزى

حمله رژيم صهيونيستي 
به شبه جزيره سينا

 (1956م)

ورود نمايندگان طايفه  ي «نََخع»
 به مدينه و پذيرش دين اسالم 

(11 ق)

آغاز نخست وزيري «بنيتو موسوليني» 
ديكتاتور فاشيست  ايتاليا 

(1922م)
ــط  ــه 1956م توس ــوئز در 26 ژوئي ــال س ــدن كان ــالم ش ــس از ملي اع پ
ــه  ــال ب ــتن كان ــر و بس ــت مص ــور وق ــس جمه ــر ريي ــال عبدالناص جم
ــتي  ــم صهيونيس ــش رژي ــتي، ارت ــم صهيونيس ــتي هاي رژي روي كش
ــرقي مصر  ــع در شمال ش ــينا واق ــبه جزيره س ــال به ش در 29 اكتبر آن س

حمله كرد. 
ــر،  ــور مص ــه كش ــه ب ــا حمل ــا ب ــود ت ــدد ب ــتي درص ــش صهيونيس ارت
ــتي هاي خود  ــراي رفت و آمد كش ــرخ را ب خليج عقبه در انتهاي درياي س

اشغال كند. 
ــت از تل آويو،  ــه نيز در حماي ــتان و فرانس ــد در 31 اكتبر، انگلس دو روز بع

چتربازان خود را در اطراف كانال سوئز پياده كردند. 
ــردن اين  ــر از ملي ك ــه، منصرف كردن مص ــه جانب ــدف از اين حمله س ه

آبراه مهم بود. 
ــرانجام  ــغال نيروهاي متجاوز درآمد، اما س اگر چه اين منطقه، مدتي به اش
ــان،  ــورهاي جه ــياري از كش ــي و بس ــكار عموم ف ــار ا ــر فش ث ــر ا ب
ــوي،  ــاوزان فرانس ــد، متج ــل متح ــازمان مل ــري س ــا ميانجي گ ب
ــارس 1957م  ــاه م ــر را در م ــاك مص ــتي، خ ــي و صهيونيس انگليس

ترك كردند. 
ــوئز  ــتي به جنگ س اين جنگ در تاريخ جنگ هاي اعراب و رژيم صهيونيس

معروف است.

ــالم را در مكه ي معظمه آشكار  ــالم (ص) دين اس از هنگامي كه پيامبر اس
ــالي كه در مدينه ي منوره رحلت كرد، به مدت بيست سال  ــاخت و تا س س
مردم را به دين جديد فرا خواند و آنان را از شرك، كفر و بت پرستي بازداشت. 
ــل و رغبت  ــتان با مي ــبه جزيره ي عربس ــياري از اهالي ش در اين مدت بس
ــي رهايى  ــود را از گمراه ــده و خ ــالم را پذيرا ش ــش، دين اس باطني خوي

بخشيدند. 
بنا به روايت تاريخ نگاران، آخرين هيات و گروهي كه بر پيامبر(ص) وارد شده 

و اسالم اختيار كردند، طايفه ي «نََخع» بود. 
از اين طايفه، حدود دويست تن در نيمه ي محرم سال 11 قمري وارد مدينه 
شده و به محضر رسول خدا (ص) رسيده و با آن حضرت بيعت و اظهار اعتقاد 

و ايمان به دين مبين اسالم كردند. 
ــدا (ص)  ــول خ ــر رس ــه ب ــد ك ــي بودن ــن گروه ــات، آخري ــن هي اي
از  ــرت  ــت آن حض بازگش از  ــس  پ ــه،  واقع ــن  ي ا و  ــدند  وارد ش
حجه الوداع بود و چهل و سه روز بعد، آن حضرت دار فاني را وداع گفت و روح 

بلندش به ملكوت اعلي پيوست.
 الزم به يادآوري است كه «مالك بن حارث اشتر نََخعي» فرمانده سلحشور 
ــردان اين طايفه،  ــت و از م و يار فداكار امير مومنان(ع) از همين طايفه اس
ــت(ع) تربيت  ــي(ع) و اهل بيت عصم ــراي حضرت عل ــداكاران فراواني ب ف

كرد.

ــمي و  ــت رس ــوليني، قبل از جنگ جهاني اول، يك سوسياليس بنيتو موس
ــتي خود را  ــال 1919م ،گروه فاشيس ــود. وي درس ــردبير يك روزنامه ب س
ــكيل داد و چند صد نفر از اعضاي اوليه با پيراهن هاي  با نام گروه رزمنده تش
ــروه كه به  ــدند. اين گ ــروه ضربت نظامي تجهيز ش ــياه به صورت يك گ س
سياه جامگان شهرت داشتند، ضمن درگيري هاي خشونت آميز خود و ايجاد 
جو رعب، تشكيالت خود را به تمام شهرهاي بزرگ ايتاليا گسترش دادند و 
در انتخابات پارلماني 1921م، پيروزي هايى به دست آوردند. با قدرت گيري 
بيشتر موسوليني و حزبش، دولت وقت از ترس تسخير رم توسط طرفداران 
فاشيست موسوليني، استعفا داد. در اين هنگام، بر اثر جو موافق موسوليني، 
ــاه ايتاليا به نخست وزيري رسيد و  وي در 28 اكتبر 1922م، از جانب پادش

فرداي آن روز كار خود را آغاز كرد.
ــوري يكپارچه، برنامه اقتصادي شصت ساله براي   او هرچند براي ايجاد كش
ــي و تجاوز  ــركوبي مخالفان خود و نيز لشكركش ايتاليا تدارك ديد، اما با س
ــارات فراواني  ــار آلمان، خس ــگ جهاني دوم در كن ــا و ورود به جن به افريق
ــاخت و نارضايتي زيادي برانگيخت. موسوليني در نهايت  ــور وارد س به كش
ــي دوم، پس از يك  ــان جنگ جهان ــت هاي پي درپي در جري پس از شكس
ــد. بنيتو موسوليني  ــاه ايتاليا بركنار ش ــاله، از طرف پادش زمام داري 21 س
ــايي و پس از  ــي متفقين شناس ــط يكي از گروه هاي چريك ــرانجام توس س

دستگيري و محاكمه، در 28 آوريل 1945م در 62 سالگي، تيرباران شد.

هشتم آبان روز شهادت بزرگ مرد 
كوچك تاريخ جنگ تحملى،شهيد 

محمد حسين فهميده است.
ــم  ــات تقوي ــن روز در صفح اي
به عنوان«روز بسيج دانش آموزى» 
و همچنين روز 13 آبان، به افتخار 
او به عنوان روز دانش آموز در ايران 
نامگذارى شد؛ و سازمانى به همين 
ــتضعفين  ــيج مس نام زير نظر بس

تشكيل شد.
شـهيــد فهميــده از نـگاه 

حضرت امام خميني (ره):
ــهادت  امام خمينى (ره) پس از ش
ــته ،  نوجوان فداكار و از خودگذش

شهيد حسين فهميده ، فرمود :
رهبرما آن طفل 12 ساله اى است 
كه با قلب كوچك خود كه ارزشش 
ــا بزرگ تر  ــان و قلم م ازصدها زب
است، با نارنجك خود را زير تانك 
ــت و آن را منهدم  ــمن انداخ دش

ــهادت  ــربت ش كرد و خود نيز ش
نوشيد .

ــى (ره) در يك  ــام خمين آرى ام
ــيار ژرف ،  ــاه ، اما بس ــه كوت جمل
ــا ، اهميت و ارزش  عميق و پر معن
كار  شهيد حسين فهميده را بيان 
ــام كه خود  ــد. حضرت ام فرمودن
ــدس جمهورى  ــرى نظام مق رهب
اسالمى را برعهده داشت، حسين 
ــه عنوان  ــاله را ب ــده 12 س فهمي
ــرد و  كار اورا  رهبر خود خطاب ك
ــا ارزش و اهميت  ــن ب ــن چني اي

قلمداد كرد .
شـهيــد فهميــده از نـگاه 

رهبر معظم انقالب:
ــتن ياد حادثه  زنده نگه داش
ــيجى ،  ــش آموز بس ــهادت دان ش
شهيد فهميده از اصالت هاى دفاع 

مقدس است.
ــرى در ديدار با  ــم رهب مقام معظ

ــهادت  ــربت ش كرد و خود نيز ش

ــى (ره) در يك  ــام خمين آرى ام
ــيار ژرف ،  ــاه ، اما بس ــه كوت جمل
ــا ، اهميت و ارزش  عميق و پر معن
كار  شهيد حسين فهميده را بيان 
ــام كه خود  ــد. حضرت ام فرمودن
ــدس جمهورى  ــرى نظام مق رهب
اسالمى را برعهده داشت، حسين 
ــه عنوان  ــاله را ب  س
ــرد و  كار اورا  رهبر خود خطاب ك
ــا ارزش و اهميت  ــن ب ــن چني اي

شـهيــد فهميــده از نـگاه 

ــتن ياد حادثه  زنده نگه داش
ــيجى ،  ــش آموز بس ــهادت دان ش
شهيد فهميده از اصالت هاى دفاع 

ــرى در ديدار با  ــم رهب مقام معظ

منشور كوروش

ــداكارى و  ــواده او در رابطه با ف خان
شجاعت او فرمودند:

ــه از  ــن حوادثى ك ــروز چني ب
ــاى  ــت ه ــح واصال ــت صحي تربي
در ــا  صرف ــت،  اس ــى  خانوادگ

ــالمى جلوه گرى و  محيط هاى اس
نور افشانى مى كند.

شـهيــد فهميــده از نـگاه 
شهيــد آوينـى:

ــم،  ــل قلــ ــهيـدان اه ــيــد ش س
ــمتى  ــى آوينى، در قس حاج مرتض
ــح با  ــت فت ــم رواي ــه پنج از برنام
ــهادت  ــمان، ش ــهرى در آس نام ش
ــين فهميده را اين گونه  محمد حس

زيبا ترسيم مى كند:
ــاز  ــان آغ ــهر، از هم خرمش

خونين شهر شده بود. 
ــده بود.  ــهر، خونين شهر ش خرمش
ــر اين آفاق  آيا طلعت را جز از منظ

مى توا ن نگريست ؟ 

ــا  ــد و ب ــت جنگيدن ــان درغرب آن
ــيدند،  ــهادت رس ــت به ش مظلومي
ــر تانك هاى  ــان زي و پيكرهاى ش
ــد و به آب و باد  شيطان تكه تكه ش

و خاك و آتش پيوست . 
اما... 

راز خون آشكار شد... 
ــهدا در نمى يابند.  راز خون را جز ش
ــاى زندگى  گردش خون در رگ ه

شيرين است ... 
ــاى محبوب ،  ــن آن در پ اما ريخت

شيرين تر... 
ــتگان آنانند كه قلب شان را  شايس
عشق تا آن جا انباشته است كه ترس 
ــراى ماندن ندارد.  از مرگ، جايى ب

شايستگان جاودانانند... 
ــبز اقيانوس  حكمرانان جزاير سرس
بى انتهاى نور، كه پرتوى از آن همه 
ــمان دوم را روشنى  ــان آس كهكش

بخشيده است...

شهيـد محمدحسين  فهميده 
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ــگاه هاى بين المللى اصفهان گفت: اصفهان براى   مدير عامل شركت نمايش
ــال،  مجرى پاويون ملى ايران در سيزدهمين نمايشگاه بين  دوازدهمين س

المللى محصوالت و مواد غذايى حالل در مالزى شد.
رسول محققيان اظهار داشت: شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان اصفهان 
به عنوان نماينده اتحاديه توسعه تجارت خارجى مالزى براى دوازدهمين سال 
متوالى اقدام به برگزارى پاويون ملى ايران در سيزدهمين نمايشگاه بين المللى 
ــت: بازار غذاى  محصوالت و مواد غذايى حالل مالزى مى كند. وى بيان داش
حالل با افزايش تعداد مسلمانان در سراسر دنيا به سرعت در حال رشد است. 
جمعيت كنونى مسلمانان برابر با 25 درصد جمعيت جهان است. اين جمعيت 
در مناطقى مانند جنوب شرق آسيا (مالزى و اندونزى)، خاورميانه (عربستان 
ــمالى (مراكش و مصر) در حال افزايش  سعودى و ايران) و نيز در آفريقاى ش

است.
مدير عامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى اصفهان اظهار داشت: بازار غذاى 
حالل با افزايش تعداد مسلمانان در سراسر دنيا به سرعت در حال رشد است. 
جمعيت كنونى مسلمانان برابر با 25 درصد جمعيت جهان است. اين جمعيت 
در مناطقى مانند جنوب شرق آسيا (مالزى و اندونزى)، خاورميانه (عربستان 
ــمالى (مراكش و مصر) در حال افزايش است.  سعودى و ايران) و آفريقاى ش
البته، جمعيت مسلمانان در مناطق مسيحى نشين قاره هاى اقيانوسيه و اروپا 
نيز روبه گسترش است.وى اعالم كرد: دغدغه اصلى اين جمعيت در حال رشد، 

به ويژه در كشورهاى غيرمسلمان، غذاى حالل است.
ــلمانان و افزايش بازار، فرصت هاى  محققيان گفت: با گسترش جمعيت مس
جديدى براى توليدكنندگان مواد غذايى حالل به وجود خواهد آمد. قدرت 
خريد مسلمانان در مناطقى مانند خاورميانه و آفريقاى شمالى در حال افزايش 

است و بازار بزرگى را براى توليدكنندگان مواد غذايى حالل ايجاد مى كند.
وى اظهار داشت: بر اساس گزارش دفتر بازارهاى بين المللى (2011) و گزارش 
ــيه  ــلمانان در اقيانوس جهانى بازار مواد غذايى حالل (2011)، جمعيت مس
ــركت  ــت.مدير عامل ش برابر با 500 هزار نفر و در آمريكا 5.3 ميليون نفر اس
نمايشگاه هاى بين المللى اصفهان اضافه كرد: بنابراين تعجب برانگيز نيست 
كه مجموع ارزش بازار مواد غذايى حالل در اين دو منطقه به تنهايى معادل 
18،3 ميليارد دالر باشد. اين تنها بخش كوچكى از بازار مواد غذايى حالل در 
جهان، با ارزش 643،5 ميليارد دالر است.وى اعالم كرد: براى توليدكنندگان 
غذاى حالل، فرصت هاى بزرگى در اين مناطق وجود دارد؛ هرچند، منطقه 
آسيا و اقيانوسيه فرصت بزرگترى محسوب مى شود. منطقه آسيا و اقيانوسيه 
محل سكونت يك ميليارد مسلمان است، به طورى كه بيش از نيمى از جمعيت 
كل مسلمانان در اين منطقه زندگى مى كنند.محققيان بيان كرد: كشورهاى 
ــلمان در منطقه مالزى، اندونزى، بنگالدش، هند و پاكستان  قابل توجه مس
هستند. تمامى اين كشورها يك وجه اشتراك دارند، همه آنها اقتصادهاى در 
حال ظهور با جمعيت اصلى مسلمان هستند. نه تنها جمعيت مسلمان در اين 
مناطق رو به رشد است، بلكه قدرت خريد آنها نيز رو به افزايش است. اين امر 
بازار بزرگى براى توليدكنندگان مواد غذايى حالل ايجاد مى كند كه مى توانند 

به خوبى از آن بهره ببرند.

ــت، معدن  ــازمان صنع ــارت س ــعه تج ــى و توس ــاون بازرگان مع
ــت  ــر صنع ــال حاض ــت: در ح ــان گف ــتان اصفه ــارت اس و تج
ــا كيفيت ــراى توليدات ب ــوژى ب ــود تكنول ــان از نب ــتان اصفه اس

 رنج مى برد.
به گزارش مهر، محمد مجيرى در جمع خبرنگاران در حاشيه افتتاح 
ــگاه تخصصى ابزارآالت،  ــگاه  صنعت و اولين نمايش دهمين نمايش
ــاره به اينكه بروز و ظهور  خدمات و نظافت صنعتى در اصفهان با اش
ــت:  ــگاه ها اتفاق مى افتد، اظهار داش واحدهاى توليدى در نمايش
ــركت نمايشگاه هاى  ــتا بايد توجه داشته باشيم كه ش در اين راس
ــال هاى اخير اقدامات ارزنده اى را داشته ــتان اصفهان طى س اس

 است.
وى با بيان اينكه واحدهاى توليدى در استان اصفهان به دليل نبود 
ــتند، افزود: بايد توجه داشته باشيم كه  ــكل هس صادرات دچار مش
ــركت ها و صنايع توليدى ايجاد  مديريت صادرات در كنار تمام ش

شود.
ــازمان صنعت، معدن و تجارت  معاون بازرگانى و توسعه تجارت س
ــتان  ــاره به حضور هيات هاى خارجى در اس ــتان اصفهان با اش اس
ــراى اقتصاد  ــرايط فعلى آينده خوبى ب ــت: با ش اصفهان ابراز داش

پيش بينى مى شود.
ــتان اصفهان را نيز  ــود تكنولوژى روز در صنايع اس وى در ادامه، نب
ــيارى از محصوالت  ــد و افزود: بس ــتان خوان ضعف بزرگ توليد اس
ــنگ كيفيت مناسب براى  ــتان به ويژه در بخش س توليدى در اس
ــبت به واردات تكنولوژى اقدام  صادرات را ندارند و از اين رو بايد نس

كنيم.
ــى از ديگر  ــه و نقدينگ ــود مواد اولي ــه اينكه نب ــاره ب مجيرى با اش
ــت: بايد  ــت، اظهار داش ــور اس چالش هاى پيش روى صنعت كش
ــكارى بخش  ــت نمى تواند جز با هم ــيم كه دول ــته باش توجه داش
ــان  ــتان اصفه ــت اس ــراى صنع ــى را ب ــخه خوب ــى نس خصوص

بپيچد.

اصفهان،  مجرى دوازدهمين بخش 
ملى مواد غذايى حالل در مالزى شد

صنعت اصفهان،  از نبود تكنولوژى 
رنج مى برد

ــدود كردن چاه هاى غيرمجاز و نصب كنتورهاى  استاندار اصفهان گفت: اجراى طرح مس
هوشمند،  اولين قدم براى تعادل بخشى به منابع آبى زيرزمينى است تا بتوانيم به تعادل 

نسبى مورد نظر خود دست  يابيم.
رسول زرگرپور در پنجمين جلسه شوراى حفاظت منابع آب استان گفت: مساله آب و احياى 
ــتان اصفهان، يكى از اصلى ترين مسائل است كه هم مطالبه  حوضه آبريز زاينده رود در اس

مردمى است و هم جزو برنامه هاى اصلى دولت به شمار مى آيد.
ــوراى حفاظت از منابع آب استان يك شوراى قانونى است و  استاندار اصفهان ادامه داد: ش
مى تواند در اين رابطه بسيار مؤثر باشد و اين شورا موظف است كه از منابع آب موجود استان 

به نحو مطلوب حفاظت كند.
وى با بيان اينكه سه معضل اصلى در رابطه با منابع آبى احصا شده است، افزود: بالغ بر 15 
ــتان وجود دارد و بيش از 350 ميليون متر مكعب آب به صورت  هزار چاه غيرمجاز در اس
ــاره به اينكه حدود هزار چاه غيرمجاز در حريم و  غيرمجاز برداشت مى شود. زرگرپور با اش
بستر رودخانه وجود دارد، گفت: اين چاه ها مى تواند در وضعيت رودخانه زاينده رود بسيار 

مؤثر باشد.
ــت هاى مازاد غيرمجاز دارند را از ديگر  استاندار اصفهان در ادامه چاه هاى مجاز كه برداش
معضالت برشمرد و گفت: اقدامات مؤثر در راستاى كيفيت آب اين چاه ها بايد صورت گيرد، 
چراكه در غير اين صورت EC آن ها افزايش خواهد يافت و به سمت آب هاى شور و لب شور 

حركت مى كند.
وى افزود: در برنامه امسال و در قالب طرح تعادل بخشى منابع آب زيرزمينى كه در مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى درج شده است پيش بينى  شده كه بيش از 700 چاه غير مجاز كه 
عمدتاً در حريم و بستر رودخانه ها وجود دارد مسدود شوند و در بيش از 7 هزار نقطه برداشت 

نيز كنتور نصب شود تا بتوان از برداشت هاى مازاد جلوگيرى كرد.
ــال اين طرح  ــده در 6 ماهه ابتداى امس ــت: طبق گزارش هاى ارائه  ش زرگرپور اظهار داش

20 درصد پيشرفت داشته است و در اين مدت 270 چاه بسته شده است.
ــت در زمين هاى مجاور اين چاه ها  ــتاندار اصفهان يكى از علل كاهش اين آمار را، كاش اس

عنوان كرد و افزود: براى اجراى اين طرح منتظر برداشت محصول اين زمين ها بوديم تا به 
كشاورزان خسارتى وارد نشود.

وى با بيان اينكه متأسفانه تاكنون بيشتر از 105 كنتور نصب نشده است، اظهار داشت: نصب 
ــت آب آن ها قابل توجه بود صورت گرفت و  كنتورها در برداشت هاى بزرگ كه عدد برداش
يكى از علل كاهش نصب كنتورها اختالف نظر فنى بين آب منطقه اى و برق منطقه اى از 

لحاظ كيفيت فنى طرح بوده است.
وى با اشاره به حل شدن اين مشكالت گفت: تصميم بر آن شد كه در 6 ماه دوم امسال كه 
مشكالت هر دو مقوله برطرف شده است بتوانيم بالغ بر 450 چاه ديگر را نيز با هماهنگى
 قوه قضاييه و پيگيرى فرمانداران مسدودكنيم و تعداد كنتورهاى هوشمند نصب شده را 
نيز به هفت هزار كنتور برسانيم. زرگرپور از همه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، ائمه 
جمعه و كليه ذى نفعان خواست كه با مديريت استان در اين زمينه كمك و همكارى نمايند 

تا برداشت هاى غيرمجاز از آب محدود موجود به حداقل برسد.
استاندار اصفهان افزود: اجراى اين طرح و مسدود كردن چاه هاى غيرمجاز اولين قدم براى 
تعادل بخشى منابع آبى زيرزمينى است تا بتوانيم به تعادل نسبى مورد نظر خود دست  يابيم.  
زرگرپور هماهنگى بين آب منطقه اى و جهاد كشاورزى را بسيار مهم برشمرد و گفت: نبايد 
محدوديت هاى ايجاد شده باعث كاهش محصول در استان شود و بايد با افزايش بهره ورى 

و راندمان اين كاهش محصول جبران گردد.
وى تأكيد كرد: با هماهنگى هاى ايجاد شده بايد به سمتى حركت كنيم كه يك چاه غيرمجاز 

و يا يك برداشت مازاد نيز در استان وجود نداشته باشد.
زرگرپور به زمان باز شدن آب زاينده رود نيز اشاره كرد و افزود: برنامه كلى توزيع آب بايد از 
طريق وزارت نيرو ابالغ گردد و طى تماس و مكاتبه اى كه با وزير نيرو صورت گرفت از ايشان 

خواسته شد كه مقدارى در اين امر تسريع شود.
ــدن آب و مقدار آب متناسب با شرايط  ــد: زمان دقيق باز ش ــتاندار اصفهان يادآور ش اس
ــه كلى توزيع آب ــتانى در قالب برنام ــط كميته 5 نفره اس اقليمى و ميزان بارندگى توس

 مشخص مى شود.

ــتان اصفهان گفت: تاكنون نتوانسته ايم به شعار  مديركل آموزش و پرورش اس
انتقاد پذيرى، مشاركت و كسب مهارت  در جامعه و به ويژه در بين دانش آموزان 

جامه عمل بپوشانيم.
ــوراى دانش آموزى استان  ــن قائدى ها در هجدهمين انتخابات ش محمد حس
ــاره به اينكه نسل امروز  ــتان صارميه 2 برگزار شد، با اش اصفهان كه در دبيرس
با توجه به جايگاهى كه دارد بايد مشاركت خود را در امور اجتماعى و فرهنگى 
ــر راه اندازى  ــن رو براى تحقق اين ام ــت: از اي جامعه افزايش دهد، اظهار داش
شوراهاى دانش آموزى اقدامى مناسب براى افزايش مشاركت دانش آموزان در 

عرصه هاى اجتماعى است.
وى با بيان اينكه دانش آموزان امروزى توانايى حل بسيارى از مشكالت جامعه 
را دارند، افزود: آنها افرادى خالق و پويا هستند كه بايد از توانايى ها و قابليت هاى 
آنها نهايت بهره بردارى را داشته باشيم. مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان 
ــاط در محيط مدارس را امرى ضرورى خواند و گفت: در  ــادى و نش افزايش ش
گذشته كمتر به اين امر توجه شده است و امروز ايجاد فضاى شادى و نشاط در 
اولويت برنامه هاى آموزش و پرورش است. وى همچنين به نقش بانوان در جامعه 
اشاره كرد و ابراز داشت: با نگاهى به حادثه كربال مى بينيم كه نيمى از نقش كربال 

را زنان ايفا كردند و حضرت زينب بيشترين نقش را در اطالع رسانى حادثه كربال 
ــورت در دستور كار تمام بزرگ مردان  ايفا كردند. قائدى ها با تاكيد بر اينكه مش
تاريخ قرار داشته است، افزود: با نگاهى به سيره و سنت ائمه معصومين (ع) اين 
حقيقت روشن مى شود كه در دوران گذشته به مشاركت در كارها اهميت زيادى 
ــيره و روش زندگانى پيامبران  داده مى شد و نسل امروز نيز با الگو گرفتن از س
مى توانند وارد عرصه هاى بزرگى شوند. وى با بيان اينكه امروز هجدهمين دوره 
انتخابات شوراى دانش آموزى در حال برگزارى است، ادامه داد: بايد توجه داشته 
باشيم كه ماهيت وجودى اين شورا، محور اميد، نشاط و خودباورى را در ميان 

دانش آموزان ايجاد خواهد كرد.
ــد بر اينكه تاكنون  ــتان اصفهان در ادامه با تاكي مديركل آموزش و پرورش اس
نتوانسته ايم به شعار انتقاد پذيرى، مشاركت و كسب مهارت  در جامعه و به ويژه 
در بين دانش آموزان جامه عمل بپوشانيم، افزود: از اين رو بايد از فضاى آموزش 

و پرورش نهايت بهره بردارى را داشته باشيم

مدير امور اجتماعى سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى:
حادثه عاشورا بر روى 300 تابلوى شهرى 

اصفهان به تصوير درآمد

مدير پايگاه جهانى باغ موزه چهل ستون:
نرده هاى چوبى محوطه باغ موزه 

چهل ستون تعويض مى شود

 مسوول توسعه هواشناسى كاربردى اداره كل هواشناسى استان:

كشاورزان اصفهانى، آموزش 
هواشناسى مى بينند

همراهى مسووالن دانشگاه با نهاد 
مى تواند در عملكرد صحيح نهاد

 اثرگذار باشد

ــازمان  مدير امور اجتماعى س
ــهردارى  فرهنگى تفريحى ش
ــه به  ــت: با توج ــان گف اصفه
ــاه محرم  ــن در م ــرار گرفت ق
ــر روى 300  ــورا ب حادثه عاش
ــان  ــهرى در اصفه ــوى ش تابل
ــازى  ــور فرهنگ س ــه منظ ب
ــد  ــد. محم ــر در آم ــه تصوي ب
ــت:  ــن مردانى اظهار داش حس
ــا محوريت  ــهرى ب تبليغات ش
حادثه عاشورا در شهر اصفهان 

ــت: در اين تبليغات با تأسى به جمله  همزمان با ماه محرم آغاز شد. وى بيان داش
مشهور «كل يوم عاشورا و كل ارض كربال» تالش شده نگاهى اجتماعى به حادثه 
عاشورا صورت گرفته و گروه هاى مختلف حاضر در اين حادثه عظيم معرفى شوند.
وى با اشاره به اينكه اين تبليغات در تمامى نقاط شهر و بر روى قريب به 300 تابلوى 
تبليغاتى نصب شده است، تاكيد كرد: در اين طرح ها از تكنيك نقاشى و آثار پيشين 
هنرمندان عرصه نگارگرى استفاده شده و برخى ديگر، به صورت سفارشى مورد 
طراحى قرار گرفته است. مدير امور اجتماعى سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى 
اصفهان تصريح كرد: شهدايى كه تا پايان، دست از عهد خود نكشيدند و همراه امام 
ــات، راه حق را يافتند و به خود آمدند،  خويش ماندند، افرادى كه در آخرين لحظ
اشخاصى كه بهانه هاى پوچ ساختند و از همراهى با حضرت اباعبداهللا سر باز زدند، 
چهره هاى منفورى كه سوابق گذشته خود را تباه ساختند و آشكارا در مقام جنگ 
با حضرت سيدالشهدا برآمدند شمارى از گروه ها و دسته هاى حاضر در حادثه كربال 
بودند كه در تابلوهاى تبليغاتى شهرى به آنها پرداخته شده است. وى با اشاره به 
اينكه تاريخ همواره تكرار مى شود، تصريح كرد: در هريك از حوادث و رخدادهاى 
زندگى بسته به تصميمى كه افراد اتخاذ مى كنند، ممكن است به يكى از اين گروه ها 
شبيه شوند و اين همان معناى كل يوم عاشورا است كه ضرورت تقوا و بصيرت دينى 

در لحظات مختلف زندگى را مورد تاكيد قرار مى دهد.

ــتون گفت: نرده هاى چوبى محوطه  مدير پايگاه جهانى باغ موزه چهل س
ــيدگى تعويض و ستون هاى محوطه  ــتون به دليل پوس باغ موزه چهل س
ــت: عمليات تعويض  ــود.عاطفه بدر اظهار داش ــى مى ش استحكام بخش
نرده هاى چوبى محوطه باغ موزه چهل ستون از ضلع شرقى به متراژ 160 
مترمربع در چهل ستون آغاز شده و قرار است، در ادامه اين طرح نرده هاى 

ضلع شمالى باغ به متراژ 364 مترمربع نيز تعويض گردد.
ــان كرد: كار تعويض نرده هاى محوطه چهل ستون از سوى  وى خاطرنش
ــازى  ــازى و بهس ــازمان نوس ــراث فرهنگى و با همكارى س اداره كل مي

شهردارى صورت مى گيرد.
مدير پايگاه جهانى باغ موزه چهل ستون با اشاره به اينكه نصب نرده هاى 
ــن نرده ها قدمت تاريخى  ــالب بوده، افزود: اي چوبى مربوط به قبل از انق
نداشته و پيش ازاين نيز از نرده هاى آهنى جهت محصور نمودن محوطه 

باغ موزه چهل ستون استفاده گرديده بود.
وى همچنين از تعويض دو هزار مترمربع چمن هاى آسيب ديده در محوطه 
باغ چهل ستون خبر داد و افزود: عالوه بر تعويض چمن هاى آسيب ديده كار 
آفت زدايى ماهيانه فضاى سبز، ساماندهى استخر چهل ستون، كود دهى 

و سم پاشى نيز به صورت متوالى صورت مى گيرد.
بدر همچنين به ايجاد گلخانه در حاشيه ضلع جنوبى محوطه چهل ستون 
ــن گل و گياه داخل محوطه  ــاره كرد و افزود: اين اقدام در جهت تأمي اش
ــتون از بناهاى تاريخى  ــنيم، كاخ چهل س صورت گرفت. به گزارش تس
اصفهان است كه بالغ بر 6000 مترمربع مساحت دارد و در دوره شاه عباس 
يكم احداث آن آغاز شد و در سلطنت شاه عباس دوم، ساختمان تكميل 
شد. باغ موزه چهل ستون شامل محوطه باغ، تاالر آينه، تاالر 20 ستون، دو 
اتاق بزرگ شمالى و جنوبى تاالر آينه، ايوان هاى طرفين سالن پادشاهى و 
حوض بزرگ مقابل تاالر با تمام تزيينات نقاشى و آيينه كارى و كاشى كارى 

ديوارها و سقف ها هست.
باغ موزه چهل ستون در تاريخ 15 دى 1310 و به شماره 108 به ثبت ملى 

و در سال 2011 به ثبت جهانى رسيد.

ــعه هواشناسى   مسوول توس
كاربردى اداره كل هواشناسى 
استان از برگزارى كارگاه هاى 
آموزش هواشناسى كشاورزى 
ــتان در  ــاورزان اس براى كش
ــف  ــاى مختل ــتان ه شهرس

اصفهان خبرداد.
ــرد:  ــدى اظهارك ــك اس باب
ــعه و ترويج هواشناسى  توس
ــريح تش و  ــاورزان  كش

ــى  ارتباط ــاى  ه ــال  كان
ــات و خدمات  ــادل اطالع ــى بمنظور تب ــران نهاي ــى با كارب هواشناس
ــزارى اين  ــداف برگ ــف و قوت از اه ــى نقاط ضع ــى و بررس هواشناس
كارگاه هاى آموزشى است.وى با اشاره به رويكرد جديد در طرح راهبردى 
سازمان هواشناسى كشور در راستاى كاربردى نمودن خدمات و توجه 
ــى  ــى از فعال ترين گروه هاى هواشناس ــه كاربر نهايى گفت: يك ويژه ب
ــاورزى و تامين مواد غذايى ــور گروه هدف بخش كش كاربردى در كش

ــى كاربردى اداره كل هواشناسى   مى باشند. مسوول توسعه هواشناس
ــازمان  اصفهان اضافه كرد: در اين نگرش ضمن توجه به كاربرنهايى، س
ــنجى تاانتهاى به  ــت كه از ابتداى نيازس ــى به دنبال آن اس هواشناس
كارگيرى داده ها و خدمات هواشناسى در فعاليت ها كه منجر به افزايش 
توليد در بخش مواد غذايى مى شود با كاربران نهايى تعامل و همكارى 
داشته باشد.وى با بيان اينكه طرح سامانه توسعه هواشناسى كاربردى 
(تهك) كشاورزى پس از نظر خواهى از استانها تدوين و براى اجرا مصوب 
شد، افزود: خدمات هواشناسى آماده ارائه و بهره بردارى است و توسعه 
اين طرح نياز به بسترسازى و همكارى كليه دستگاه ها و فرهنگ سازى 
ــى يك روزه 30 نفر از كشاورزان فريدونشهر  دارد.در اين كارگاه آموزش

شركت داشتند و آموزش هاى هواشناسى كشاورزى را فراگرفتند.

مسوول نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: توانمندى 
افرادى كه در نهاد فعال اند و همراهى مسووالن دانشگاه با نهاد ، مى تواند در عملكرد 

صحيح نهاد اثرگذار باشد و اين در بين دانشگاه هاى كشور متفاوت است.
حجت االسالم حسين جوادى گفت: وظيفه و رسالت نهاد در دانشگاه ها كار دينى، 
فرهنگى اخالقى، تربيتى، پاسخ به سواالت شرعى و اداره امور دينى دانشجويان و 

اساتيد متناسب با فضاى دانشگاه است.
وى دو شاخص را براى فعاليت موثر يك نهاد در دانشگاه مهم دانست و ادامه داد: 
توانمندى افرادى كه در نهاد فعال اند و همراهى مسووالن دانشگاه با نهاد مى تواند 
در عملكرد صحيح نهاد اثرگذار باشد و اين در بين دانشگاه هاى كشور متفاوت است.
ــكى اصفهان تصريح كرد: در  ــوول جديد نهاد رهبرى در دانشگاه علوم پزش مس
مجموع رسالت بزرگ و عالى بر دوش نهاد است؛ وقتى مشاهده مى كنيم در مراسم 
ــوول ناراحت هستند نشان دهنده ارتباط  توديع، همه كاركنان از رفتن يك مس
خوب بين كاركنان نهاد است و اين نشان مى دهد كه نهاد وظيفه اش را به درستى 

انجام داده است.
وى در ادامه اظهار داشت: تعامل نهاد و ديگر مجموعه ها در دانشگاه دستورالعمل 
و شرح وظايف مشخص دارد؛ اما باالتر از اين شرح وظايف ارتباط رفاقتى است كه 

مى تواند موثرتر و حّالل مشكالت باشد.
ــگاه نيست كه هر  جوادى تاكيد كرد: البته اين بحث منافى ضوابط و قوانين دانش
ارگان و قسمتى بايد در آن چارچوب حركت كند اما اگر يك رابطه عاطفى ميان نهاد 
و دانشجويان شكل بگيرد قطعا در حل مسائل پيش رو كمك بيشترى خواهد كرد.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا انتقادى را متوجه عملكرد نهاد رهبرى مى دانيد، 
گفت: هنوز براى جواب دادن به اين گونه سئواالت زود است و پس از ورود به اين 

جايگاه مى توان در اين زمينه اظهار نظر كرد.
ــا حضور  ــمى ب ــين جوادى طى مراس ــالم حس ــارس حجـت الس به گزارش ف
ــعودى معاون دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم  حجت االسالم محمد اسحاق مس
رهبرى در دانشگاه هاى كشور؛ به عنوان مسوول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان معرفى شد و از زحمات 14 ساله حجت االسالم 

عليرضا امينى در اين سمت تقدير به عمل آمد

مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان:

نتوانسته ايم به شعار انتقادپذيرى و مشاركت جامه عمل بپوشانيم

براى تعادل بخشى به منابع آبى زيرزمينى؛

چاه هاى غيرمجاز مسدود  مى شود



ــود، فصلى  ــزار مى ش ــز برگ ــل پايي ــاره در فص ــت دوب ــى پايتخ  درب
ــم  ه ــر  براب آن  در  ــه  مرتب  25 ــرخابى ها  س ــروز،  ام ــه  ب ــا  ت ــه  ك

صف آرايى كردند. 
ــرخابى ها  ــه س ــت ك ــه  اس ــن مرتب ــراى هفتمي ب ــن  اي ــن  همچني

در دومين ماه پاييز به مصاف هم مى روند. 
در اين ماه دو برد به نام پرسپوليس ثبت شده، دو بازى را استقالل برده و دو 
مسابقه برنده نداشته است. پنج گل زده و خورده هم سهم دو تيم در اين ماه 

بوده است.
ــاه بود كه  ــن م ــهرآورد اي ــن ش ــال 1358، اولي ــاه س روز 25 آبان م
ــابقه (دربى 22)  ــتقاللى ها با گل غالمرضا فتح آبادى فاتح آن مس اس

لقب گرفتند. 
ــنبه 16  ــه روز دوش ــاه هم ب ــن م ــرخابى ها در اي ــل س ــن تقاب آخري
ــت برابر هم  ــم در چارچوب جام والي ــاز مى گردد كه دو تي ــاه ب آبان م
 2 ــر  ب  2 ــاوى  تس ــا  ب ــه  ك ــابقه اى  مس ــد،  كردن ــى  آراي ــف  ص

به پايان رسيد.
ــپوليس هر دو گل  ــوروزى كاپيتان فقيد پرس ــادى ن ــدار ه  در آن دي
ــن تيم در يك  ــن قهرمانى اي ــاند تا آخري ــه ثمر رس ــان را ب سرخپوش

تورنمنت داخلى، رقم بخورد.
ــرى از آن  ــل پاييز، برت ــاى دو تيم در فص ــى تقابل ه ــه در بررس البت
ــابقه  ــده، تنها 5 مس ــرا در 10 بازى پيروز ش ــت؛ زي ــپوليس اس پرس
ــه پايان  ــاوى ب ــم با تس ــدار ه ــرده و 9 دي ــذار ك ــف واگ ــه حري را ب

رسيده است. 
ــهم سرخپوشان و 20 گل سهم آبى پوشان در اين  همچنين 25 گل س

فصل بوده است.
برترى همچنان با آبى ها

ــتين مرتبه در 16 فروردين ماه  ــپوليس، نخس ــتقالل و پرس دو تيم اس
ــاوى بدون گل  ــه نتيجه تس ــم رفتند كه ب ــه مصاف ه ــال 1347 ب س
ــرد  نب ــن  يكمي و  ــتاد  هش ــاال  ح و  ــد  دادن ــت  رضاي
ــالگى  س  47 از  ــت  رقاب ــن  اي ــور  عب از  ــد  بع ــم،  تي دو 

برگزار مى شود.
ــتقاللى ها 24 مرتبه  ــته دو تيم، اس در مجموع 80 نبرد تاريخى گذش
ــده اند و 36 بازى ديگر دو تيم با  ــى ها 20 مرتبه پيروز ش و پرسپوليس

تساوى به پايان رسيده است.
ــپوليس را باز كرده و ــتقالل 73 مرتبه دروازه پرس  در اين ديدارها اس

 77 بار دروازه اش مقابل بازيكنان سرخپوش گشوده شده است.
ــن تقابل دو تيم در روز  ــپوليس در آخري در اين بين، آخرين برد پرس
بيست و پنجم ارديبهشت ماه سال جارى به دست آمد كه سرخپوشان 

با تك گل على عليپور برابر استقالل به برترى دست يافت.
 آخرين برد آبى ها در دربى هم به 8 دربى قبل باز مى گردد، روز جمعه 
ــال 90 كه اين تيم در رقابت هاى جام حذفى با سه گل  18 آذرماه س

پرسپوليس را مغلوب كرد.
آمارهاى جذاب دربى

ــپوليس تنها بازيكنانى بوده كه  - همايون بهزادى و ايمون زايد از پرس
ــى ترائوره، اولين خارجى گلزن در  در دربى هت تريك كرده اند و عيس

دربى لقب گرفته است. 
ــپوليس)، حسين  مرحوم صفر ايرانپاك با 7 گل زده (همگى براى پرس
كالنى با 6 گل زده (همگى براى پرسپوليس) و مهدى هاشمى نسب با 
ــپوليس و يك گل براى استقالل) بهترين  5 گل زده (4 گل براى پرس

گلزنان اين رقابت تاريخى هستند.
ــه پيراهن  ــتين بازيكنى بود ك ــوى، نخس ــد داريوش مصطف - هرچن
ــى ــاهرخ بيان ــادى، ش ــا فتح آب ــا غالمرض ــرد؛ ام ــن ك ــم را برت دو تي

ــرده  و گل زده اند.  ــازى ك ــر دو تيم ب ــب، در ه ــدى هاشمى نس  و مه
ــتقالل)،  ــپوليس و يك گل براى اس ــراى پرس ــب (4 گل ب هاشمى نس
ــتقالل)  ــراى اس ــك گل ب ــپوليس و ي ــراى پرس ــادى (2 گل ب فتح آب
ــپوليس)  پرس ــراى  ب ــك گل  ي و  ــتقالل  اس ــراى  ب ــى (2گل  بيان و 

زده اند.
ــت  ــال 1352 اس ــهريورماه س ــن ديدار دو تيم، روز 16 ش - پرگل تري
ــازى تاريخ  ــت داد. 3 ب ــتقالل را شكس ــپوليس با 6 گل اس ــه پرس ك
ــتم) كه هر  ــى و هش ــم و س ــام بوده (دربى چهارم، شش ــم ناتم دو تي
ــود استقالل ــيون با نتيجه 3 بر صفر به س ــابقه با نظر فدراس ــه مس س

 اعالم شد.
 ضمن اينكه تنها يك بار برنده اين رقابت با پنالتى مشخص شد كه طى 
آن در روز 19 اسفندماه سال 67، پرسپوليس با نتيجه 4 بر 2 استقالل را 

شكست داد.
ــه قبل از  ــده ك ــامره ثبت ش ــن گل دربى به نام على س ــريع تري - س
ــپوليس را باز كرد.  ــيدن زمان دربى 53 به يك دقيقه، دروازه پرس رس
ــريع ترين گل  ــماره 6، س ــه 2 دربى ش ــى هم در دقيق ــين كالن حس

سرخپوشان را به استقالل زده است. 
ــيد. وى در  ــار زارع به ثمر رس ــط مازي ــى هم توس ــن گل درب ديرتري
ــى كرد.  ــرخابى ها گلزن ــرد س ــمين نب ــصت و شش ــه 4+90 ش دقيق
ــم در رقابت هاى  ــه دو تي ــريفات در دربى 73 ك ــماعيل ش ــه اس البت
ــه 107 دروازه  ــد، در دقيق ــدان رفتن ــم به مي ــى مقابل ه ــام حذف ج
ــم مى توان ديرترين گل دربى ــپوليس را باز كرد كه اين گل را ه پرس

 ناميد.
ــتان،  ــى، عبدالرضا موزون بود و بهادرخان از پاكس ــتين داور درب نخس
ــتين گلزن اين بازى هم احمد  ــتين داور خارجى اين بازى. نخس نخس
ــومين تقابل دو تيم، گل زد.  ــت س ــى زاده بود كه در دقيقه هش منش
ــپوليس هم  ــون بهزادى در پرس ــتقالل و هماي ــز جمالى در اس كامبي
ــپوليس ــاى دو تيم بوده اند. رضا وطنخواه هم از پرس اولين كاپيتان ه

ــيه  پرحــاش ــازى  ب ــن  ايــــ ــى  اخراجــــ ـــــتين  نخس
نام گرفته است.

ــت. ــركت در اين بازى اس ــورددار ش ــا 20 حضور، رك ــى پروين ب عل
ــين پيروانى با 18 بازى،  ــا نيكبخت واحدى با 19 بازى و افش  عليرض
ــرار گرفته اند كه در اين بين نيكبخت در دو تيم بازى  ــدى ق در رده  بع

كرده است.
ــهورترين  مش ــم  ه ــدزاده  عاب ــا  احمدرض و  ــا  مهدوى كي ــدى  مه
را  ــت  شكس ــم  طع ــى  درب در  ــه  ك ــت  اس ــى  بازيكن
ــتقالل هم تا ــرمربى اس ــت. همچنين امير قلعه نويى س ــيده اس نچش

ــيده  ــت در دربى را نچش ــم شكس ــوان مربى طع ــه عن ــى 79 ب  درب
ــش باخت ــدون  ب ــورد  رك ــابقه،  مس آن  در  ــت  باخ ــا  ب ــا  ام ــود  ب

 شكسته شد.

13روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1716 |پنجشنبه 7 آبان 1394 | 15 محرم 1437 

Society,Cultural  Newspaper No.1716|  October 29،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

سرخابى ها 

تساوى آبانى سرخابى ها وقهرمانى 
با گل هاى نوروزى

 رقابت هاى فوتبال جام اتحاديه باشگاه هاى انگليس با حذف تيم هاى چلسى و آرسنال 
همراه شد.

ــنبه شب ــه ش ــگاه هاى انگليس س ــابقات جام اتحاديه فوتبال باش مس
ــى در زمين ــم چلس ــا تي ــى از ديداره ــه در يك ــرد ك ــدا ك ــه پي  ادام

ــر اين تيم  ــات پنالتى براب ــت و در ضرب ــيتى به ميدان رف ــتوك س  اس
شكست خورد تا از گردونه رقابت ها حذف شود.

ــاوى يك بر يك  ــول و اضافه با تس ــان وقت معم ــم در پاي ــدار دو تي دي
ــان گلزنى كرد و  ــرز در دقيقه 52 براى ميزب ــه يافت. جاناتان وات خاتم
ــاند. فيل باردزلى  ــى را لوك رمى در دقيقه 90 به ثمر رس گل تيم چلس
ــد. در ضربات  نيز از تيم ميزبان در آخرين دقيقه وقت معمول اخراج ش
ــى ــتوك توپ خود را درون دروازه چلس پنالتى ، هر پنج بازيكن تيم اس

 قرار دادند اما ادن آزار پنجمين ضربه چلسى را هدر داد تا تيم مورينيو 
در ادامه بحران هاى خود اين بار از جام اتحاديه هم كنار برود.

فصل جديد ليگ بسكتبال حرفه اى آمريكا با شكست كليولند برابر شيكاگو بولز آغاز شد.
ــنبه با سه مسابقه  ــكتبال حرفه اى آمريكا ازبامداد چهارش رقابت هاى بس
ــيكاگو بولز  ــته به مصاف ش ــت فصل گذش ــد كه كليولند فيناليس آغاز ش
ــتاره كليولند  ــت داد. لبرون جيمز، س رفت و با نتيجه 97 بر 95 تن شكس
ــب 25 امتياز، 10 ريباند و  ــت، با كس ــان لبرون» معروف اس كه به «پادش
ــت از باخت كليولند  ــتاره تيمش بود؛ اما نتوانس پنج پاس منجر به گل، س
ــاز، 9 ريباند  ــيكاگو نيز ميروتيچ با 19 امتي ــرى كند.در تركيب ش جلوگي
ــت. دريك رز،  ــن تيمش نام گرف ــه گل بهترين بازيك ــك پاس منجرب و ي
ــيكاگو با 18 امتياز شروع خوبى در اين فصل داشت.اين ديدار را ستاره ش

باراك اوباما ،رييس جمهور آمريكا از نزديك تماشا كرد.
ــر 94 ــت و 106 ب ــد رف ــاف ديتروي ــه مص ــا ب ــدار آتالنت ــر دي در ديگ
ــابقه نيز بين دو تيم گلدن استيت، مدافع  ــت داد.آخرين مس تن به شكس
عنوان قهرمانى و نيواورالن بود كه با نتيجه 111 بر 95 به سود گلدن استيت تمام شد.

پنالتى هاى مرگبار، چلسى را حذف كردند آغاز ليگ NBA با شكست ياران پادشاه در حضور اوباما

ــا در نصف  ــت، آنج ــيه ها داش ــت حاش ــر از اين دس ــپاهان كمت س
ــه اى بود؛ اما  ــكوها همه چيز حرف ــان از درون زمين تا روى س جه
ــپاهان را  ــال قبل س ــان تيم براى فركى كه س ــكوهاى هم حاال س
ــكوها انگار در فوتبال  ــر مى دهند.س ــعار رها كن س قهرمان كرد ش
ايران بى معرفت شده اند، شايد هم بهايى بايد پرداخته شود تا سكو، 
ــرون نيايد البد از معرفت  ــدا كند و تا آن بها از جيب بي ــت پي معرف
ــرد آن كس كه ثمن  ــن ترتيب بايد تاكيد ك ــت و به اي خبرى نيس
ــكو را بايد ببيند. ــتان را پرداخت نكند البد بى معرفتى س اين داس
ــيم به حسين فركى، مرد بى ادعا  ــته شد تا برس اين چند خط نوش
ــكوهايى ــد كه امروز مورد بى مهرى س ــروصدا و آرام و كاربل و بى س
ــكوها را با قهرمانى به آسمان   قرار مى گيرد كه چند ماه قبل آن س
بلند كرد و همين حاال هم در كورس قهرمانى است.سپاهان معموال 
ــتان هاى زيادى ــال انگار داس ــت؛ اما امس ــتان ها نداش از اين داس
ــتان هايى در مورد قهر نويدكيا، داستان هايى   پيدا كرده است، داس
ــكوهاى  ــتان هايى در موردس ــت نويدكيا و باز داس در مورد بازگش
ــين فركى اش تحت فشار قرار گرفته و  عجيبش.هر چه هست حس
با وجود عملكرد خوبش همچنان درگير سكوهاست آن هم در حالى 
ــند؛  ــپاهان باش ــه مقصر مى تواند نويدكيا يا ليدرها يا مديران س ك
ــت و ــيار آرام اس اما فركى نه، او هيچ تقصيرى ندارد مگر اينكه بس

با عدم توليد هرج و مرج هيچكس را با خود همراه نمى كند.

ــا حمايت ــوان اصفهان ب ــم تكواندو بان ــود تي ــه قرار ب ــى ك درحال
ــركت كند، حضور اين تيم  ــر خصوصى در ليگ برتر ش يك اسپانس

در مسابقات منتفى شد.
ــدوى بانوان اصفهان ــيد تيم تكوان ــال بود كه خبر رس  تيرماه امس

 قصد دارد با حمايت يك اسپانسر خصوصى در ليگ برتر بزرگساالن 
ــر نمايندگى انحصارى  ــركت كند.مجتبى محمدى، مدي ــور ش كش
ــران حمايت از اين تيم را بر عهده گرفته بود  ــد خودرو در اي دو برن
و تمرينات تيم هم زيرنظر زهرا حسينى از مربيان تكواندو اصفهان 
ــد؛ اما حاال خبر مى رسد اين اسپانسر خصوصى مدتى پيش  آغاز ش
ــووالن هيات تكواندو استان، انصراف خود  و بدون هماهنگى با مس
ــت و آنها  ــيون اعالم كرده اس از تيمدارى در ليگ برتر را به فدراس
هم نام نماينده اصفهان را بدون هماهنگى با هيات استان از ليست 

تيم هاى حاضر در مسابقات اين فصل حذف كرده اند.
ــال 91 و  ــتان اصفهان براى آخرين بار در س تيم تكواندو بانوان اس
ــور حضور يافت كه در جمع  ــتان در ليگ برتر كش با نام هيات اس
ــت تيم حاضر در رده پنجم ايستاد و درحالى كه اميد مى رفت  هش
ــم عدم تيمدارى اصفهان در ليگ برتر كيوروگى بانوان امسال  طلس
ــته شود، اين اتفاق رخ نداد و به اين ترتيب بانوان تكواندوكار  شكس
ــاالن و ليگ نوجوانان  ــه بزرگس ــى فقط در ليگ برتر پومس اصفهان

حضور خواهند داشت.

ــت: داد و فريادهاى  ــن اصفهان، گف ــم فوتبال ذوب آه ــرمربى تي س
نيمكت ذوب آهن تاثيرى در عملكرد داور بازى نداشت.

ــت خبرى پس از بازى با تراكتورسازى  يحيى گل محمدى، در نشس
ــان دهنده  ــت گل در يك بازى نش ــدن هش اظهار كرد: رد و بدل ش
ــزود:  ــت.وى اف ــودن آن اس ــند ب ــاالى آن و تماشاگرپس ــت ب كيفي
ــى روى غافلگيرى گل  ــم ول ــروع كردي ــوب ش ــيار خ ــازى را بس ب
ــار خوبى روى تراكتور آورديم  ــت كرديم و در ادامه باز هم فش درياف
ــه بى تجربگى و بى دقتى بازيكنانم  ــيديم. اما باز هم و به گل هم رس
ــت يابد. ــد در دقيقه آخر نيمه اول تراكتور به گل دوم دس باعث ش

گل محمدى با بيان اينكه از جو احساسى رختكن براى جبران مافات 
ــازى خوبى كه ــه دوم على رغم ب ــوان كرد: نيم ــتفاده كرديم عن اس

 انجام داديم، در ضد حمالت گل خورديم و با اين حال تعويض هاى 
ــك پذيرى انجام دادم و خوشبختانه توانستيم بازى را به تساوى  ريس
بكشانيم.وى با اعالم اينكه تعويض هايم جواب داد بيان كرد: تراكتور 
ــى فكر كنم  ــض انجام داد ول ــازى چندين تعوي ــم براى كنترل ب ه
ــان  تعويض هايش در  ــه  ك ــى  اهداف آن  ــه  ب ــور  تراكت ــى  فن كادر 
پيش بينى كرده بودند نرسيدند.سرمربى تيم فوتبال ذوب آهن درباره 
عصبانيت شديدش در نيمه نخست بازى اظهار كرد: داور در چندين 
ــه خاطر همين خيلى عصبانى  ــوت زد و من ب صحنه عليه تيم ما س

بودم و همچنين بى دقتى بازيكنانم هم در عصبانيتم نقش داشت.

اتفاق نگران كننده در نصف جهان؛
فركى، اسير سكوهاى بى معرفت

با كناره گيرى اسپانسر از تيمدارى در ليگ برتر تكواندو؛
سر بانوان باز هم بى كاله ماند!

گل محمدى؛
 تعويض هاى ريسكى ام جواب داد

ــتاد و يكم پايتخت، بين تيم هاى جوان  ــهرآورد هش ش
ــپوليس و در غياب تلخ  ــتقالل و پرس ــزه اس ــا انگي و ب
ــت  درگذش ــود.  مى ش ــزار  برگ ــرخ پوش»  «س ــك  ي
ــم رقيب را به هم  ــادى نوروزى، قلب بازيكنان دو تي ه
ــتانه و  ــاله انجام يك بازى دوس نزديك كرده و اين مس

جذاب را نويد مى دهد.
ــتم آبان  ــر فوتبال، جمعه هش ــه يازدهم ليگ برت هفت
ــدار فصل  ــاس ترين دي ــن و حس ــم تري ــام مه ــا انج ب
آغاز مى شود. استقالل و پرسپوليس اين هفته در حالى 
ــر دو تيم خوب  ــرايط ه ــاف هم مى روند كه ش به مص
ــت و اين مساله انجام يك بازى جذاب و تماشايى را  اس

نويد مى دهد.
استقالل؛ ببر زخمى

ــر  ــت س ــاى تهران در چهار داربى پش ــى آبى ه از وقت
ــادى براى اين تيم  ــدند، عدد چهار به نم ــم پيروز ش ه
ــد تا آبى ها هم مقابل «شش» سرخ ها، نمادى  تبديل ش
ــند. هرچه چهار برد پياپى براى استقاللى ها  داشته باش
ــت، باخت دراماتيك آنها در بازى  ــيرينى اس خاطره ش

پنجم آن خاطرات شيرين را در تيرگى فرو برد.
ــى وارد  ــروزى پى درپ ــتوانه چهار پي ــا پش ــتقالل ب اس
ــرداد  ــاد. مه ــش افت ــم پي ــد و دو گل ه ــدان ش مي
ــد و همه چيز  ــپوليس اخراج ش ــم پرس اوالدى، مهاج
ــم بخورد.  ــراى آبى ها رق ــروزى پنجم ب ــت تا پي مى رف
ــى در آن دقايق و  ــز مظلوم ــف پروي ــادى زايدالوص ش
ــون ايمون زايد  ــال  تكان دادن هايش ديرى نپاييد چ ش
ــن آمد و توفان  ــى ها مانند جرقه اى به زمي پرسپوليس

به پا كرد و كاخ آرزوهاى مظلومى را بر باد داد.
ــت تلخ در خاطره استقاللى ها باقى مانده بود  آن شكس
ــت در  تا اين كه فصل چهاردهم ليگ برتر هم دو شكس

داربى هاى رفت و برگشت باعث شد عطش استقاللى ها 
براى پيروزى در داربى بسيار بيشتر از هر زمان ديگرى 
ــتقالل با  ــتم آبان، يك بار ديگر اس ــود.جمعه هش بش
پرسپوليس روبرو مى شود، اين بار سرخ ها هستند كه در 
باد دو برد پياپى خوابيده اند (شايد هم حواسشان هست 
كه به اين بردها مغرور نشوند) و آبى ها با پرويز مظلومى 
در فكر شكستن روند پيروزى هاى رقيب سنتى هستند.

پرسپوليس؛ شير خفته
ــى ها فصل را با هزار اميد و آرزو آغاز كردند  پرسپوليس
ــام تلخى هاى  ــا برانكو ايوانكوويچ تم ــتند ب و مى خواس
گذشته را فراموش كنند؛ اما فصل پانزدهم هم با طعم 
تلخ شكست ها و ناكامى ها شروع شد. اشتباه هاى داورى 
ــى ها مدعى هستند – باعث شد  – آنطور كه پرسپوليس

اين تيم در اين فصل نتايج خوبى نگيرد.

ــب  ــپوليس اما رفته رفته خود را پيدا كرد و با كس پرس
ــود را تا  ــى پايتخت خ ــتانه دارب ــوب در آس ــج خ نتاي
ــان  ــاال آورد. تقريبا تمام كارشناس ــم جدول ب رده هفت
ــپوليس تمجيد مى كنند اما  ــال از نحوه بازى پرس فوتب
ــط دفاع و دروازه با  ــن تيم در چند نقطه از جمله خ اي
مشكالتى دست به گريبان است.پرسپوليس اين هفته 
در حالى پا به ميدان شهرآورد مى گذارد كه يك داغ در 
دلش دارد؛ جاى كاپيتان سرخ ها – كه حاال سياه پوش 
ــد بود. همين  ــن آزادى خالى خواه ــده اند – در زمي ش
مساله باعث شد كه بين بازيكنان دو تيم رقيب، فضايى 
ــار را باال ببرد كه در  ــكل بگيرد و اين انتظ صميمى ش

داربى 81 ديگر شاهد اتفاقات زشت و ناگوار نباشيم.
مظلومى – برانكو

سرمربى معجزه گر آبى ها و كارگردان فيلم «چهارتايى» 
ــد؛  ــتقالل در داربى 81 فقط به يك چيز مى انديش اس
ــگفتى هاى نو. با  تكرار روند بردهاى پى درپى و خلق ش
اين حال تجربه آن بازى معروف 3-2 و ايمون زايد او را 
حسابى هوشيار كرده تا با تمركز و دقت بيشترى تيمش 

را مقابل حريف بچيند.
ــه حضور در داربى  ــور قرمزها تنها يك بار تجرب پروفس
ــروزى همراه ــا پي ــار هم ب ــك ب ــان ي ــا هم را دارد؛ ام

ــش را در ديدارى  ــو ايوانكوويچ ،تيم ــت. برانك  بوده اس
ــدام از  ــه تقريبا هيچ ك ــتاد ك ــه رختكن فرس ــده ب برن
ــتند  ــدى به پيروزى نداش ــپوليس امي ــواداران پرس ه
ــد.  ــر مى كردن ــاوى فك ــه تس ــت، ب ــن حال و در بهتري
ــن پيروزى  ــم با دومي ــت فصل چهارده ــى برگش دارب
پياپى پرسپوليس برابر استقالل قلعه نويى همراه شد تا 
ــى از همان ابتداى حضور  ــيرين پيروزى در دارب مزه ش

برانكو در پرسپوليس روى زبانش بنشيند.

ــس يكى از داليل ــيون بوك در حالى كه رييس فدراس
ــن  ــه مهم تري ــوش ب ــى پ ــتزنان مل ــزام مش ــدم اع  ع
ــكالت مالى عنوان كرده  رويداد هاى سال جهان را مش
ــت يك  ــت به عنوان سرپرس بود، اكنون خود او قرار اس
ــفر كند. ــدت 10 روز به ايتاليا س ــم چهار نفره به م تي

ــد روز  ــيون بوكس چن ــت فدراس ــه رياس ــى ك در حال
ــه مهم ترين  ــورها ب ــش از بى پولى براى اعزام بوكس پي
ــداد جهان بعد از المپيك يعنى رقابت هاى قهرمانى  روي
ــت براى  ــود او قرار اس ــر داده بود، حاال خ ــان خب جه
ــراه تيم ملى  ــى به هم ــك اردوى تداركات ــور در ي حض
ــك  ي در  ــورى،  ن ــق  ناط ــود.احمد  ش ــا  ايتالي ــازم  ع
ــكالت مالى را دليل عدم اعزام  گفت وگوى راديويى مش
ــتزنان ايران به رقابت هاى جهانى قطر عنوان كرده  مش
ــابقات جهانى قطر اصال مورد نظر ما  و گفته بود: « مس
ــرايط براى شركت  ــكار حائز ش نبود.»ما تنها دو ورزش
ــتيم و اين دو ورزشكار هم زنگ  ــابقات داش در اين مس
ــابقات مى شدند. مى گويند «سفره نيانداخته تفريح مس

ــتيم  ــا در اينجا نمى توانس ــد» م ــك مى ده  بوى مش
ــرود.»  ب ــم  ه ــا  م ــروى  آب و  ــم  كني ــه  هزين
ــاى خود ــس در اظهار نظره ــيون بوك ــس فدراس ريي

ــان را خطاب قرار داده و گفته  با لحنى عجيب ملى پوش
بود: چه اصرارى داريم كه دو نفر را به مسابقات جهانى 
ــتيم. مى دانيد براى اعزام هر نفر چقدر از ما  قطر بفرس

ــبى  ــر ش ــك نف ــر ي ــراى ه ــد؟ ب ــت مى كرد ن درياف
ــا 14 روز بايد دو نفر را كه هيچ  ــزار دالر مى گيرند. م ه
ــد را به قطر ــان اول مى بازن ــوند و در هم ــز نمى ش چي

ــابقه  ــزام كنيم! كلى هزينه انجام دهيم و براى مس  اع

ــزام كنيم و در نهايت هم  ــر، هفت نفر را اع دادن دو نف
آبرويمان برود. اينها هوس دارند كه بروند. جوان هستند 
ــابقات بروند، ولى من بايد  ــان مى خواهد به مس و دلش

كارى كنم كه به نفع كشورم باشد.

حال بايد پرسيد اگر اين فدراسيون نمى تواند براى اعزام 
ــال بوكس جهان  ــتزنانش به مهم ترين رويداد امس مش
ــع مالى را فراهم كند، پس با چه توجيهى مى تواند  مناب

به فعاليت خود ادامه دهد؟ 
ــى و اعزام  ــزارى اردوهاى تداركات ــه اين كه برگ مگر ن
ــزو وظايف  ــيايى ج ــا به رقابت هاى جهانى و آس تيم ه
ــراى  ــه ب ــمار مى رود؟البت ــه ش ــيون ها ب ــى فدراس ذات
ــه دليل  ــور، ب ــه بوكس ــى از ميان س ــاى جهان رقابت ه
ــاهينى، تنها  ــن ش ــدن دوپينگ حس ــت اعالم ش مثب
ــاى جهانى  ــه رقابت ه ــتند ب ــا مى توانس ــر از آنه دو نف
ــورهاى ايران  ــه هزينه اعزام بوكس ــد و بعيد بود ك برون
ــام اين موارد قرار  ــود.حاال با تم به اين رقابت ها زياد ش
ــه عنوان ــيون بوكس ب ــاله فدراس ــت رييس 77 س اس
ــران راهى  ــى بوكس حرفه اى اي ــت تيم اعزام  سرپرس

اردوى تداركاتى 10 روزه در ايتاليا شود.
 اينكه حضور احمد ناطق نورى به عنوان سرپرست در كنار 
4 نفر از مشتزنان اعزامى ايران به اردو چه توجيهى دارد، 

سوالى است كه مطرح مى شود.
ــر ورزش و  ــودرزى، وزي ــود گ ــش محم پي ــدى  چن
ــيون ها  ــه فدراس ــح ب ــرى صري ــار نظ ــان در اظه جوان
ــر ضرورى  ــرات غي ــه از اعزام نف ــود ك ــرده ب ــالم ك اع
ــاى رويـــداده ــه  ب ــى  اضاف ــر  بهت ــارت  عب ــه  ب و 

 برون مرزى خود دارى كنند.

وقتى براى سفر رييس پول هست،
 براى بوكسورها نه!

شهرآورد 81 پايتخت به ياد 24 ابدى؛

داربـى داغ  ديده هـا، 
«هـادى»  حـاضرترين غـايب
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

ــيد، اما دليل بر اين نيست كه ــده باش ممكن است هنوز مدير عامل نش
ــه چيز هم از رييس تان ياد بگيريد. اگر ياد بگيريد كه   نمى توانيد دو س
ــد، هيچوقت عقب نخواهيد  چطور مثل يك مدير عامل رده باال فكر كني

ماند.
1- تصوير بزرگ را ببينيد

ــويد. اگر هر روزتان مثل ديروز است، بايد  ــير كارهاى روزمره تان نش اس
ــه دليل كار  ــود يادآورى كنيد ك ــه به خ فكرى به حال آن كنيد. هميش
كردنتان چيست. براى خود هدف بسازيد. (و وقتى به اهداف خود رسيديد 
ــووليت هاى مختلفى در  براى خود جايزه تعيين كنيد.) سعى كنيد مس

اداره بگيريد تا كارتان از يكنواختى در بيايد.
2- انجام كارها را اولويت بندى كنيد

ــما نمى توانيد همه ى كارها را در يك زمان انجام دهيد. بنابراين بايد  ش
انجام كارهاى خود را اولويت بندى كنيد. هميشه يك يا دو كار را در راس 

بقيه بگذاريد. براى همه ى كارهاى خود زمان تعيين كنيد.
3- خالقيت داشته باشيد

حتى چند ساعت هم كه شده در هفته وقت بگذاريد و خالقانه فكر كنيد، 
سعى كنيد براى توسعه دادن كارتان راه هاى جديدى پيدا كنيد. خالقيت 
ــر كار و چه در خانه. با خالقيت مى توانيد  ــت، چه س ــه خوب اس هميش
ــازيد، و ديگر كارها برايتان يكنواخت و خسته كننده  دنياى جديدى بس

هم نخواهد بود.
4- مسووليت پذير باشيد

ــت، به معناى داشتن تصميم  ــه به معناى قدرت نيس مسووليت هميش
ــى است كه  ــت. يك رييس خوب كس گيرى هاى هم خوب و هم بد اس
ــر و كله مى زند. اگر شما رئيس  ــتباهات، با آنها س به جاى گذشتن از اش
هستيد و شركتتان در يك پروژه شكست مى خورد، اين شكست متعلق 

به شماست، نه متعلق به افراد پايين دست شما.
مسووليت پذير بودن همانقدر كه در كار مهم است، در زندگى خصوصيتان 
هم مهم است. اگر سعى كنيد مسئوليت اشتباهاتتان را بپذيريد و در صدد 
ــه موفق تر خواهيد بود و احترام بيشترى نيز  جبران آنها برآييد، هميش

كسب خواهيد كرد.
5- به دقت براى كارهايتان نماينده تعيين كنيد

ــان انجام  ــان را خودت ــه ى كارهايت ــد هم ــى تواني ــما نم از آنجا كه ش
ــووليت  ــان اطمينان كرده و مس ــه كارمندانت ــه ب ــاد بگيريد ك دهيد، ي
ــى بينيد  ــد. اگر م ــذار كني ــا واگ ــان را به آنه ــى كارهايت ــام بعض انج
ــركت  ــور مالى ش ــه چطور ام ــى داند ك ــان م ــى از كارمندانت ــه يك ك
ــان  ــاير كارهايت ــه س ــما ب ــد و ش ــان كن ــد امتح ــد، بگذاري را اداره كن
ــاس توانايى  ــيد. روى توانايى هاى همه كار كنيد. اگر كارها را بر اس برس
ــركت را بسيار  هاى كارمندانتان به آنها واگذار كنيد، مطمئنا وضعيت ش
بهتر خواهيد كرد. بعضى از اين تصميم گيرى هايتان ممكن است باعث

 عالقه ى افراد به شما نشود، اما آينده شركت را مثبت تر خواهد كرد.
ادامه دارد ....

آيا مى دانستيد كه مورچه كارگر تا پنج سال و مورچه ملكه تا 25 سال 
عمر مى كند؟

ــل دو معده دارد يكى براى جمع آورى  آيا مى دانستيد كه زنبور عس
عسل و ديگرى براى هضم غذا؟

آيا مى دانستيد كه مورچه نسبت به بدنش بزرگ ترين مغز را دارد؟
آيا مى دانستيد كه همه نوزادان ميگو نر مى شوند و بعد از چند هفته 

بخشى از نوزادان به ماده تبديل مى شوند؟
آيا مى دانستيد كه افرادى كه در اثر گزندگى زنبور مى ميرند بيش از 

افرادى هستند كه در اثر مارزدگى مى ميرند؟
ــتيد كه حس بويايى خرس تقريباً 100 برابر قوى تر از  آيا مى دانس

حس بويايى انسان است؟
ــت كه 11  ــار جهان خن اس ــتيد كه عريض ترين آبش آيا مى دانس

كيلومتر عرض و ارتفاعى بين 16 تا 21 متر دارد؟
ــان قادر است در ظرف 1 ساعت دو ليتر  آيا مى دانستيد كه بدن انس

عرق توليد كند؟
آيا مى دانستيد كه با چشم غير مجهز به تلسكوپ مى توان شش هزار 

ستاره را در آسمان مشاهده كرد؟
آيا مى دانستيد كه در جهان فقط هفت هزار ببر وجود دارد؟

ــياره اى مشابه زمين حداقل به  آيا مى دانستيد كه تشكيل و تولد س
سه ميليون سال نياز دارد؟

آيا مى دانستيد كه براى فرار از جاذبه زمين به سرعت 11 كيلومتر در 
ثانيه نياز است؟

آيا مى دانستيد كه ظروف پالستيكى 50 هزار سال در برابر تجزيه و 
فرسودگى مقاوم اند؟

ــتيد كه از يك درخت معمولى مى توان 500 تا 1000  آيا مى دانس
كيلو كاغذ توليد كرد؟

آيا مى دانستيد كه آهن فلزى است كه بيشتر از ديگر فلزات در جهان 
مصرف دارد؟

ــتر انرژى را در بدن مصرف مى كند و به  آيا مى دانستيد كه مغز بيش
همين دليل هم از ساير نقاط بدن گرمتر است؟

ــش برابر انجير تازه مقوى تر  ــك كرده ش آيا مى دانستيد كه انجير خش
است؟

ــاالنه 86 ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه  آيا مى دانستيد كه س
مى شود؟

ــرفت علم هنوز براى دانشمندان روش  ــتيد كه با پيش آيا مى دانس
ساخت عسل كشف نشده است؟

آيا مى دانستيد كه 90٪ مردم در نيمكره شمالى زندگى مى كنند؟
آيا مى دانستيد كه درخت خرماى نر هرگز بار نمى آورد؟

آيا مى دانستيد كه پروتئين تخم مرغ بيشتر از شير و گوشت است؟
ــت كه توسط  ــركه قديمى ترين تيزابى اس ــتيد كه س آيا مى دانس

مصريان در حدود سه هزار سال قبل كشف شد؟
آيا مى دانستيد كه اولين تماس تلفنى ايران سال 1285 خورشيدى 

در تهران برقرار شد؟
ــه داراى 3500 دندان مى باشد كه از  آيا مى دانستيد كه نوعى كوس

هيچ يك از آنها استفاده نمى كند؟

ــت شنيد كه  ــت از كوچه اى مى گذش روزى بهلول در حالى كه داش
استادى به شاگردانش مى گويد :

من امام صادق (ع) را قبول دارم اما در سه مورد با او كامال مخالفم !
يكى اينكه مى گويد :خداوند ديده نمى شود.

پس اگر ديده نمى شود وجود هم ندارد.
دوم مى گويد :خدا شيطان را در آتش جهنم مى سوزاند.

ــت و آتش تاثيرى در او  ــيطان خود از جنس آتش اس در حالى كه ش
ندارد.

سوم هم مى گويد :انسان كارهايش را از روى اختيار انجام مى دهد.
در حالى كه چنين نيست و از روى اجبار انجام مى دهد.

ــنيد فورا كلوخ بزرگى به دست  ــتاد ش بهلول تا اين سخنان را از اس
گرفت و به طرف او پرتاب كرد.

اتفاقا كلوخ به وسط پيشانى استاد خورد و آنرا شكافت !
استاد و شاگردان در پى او افتادند و او را به نزد خليفه آوردند.

خليفه گفت : ماجرا چيست؟
استاد گفت : داشتم به  دانش آموزان درس مى دادم كه بهلول با كلوخ 

به سرم زد و آنرا شكست !
بهلول پرسيد : آيا تو درد را مى بينى؟

گفت : نه
بهلول گفت : پس دردى وجود ندارد.

ثانيا مگر تو از جنس خاك نيستى و اين كلوخ هم از جنس خاك پس 
در تو تاثيرى ندارد.

ــانها از خود اختيار ندارند ؟ پس من مجبور  ثالثا : مگر نمى گويى انس
بودم و سزاوار مجازات نيستم.

ــد و از جاى برخاست  ــتاد داليل بهلول ديوانه را شنيد و خجل ش اس
و رفت !!!

شعر(ويژه محرم)حكايت

شب اول قبر
من كه ِگريَم بهر او شام و پگاه
پس به نامحرم چرا كردم نگاه؟

من كه گوشم روضه ى او را شنيد
پس چرا شد طالب ساز پليد؟

چشم و گوش و دست و پا و قلب و دل
جملگى از روى مواليم خجل
شيعه بودن كى شود با ادعا؟
ادعا بس كن اگر مردى بيا

پا بنه در وادى عشق و جنون
حّب دنيا را ز قلبت كن برون
حّب دنيا معصيت افزون كند
معصيت قلب ولّى را خون كند
باش در شادى و غم عبد خدا
كن حسابت را ز بى دينان جدا
قلب موال را مرنجان اى جوان
تا شوى محبوب رب مهربان

السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين

احوال دنيا
حال دنيا را بپرسيدم من از فرزانه اى

گفت يا آب است يا خاك است يا پروانه اى!
گفتمش احوال عمرم را بگو اين عمر چيست؟

گفت يا برق است يا باد است يا افسانه اى!
گفتمش اين ها كه مى بينى چرا دل بسته اند؟

گفت يا خوابند يا مستند يا ديوانه اى!
گفتمش احوال عمرم را پس از مردن بگو؟
گفت يا باغ است يا نار است يا ويرانه اى!

كاريكاتور(تزريق مواد مخدر)

جواب سودوكو  شماره 1715سودوكو  شماره 1716

جواب معما 1715معما 1716
ضرب المثل «الهى كه آقام آب بخواهد!» كنايه از 
آدم تنبلى است كه حتى براى رفع تشنگى خودش 
هم تالشى نمى كند و منتظر است تا درى به تخته 
بخورد و او هم به نوايى برسد. آنقدر در اين تنبلى 
زياده روى مى كند كه حتى حاضر است ضرر گاهى 
وقت ها به جانش هم برسد. اما ببينيم اين مثل از 
كجا شكل گرفت؟روزگار گذشته، روزگار ارباب و 

نوكرى بود. 
ــد و براى رفع  اربابانى كه ثروتمندان جامعه بودن
امورات شان نوكرى استخدام مى كردند و از اين راه 
او را هم به يك نوايى مى رساندند. اين ميان نوكرى 
بود كه احوالى تعريف كردنى داشت.طبيعى است 
ــت نوكرى را  ــى سعى داش كه در آن زمان هركس
انتخاب كند كه كارها را به بهترين شكل انجام دهد 

و خراب كارى نكند.از قضاى روزگار مرد ثروتمندى 
نوكرى داشت كه در عين هوش زياد اما تنبل بود و 
حوصله ى انجام كارى را نداشت. آنقدر باهوش بود 
كه به دنبال هر امر ارباب بهانه هايى مى تراشيد تا از 
زير كار دربرود.بهانه هايى كه ارباب را قانع كند كه 

اين كار انجام نشود، بهتر است. 
شايد از همين روست كه در مثلى ديگر مى گويند: 
ــر را دارد!» بايد آنقدر  ــل چهار وزي «آدم تنبل عق
حاضرجواب و عاقل باشد تا بتواند كارى را كه به او 
محول شده انجام ندهد، آن هم طورى كه ديگران 
ــى كه از تنبلى زياد،  قانع شوند!از آن پس به كس
حتى حاضر نباشد براى سود و منفعت خود كارى 
ــد: «الهى كه آقام  را انجام دهد، با كنايه مى گوين

آب بخواهد».

اين معماى هوشى در پنج مرحله حل مى شود: 
ــق از رودخانه رد  ــدا دزد و پليس با قاي 1_ابت

مى شوند.
ــته  2_در مرحله  بعد پليس دزد را تنها گذاش
و با قايق بر مى گردد و يكى از پسران را با خود 

مى برد.
3_در مرحله سوم قايق را به اين طرف رودخانه 
ــرها از  ــتند و پدر با يكى ديگر از پس مى فرس

رودخانه رد مى شود.
ــر رودخانه  ــه طرف ديگ ــاز هم قايق را ب 4_ ب
فرستاده و مادر يكى از دخترها را همراه خود از 

رودخانه رد مى كند.
5_و در پايان مادر با قايق بازگشته و تنها دختر 

باقى مانده را از رودخانه رد مى كند.

ــت.  ــده اس ــخصى درون يك زندان حبس ش ش
ــخص در آن نگاهدارى مى شود  اتاقى كه اين ش
ــه دار راه دارد  ــمت چوب دو در دارد كه يكى به س
ــدان راه دارد و منجر به  ــه بيرون زن ولى ديگرى ب
ــود. هر يك از اين درها يك  آزادى زندانى مى ش
ــت مى  ــه راس نگهبان دارد كه يكى ازآنها هميش
گويد و ديگرى هميشه دروغ و هر دو از اينكه كدام 
در به كجا راه دارد و نيز از راستگويى يا دروغگويى 
نگهبان ديگر آگاهند.زندانى ما حق دارد تنها يك 
سوال از يكى از نگهبان ها بپرسد و سپس يكى از 
ــن نگهبان ها فقط با  درها را انتخاب كند. در ضم
ــخ مى دهند. او چطور مى تواند با  بلى يا خير پاس
تنها يك سوال درى كه به سوى آزادى باز مى شود 

را پيدا كند؟!

معما ايستگاه ضرب المثل

4 1 6 3 2 8 9 7 5 
8 5 9 7 4 6 1 3 2 
2 7 3 1 9 5 6 8 4 
6 2 8 9 5 7 4 1 3 
5 9 4 6 3 1 8 2 7 
7 3 1 4 8 2 5 9 6 
1 8 7 2 6 4 3 5 9 
3 6 2 5 1 9 7 4 8 
9 4 5 8 7 3 2 6 1 
 

 2       1 
 1  8 4   3  
8    9  2   

 5  4      
 9   2   1  
 4    1    
9    1     
1       5  

  4  7  1   
 

الهى كه آقام آب بخواهد!

داستان كوتاه

مى خواست برود، ولى چيزى او را پايبند كرده بود. 
ــت بماند، ولى چيزى او را به سوى خود  مى خواس

مى كشيد. 
ــد، قلمى نداشت، مى خواست  مى خواست بنويس
ــتن مى كرد. ــزى او را وادار به نشس ــتد، چي بايس
ــكيده اش ــان خش ــد، لب ــت بگوي ــى خواس م

ــم در  ــت بخندد، تبس ــتند. مى خواس  نمى گذاش
صورتش محو مى شد. 

مى خواست دست بزند و شادى كند، ولى دستانش 
ــت نفس عميقى بكشد  يارى نمى دادند. مى خواس
ــا چيزى راه  ــيژن هاى هوا را ببلعد، ام و تمام اكس

تنفسش را بسته بود. 
مى خواست آواز سر دهد، نغمه اش به سكوت مبدل 
ــت پنجره ى كلبه اش را باز كند و  ــد. مى خواس ش
ــا اينكه پنجره  ــا لذت ببرد ، اما ب از ديدن زيبايى ه
ــن كار برايش غير ممكن ــت اي با او فاصله اى نداش

 بود.
ــت بى پروا همه چيز را تجربه كند ولى   مى خواس
ــت پرنده  ــت. مى خواس ديگر فرصتى وجود نداش
ــى ناتوان بود.  ــس را پرواز دهد ول ى زندانى در قف
ــه ــى ك ــه كس ــد و ب ــى بچين ــت گل ــى خواس م
ــتش جلو ــد اما دس ــود بده ــده ب ــه او خيره ش  ب

 نمى رفت.
ــان دارد و  ــت ش ــت به همه بگويد دوس  مى خواس
عاشق شان است لبش گشوده نمى شد، مى خواست 
ستاره هاى آسمان را بشمارد و هنگام عبور شهاب 

آرزو كند كه كاش روزهاى رفته بر گردند.
ــوان هيچ  ــى كهنه بود كه ت ــى در قاب  آخر او عكس

ــت حداقل لبخندى به  ــت مى خواس كارى را نداش
لب داشته باشد اما لبانش خشكيده بود. يادش افتاد 
ــيب» از دنيا گله  كاش وقتى عكاس گفت «بگو س

نمى كرد.
ــت اگر نمى تواند هيچ كارى بكند  دلش مى خواس

فقط بگويد سيب

سالها دو برادر در مزرعه اى كه از پدرشان به ارث 
برده بودند زندگى مى كردند. آنها يك روزبه خاطر 
يك سوء تفاهم كوچك، با هم جر و بحث كردند و 
پس از چند هفته سكوت اختالفشان زياد شد و از 
هم جدا شدند. يك روز صبح در خانه برادر بزرگ تر 
ــرد مرد نجارى را  به صدا در آمد وقتى در را باز ك
ــت دنبال كار  ديد، نجار گفت: من چند روزى اس
مى گردم فكر كردم شايد شما كمى خرده كارى 
ــيد، آيا امكان دارد  ــته باش در خانه و مزرعه داش
ــر جواب داد :  ــم؟ برادر بزرگ ت كمى كمكتان كن
ــدار كار دارم. به آن نهر در  ــن يك مق بله، اتفاقاً م
وسط مزرعه نگاه كن آن همسايه در حقيقت برادر 

ــته چند نفر را  كوچك تر من است. او هفته گذش
استخدام كرد تا وسط مزرعه را بكنند و اين نهر آب 
وسط مزرعه ما افتاد و او اين كار را حتمُا به خاطر 
كينه اى كه از من به دل دارد كرده سپس به انبار 
مزرعه نگاه كرد و گفت: در انبار مقدارى الوار دارم. 
ــرادرم حصار  ــم بين مزرعه من و ب از تو مى خواه
بكشى تا ديگر او را نبينم نجار پذيرفت و شروع كرد 
ــردن الوارها. برادر بزرگ تر  به اندازه گيرى و اره ك
به نجار گفت: من براى خريد به شهر مى روم اگر 
وسيله اى نياز دارى برايت بخرم نجار در حالى كه 
به شدت مشغول به كار بود جواب داد: نه، چيزى 
الزم ندارم، هنگام غروب وقتى به مزرعه بر گشت 

چشمانش از تعجب گرد شد، حصارى در كار نبود 
و به جاى حصار يك پل روى رودخانه ساخته شده 
بود كشاورز با عصبانيت رو به نجار كرد و گفت: مگر 
من به تو نگفته بودم برايم حصار بسازى؟ در همين 
لحظه برادر كوچك تر از راه رسيد و با ديدن پل فكر 
كرد برادرش دستور ساختن پل را داده به همين 
ــرد و برادر بزرگ ترش را  خاطر از روى پل عبور ك
ــدن نهر معذرت  ــوش گرفت و از او براى كن در آغ
ــت وقتى برادر بزرگ ترش برگشت نجار را  خواس
ــش گذاشته  ديد كه جعبه ى ابزارش را روى دوش
ــاورز نزد او رفت و بعد  ــت كش و در حال رفتن اس
ــت تا چند روزى مهمان او و  ــكر از او خواس از تش
ــت دارم بمانم  ــد. نجار گفت: «دوس برادرش باش

ولى پل هاى زيادى هست كه بايد آنها را بسازم.»

مردى كه فقط مى خواست 
بگويد سيب 

دو بـرادر 

بهلول و شكستن سر استاد

همانند يك مدير عامل سطح باال فكر كنيد 
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اخبار

با توقيف يك دستگاه خودروي سمند در اصفهان، 100 كيلوگرم ترياك 
كشف شد.

ــاني فرماندهي  ــهرياري رييس مركز اطالع رس ــرهنگ  غالمرضا ش س
ــكاوري اين فرماندهي  ــتان اصفهان گفت: ماموران يگان ت انتظامي اس
ــرق  ــه ش ــود در منطق ــي خ ــوزه ماموريت ــي در ح ــت زن ــن گش حي
ــتان  ــمند كه از اس ــتگاه خودروي س ــان به يك دس ــتان اصفه شهرس
ــدند و قصد  ــكوك ش ــمت تهران در حركت بود مش هاي جنوبي به س
ــه متواري  ــرعت از صحن ــودرو با س ــه خ ــتند ك ــي از آن را داش بازرس

مي شود.
ــي  ــرانجام خودرو متوقف و در بازرس وي افزود: طي تعقيب و گريزي س
ــه از قاچاقچيان  ــف و راننده آن نيز ك از آن، 100 كيلوگرم ترياك كش

حرفه اي و سابقه دار مواد مخدر است دستگير شد.
ــت اين مقدار مواد را به  اين مقام انتظامي با بيان اينكه متهم قصد داش
تهران منتقل كند بيان داشت: در اين رابطه پرونده تشكيل و متهم جهت 

سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد.

ــته تا  ــود را كاله گذاش ــر پدر خ ــوهرش س زن جوان وقتى ديد كه ش
ــتركش پايان  ــت به زندگى مش ــب كند، تصميم گرف اموالش را تصاح
دهد.  چندى پيش زن جوان به دادگاه خانواده رفت و درخواست طالق

داد.
ــوهرم با  ــاى قاضى ش ــى گفت: آق ــه قاض ــوص علت آن ب وى در خص
كاله گذاشتن سر پدرش مى خواهد اموال او را تصاحب كند و به خارج از 
كشور سفر كند. او چند وقت پيش به من گفت كه بايد به خارج از كشور 

برويم و زندگى جديدى در آنجا آغاز كنيم.
ــارج نمى آيم. به هرحال با وجود   اما من مخالفت كردم و گفتم كه به خ
مخالفت من شوهرم كارهاى مهاجرتش را انجام داد و مقدمات سفرش 

را مهيا كرد.
ــدت تعجب مى كردم و ــى اين رفتارش را مى ديدم به ش وى افزود: وقت
 مى گفتم چرا تا اين اندازه اصرار دارد كه به خارج از كشور برود. تازه آنجا 
بود كه فهميدم شوهرم قصد دارد با گرفتن يكسرى امضا، اموال پدرش را 

به نام خودش كند و به خارج از كشور فرار كند. 
وقتى اين موضوع را شنيدم به شدت شوكه شدم و تصميم گرفتم هرچه 
ــه پدر خودش هم رحم نمى كند، براى  زودتر از اين مرد كالهبردار كه ب

هميشه جدا شوم.
ــوهرش نيز به دادگاه احضار شد تا قاضى  بعد از صحبت هاى اين زن، ش

پس از شنيدن صحبت هاى او در باره اين پرونده تصميم گيرى كند.

توقيف سمند حامل 100 كيلو ترياك 
در اصفهان

مردى كه سر پدرش هم 
«كـاله» گذاشت

خبر كوتاه

ــف خياباني از  ــرقت به عن ــدام به س ــره اي كه اق ــاي باند 6 نف اعض
ــان پليس آگاهي  ــهروندان مي كردند در عمليات ويژه كارآگاه ش

استان اصفهان شناسايي و دستگير شدند.
سرهنگ ستارخسروي رييس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: در 
ــهروندان مبني بر اينكه دو موتورسوار به بهانه  پي شكايت يكي از ش
ــده و با ضرب و شتم ، كيف دستي  پرسيدن آدرس به وي نزديك ش
وي را سرقت كردند موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان 

اداره مبارزه با سرقت اين پليس قرار گرفت.
ــي از كارآگاهان  ــكيل و اكيپ وي افزود: در اين زمينه پرونده اي تش
ــدند و تحقيقات گسترده  ــيدگي به اين پرونده ش مجرب مامور رس
ــارقان انجام دادند و سرانجام هويت آنان كه  اي را براي شناسايي س
ــت آورده و توانستند در يك  ــابقه دار هستند را به دس از متهمان س

عمليات ويژه هر دو نفر را دستگير كنند.
اين مقام مسوول عنوان داشت: با دستگيري اين دو متهم چهار نفر از 
همدستان ديگر آنان نيز مورد شناسايي قرارگرفته و در دو عمليات 

همزمان و منسجم در مخفيگاه هايشان دستگير شدند.
ــش نفر باند سارقان به  سرهنگ خسروي گفت: با دستگيري اين ش
عنف خياباني كه ظرف يك ماه گذشته با تهديد سالح و ايجاد رعب 
و وحشت در بين شهروندان اموال آنان را سرقت مي كردند منهدم و 

ميزان وقوع اين گونه جرايم با كاهش چشمگيري روبه رو شد.
ــان كرد: متهمان همگي بين 19 و 20  اين مقام انتظامي خاطر نش
ساله و داراي سابقه كيفري هستند كه نشان مي دهد آنها در محيط 
هاي ناسالم و در خانواده هاي بزهكار پرورش يافته اند و دو نفر از آنان 

نيز فرزند طالق هستند.
رييس پليس آگاهي استان اصفهان با بيان اينكه متهمان به 20 فقره 
سرقت به عنف خياباني اعتراف كردند عنوان داشت: تمامي شاكيان 
ــكايت آنان متهمان جهت سير  ــده و با ش ــايي ش اين پرونده شناس

مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شدند.

شاكي در پرونده باند سارقان به عنف 
خياباني

حصر وراثت
8/114  خانم زهره محمدى مباركه داراى شناســنامه شماره 28 به شرح دادخواست به 
كالسة 402/94 ح 10 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان على محمدى بشناســنامه 3 در تاريخ 1383/8/15 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- عباس محمدى به 
ش.ش 20 ت. ت 1363 فرزند پسر 2- اعظم محمدى مباركه ش.ش 144 ت. ت 1365 دختر 
3- ليال محمدى مباركه ش.ش 203 ت. ت 1367 دختــر 4- زهرامحمدى مباركه ش ملى 
5490108134 ت. ت 1378 به عنوان ..... 5- فاطمه محمدى مباركه ش.ش 5490075732 
ت. ت1375 دختر متوفى 6- زهره محمدى مباركه ش.ش 28 ت. ت 1345 به عنوان همسر 
متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى 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:247 شوراى 

حل اختالف بخش كرون 
ابالغ وقت رسيدگى

8/110 شماره ابالغنامه: 9410100352803075 شماره پرونده: 9409980364900774 
شماره بايگانى شعبه: 940685 مشخصات ابالغ شونده حقيقى: محمد ابراهيمى آفارانى 
فرزند فتح اله مجهول المكان تاريخ حضور: 1394/09/14 شنبه ساعت 9:00 محل حضور 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 
2 اتاق 216 علت حضور: در خصوص شــكايت محمد بديحى جوآبادى عليه شما دائر بر 
توهين و تهديد در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. م الف 21393 

شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (102 جزايى سابق)
مزايده (نوبت دوم)

8/51 اجراى احكام حقوقى شعبه دوم زرين شهر در نظر دارد در پرونده اجراى شكايت 
930103 آقاى مختار خودسيانى فرزند على اكبر بر عليه على شهريارى جلسه مزايده به 
منظور فروش تعداد 18 تخته فرش ماشينى به شــرح ذيل در مورخ 94/8/25 ساعت 10 
صبح الى 11 صبح در محل اين اجرا برگذار نمايد اموال مورد مزايده طبق نظر كارشناسى 
رسمى دادگسترى عبارت است از: 1- يك تخته فرش ماشينى 2 در 3 كريستال تهران كامال 
نو به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال 2- پنج تخته فرش ماشــينى نگين مشهد 3 در 4 
كامال نو هر تخته مبلغ پنج ميليون ريال. 3- تعداد دو تخته فرش ماشــينى پاتريس ايمان 
3 در 4 كامال نو هر تخته به مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال. 4- تعداد يك تخته فرش 
ماشــينى طاها 3 در 4 كامال نو به مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال 5- يك تخته فرش 
ابريشم مشهد 700 شانه 3 در 4 كرم رنگ به مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال .6- يك 
تخته فرش ماشــينى شــخ صفى 3 در 4 كامال نو به مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال. 
7- تعداد دو تخته فرش ماشينى آذين گل مشهد 3 در 4 كامال نو هر تخته پنج ميليون ريال. 
8- يك تخته فرش ماشينى اميدان 3 در 4 طرح دست بافت گونه به مبلغ پنج ميليون و پانصد 
هزار ريال. 9- يك تخته فرش ماشينى ناب طرح دست بافت گونه 3/5 در 2/5 به مبلغ سه 
ميليون و پانصد هزار ريال. 10- يك تخته فرش ماشينى نگين مشهد بافت كريستال 2/5 
در 3/5 هر تخته به مبلغ ســه ميليون و پانصد هزار ريال. 11- تعداد دو تخته فرش نگينى 
باستان 2/5 در 3/5 هر تخته مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال. قيمت پايه مزايده نسبت 
به هر تخته فرش ازمبلغ كارشناسى شروع و هر كس باالترين قيمت خريد را پيشنهاد و 10 
درصد مبلغ خريد  را فى المجلس پرداخت نمايد برنده مزايده خواهد بود. طالبين خريد و 
شركت در مزايده ظرف مهلت 5 روز قبل از جلسه مزايده مى توانند از اموال مورد مزايده 
واقع در نجف آباد، يزدان شهر، خيابان 16 غربى، پالك آخر شماره 37 سمت راست مقابل 
پارك منزل آقاى خودســيانى ديدن نمايند. م الف 824 شــعبه دوم اجراى احكام حقوقى 

دادگسترى زرين شهر 
ابالغ راى

8/103 شماره دادنامه: 9409976823200542 شماره پرونده: 9309986823200882 
شــماره بايگانى شــعبه: 930965 خواهان: خانم طلعت پيله ورزواره فرزند عزيزاله به 
نشــانى زواره- انتهاى بلوار رهبر. خوانده: آقاى محمد شريف حيدرى به نشانى ايران، 
زواره، بلوار رهبر. خواسته: طالق به درخواست زوجه . راى دادگاه در خصوص دعوى 
خانم طلعت پيله ور زواره فرزند عزيز اله به طرفيت آقاى محمد شــريف حيدرى (از اتباع 
افغانســتان و مجهول المكان) به خواســته تقاضاى رســيدگى و صــدور حكم مبنى بر 
الزام زوجه به طالق به علت عســر و حرج، با اين توضيح كه 35 ســال پيش به عقد دائم 
خوانده در آمده و مشاراليه ســاليان متمادى است كه زندگى مشــترك را ترك نموده و 

فى الحال به داليل ترك منزل و نيز نفقه و ســاير مشكالت ناشــى از آن تقاضاى صدور 
حكم الزام زوج به طالق را خواســتار شــده اســت، دادگاه بدواً با عنايت به كپى مصدق 
دادنامه شماره 9209973623100402 مورخ 1392/5/9 به خواسته اثبات زوجيت دائم 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اردستان كه بنا به مرقوم شماره 
941053362300006 مورخ 1394/1/15 دفتر آن شعبه قطعيت يافته است، وجود علقه 
زوجيت دائم بين زوجين مشاراليهما رامحرز دانسته و راجع به اصل دعوى بيان مى دارد 
مســتفاد از گواهى گواهان و نيز اظهارات فرزندان ذكور زوجيــن داور انتخابى زوجه و 
انتصابى از ســوى دادگاه براى زوج و نيز تحقيقات محلى مرجع انتظامى در تاريخ هاى 
هشتم و سى و يكم شهريور نود و چهار اينكه زوج ســاليان متمادى (حداقل هفت سال) 
است كه ترك منزل نموده و نفقه و خرجى همســر و فرزندان را تاديه نمى نموده و زوجه 
به شدت در عســر و حرج و مضيقه مالى به سر مى برد خرجى ايشان از طريق كمك هاى 
مردمى و كميته امداد و نيز در آمد پسرانش تامين مى شود، از طرفى سعى و تالش دادگاه 
و داوران منتخب درجهت صلح و ســازش با توفيق همراه نبوده على ايحال ضمن عنايت 
به عدم حضور خوانده كه از طريق انتشار آگهى براى سه نوبت جهت دفاع و نيز انتخاب 
داور دعوت به حضور گرديده، و عدم طرح دفاع يا ايراد از سوى ايشان، دعوى خواهان 
را ثابت دانسته و به اســتناد مقررات ماده 26 قانون حمايت خانواده و ماده 1130 قانون 
مدنى حكم بر الزام زوج به طالق صادر و اعالم مى نمايد مدت اعتبار اين حكم، شــش ماه 
پس از تاريخ ابالغ راى فرجامى يا انقضاى مهلت فرجام خواهى است. هر گاه حكم طالق از 
سوى زوجه به دفتر رسمى ثبت طالق تسليم شود، در صورتى كه زوج ظرف يك هفته از 
تاريخ ابالغ مراتب در دفتر خانه حاضر نشود سر دفتر به زوجين ابالغ مى كند براى اجراى 
صيغه طالق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شــوند در صورت عدم حضور زوج و عدم 
اعالم عذر موجه از سوى وى يا امتناع او از اجراى صيغه، صيغه طالق جارى و ثبت مى 
شود و مراتب به زوج ابالغ مى شود. نوع طالق با عنايت به اظهار خواهان و تاييددو تن از 
فرزندان ايشان مبنى بر يائسه شدن زوجه، برابر ماده 1145 قانون مدنى بائن بوده و طبق 
مقررات ماده 1155 قانون اشاره شده، زوجه مكلف به نگهدارى  عده طالق نيست و رعايت 
وجود شرايط صحت اجراى صيغه طالق حسب مورد از جمله مراعات مواد 134 و 1135 
قانون مدنى به عهده مجرى صيغه خواهد بود. خواهان در اين پرونده مدعى مطالبه هيچ 
نوع حق و حقوق مالى ناشى از نكاح اعم از جهيزيه، نفقه، مهريه و غيره نشده، زوجه فاقد 
حمل بوده و زوجين فرزند مشترك نابالغ ندارند. بنابر اين دادگاه در اجراى ماده29 قانون 
حمايت خانواده مواجه با تكليفى نيســت. اين راى غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف موعد بيست روز قابل تجديد نظرخواهى 
نزد محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل فرجام 
خواهى نزدديوان محترم عالى كشور است. م الف 786 رئيس دادگاه عمومى بخش زواره 

ابالغ راى
8/102 شماره دادنامه: 9409970351201055 شماره پرونده: 9309980351201364 
شماره  بايگانى شــعبه: 931472 خواهان: آقاى مجتبى مرادى فرزند رمضان با وكالت 
خانم كبرى باقرى جوزدانى فرزند عباسعلى به نشانى اصفهان چهارراه توحيد طبقه اول 
بانك ملت واحد 7 خوانده: آقاى اصغر سلطانى فرزند نعمت اله مجهول المكان خواسته ها: 
1- مطالبه اجرت المثل اموال 2- مطالبه خسارات دادرسى 3- تسليم مبيع (تحويل مورد 
معامله) مالى منقول دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه در خصوص درخواســت آقاى مجتبى 
مرادى فرزند رمضان با وكالت خانم كبرى باقرى مبنى بر اســترداد مبيع يك دســتگاه 
اتومبيل بى ام و مدل 2008 به شــماره شــهربانى 998-13 ن 56 به انضمام خســارات 
دادرسى با عنايت به مستندات ابرازى خواهان دادنامه شماره 1789-93 مورخ 93/12/7 
مبنى بر اعالم فسخ معامله فيمابين ناظر به فروش خودروى موصوف از طرف خواهان به 
خوانده و با توجه به پاسخ استعالم واصله از راهور اصفهان دادگاه خواسته خواهان را 
وارد تشخيص و مستندا به مواد 198- 515-519 قانون آئين دادرسى مدنى خوانده را به 
استرداد يك دستگاه خودروى بى ام و مدل 2008 به شماره پالك ايران 13-998 ن56 و 
پرداخت 3/636/000 ريال خسارت دادرسى در حق خواهان محكوم مى نمايد در خصوص 
دادخواست خواهان مبنى بر اجرت المثل ايام تصرف خودروى فوق با عنايت به آنكه وكيل 
خواهان دعوى خود را مسترد كرده است مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئين دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيســت روز پس از آن قابل تجديد 
نظرخواهى در دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف 21346 رئيس شعبه 12 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
8/109 شماره ابالغيه: 9410100353003420 شماره پرونده: 9209980353000028 
شماره بايگانى شــعبه: 920750 خواهان على اكبر گلشاه دادخواستى به طرفيت خوانده 
سيد مجيد نيكبخت به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه خسارت و مطالبه 
وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
104 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (104 جزايى سابق) واقع در اصفهان خيابان شريعتى، 
حد فاصل بيمارستان شريعتى و چهارراه پليس ارجاع و به كالسه 9209980353000028 
با موضوع اعتراض ثالث ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/9/14 و ساعت 12:00 
تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجوز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 21378 مدير دفتر شعبه 

104 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/20 شماره ابالغيه:9410106825305193 شــماره پرونده:9409986825300432 
شماره بايگانى شــعبه:940493 خواهان/ شــاكى مديريت شــعب بانك مسكن استان 
اصفهان دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم بتول يســليانى و محمد يوسليانى و قاسم 
سليمانى و اقدس رئيسى و نوراله يســليانى و مصطفى خالقى و شركت در حال تصفيه 
پرداد تجارت پارسيان به مديريت تصفيه آقاى مختار رييسى به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسى و مطالبه خســارت و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خســارت تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى 
كل اســتان اصفهان ارجاع و به كالســه 9409986825300432 ثبــت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/09/14 و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف:20856 شعبه 31 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ

8/97 شماره ابالغيه: 9410100350306842 شــماره پرونده: 9109980350301475 
شماره بايگانى شعبه: 911475 تجديد نظر خواه سيد حافظ فياضى با وكالت آقايان على 
و مهدى ناظمى زاده به طرفيت تجديد نظر خواندگان هاله رفيع، كسرى رفيع، كامبيز رفيع، 
امير كيوان رفيع و مهوش خلعتبرى نسبت به دادنامه شماره 9409970350300709 اين 
دادگاه تجديد نظرخواهى نموده كه به شماره 94104800350300163 ثبت گرديده و به 
علت مجهول المكان بودن تجديد نظرخواندگان به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و با دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا تجديد نظر خواندگان موصوف ظرف ده روز پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به اين دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم تجديد نظر را دريافت و در وقت مقرر قانونى چنانچه 
پاســخى دارند كتبًا به اين دادگاه اعالم نمايد. م الف 21369 مدير فتر شعبه سوم دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ

8/96 در خصوص تجديد نظرخواهى خانم الهه رسولى كشينگانى به طرفيت محسن كتابى 
نسبت به دادنامه 9409970350200982 مورخه 94/7/7 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 به علت مجهول المكان بودن تجديد نظر خوانده 
و درخواست تجديد نظر خواه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
تجديد نظر خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود چنانچه پاســخى دارند به دادگاه تحويل نمايند در غير اين 
صورت پرونده با همين وضعيت به دادگاه تجديد نظر ارسال مى گردد. م الف21382 مدير 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

ابالغ
8/95 شماره درخواست: 9410460358600010 شماره پرونده: 9409980358600324 
شماره بايگانى شــعبه: 940329 احترامًا نظر به اينكه آقاى محسن كتابى فرزند حسن به 
اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع و سوء استفاده از سفيد امضاء و خانم الناز كتابى 
به اتهام خيانت در امانت در پرونده كالســه 940329 ب 7 موضوع شكايت الهه رسولى 
كشينگانى فرزند على از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اســت. بدينوسيله درا جراى ماده 115 قانون 
آيين دادرســى دادگاه عمومى و انقالب  در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شــعبه 7 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب  واقع در خ 
كهندژ مجتمع شماره 4 دادسراى اصفهان، جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. هزينه انتشار بر عهده دادگسترى اصفهان مى باشــد. م الف 21347 بازپرس شعبه 

هفتم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
مزايده اموال غير منقول نوبت اول

8/115 شــماره نامه: 9410113630401408  به موجب نيابت شماره 389/93 مورخه 
94/6/19 صادره از شــعبه اجراى احكام مدنى شهرســتان نجف آباد و پرونده كالسه 
162/94 اين اجرا له آقاى قاســم هنرمند فرزنــد رجبعلى و عليهما خانــم زهره هنرمند 
فرزند على و خانم شهال ميرزايى فرزند رضا مبنى بر فروش اموال غير منقول (يك قطعه 
زمين كشــاورزى) واقع در على آباد چى روســاى كهريز لطفى از بلوك ثبتى 125 بخش 
12 ثبت اصفهان حســب درخواست محكوم له توسط كارشــناس رسمى دادگسترى به 
شرح ذيل توصيف اجمالى و ارزيابى گرديده اســت. مورد مزايده عبارت است يك قطعه 
زمين كشاورزى به مساحت 2856 متر مربع با 5 ساعت در هر دوره شش روزه آبيارى 
حقابه از چاه مجاور از قرار هر متر 250/000 ريال و جمعا (71/400/000 ريال) (معادل 
هفت ميليون يكصد و چهل هزار تومان) ارزيابــى و مقرر گرديد اموال موصوف در روز 
چهارشنبه مورخه 94/9/4 از ســاعت 9/30 صبح الى 10 صبح از طريق مزايده در دفتر 
اجراى احكام حقوقى دادگسترى تيران به فروش برسد و قيمت پايه از قيمت كارشناسى 
شروع و به هر كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ 
پيشــنهادى فى المجلس را برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه 
نســبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد طالبين در صورت تمايل مى توانند 
پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه يا ترتيب بازديد آنان از مال مورد مزايده 
داده شود داوطلبين در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 
مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از مال مورد مزايده داده شود. م الف 272 مدير دفتر اجراى 

احكام حقوقى دادگسترى تيران و كرون 
آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101 آيين نامه اجرا

شــماره پرونده: 9204002127000097/1 شــماره بايگانى پرونده: 9200099 شماره 
آگهى ابالغيه: 139403802127000040 بدينوسيله به آقاى داريوش نرهء فرزند هادى 
به شــماره شناســنامه 158 صادره از شــهرضا متولد 1348 كه طبق آدرس متن سند 
ســاكن: اصفهان خيابان انوشيروان رســالت يك كوى برهان بن بست هنرمند پالك يك 
منزل شخصى كه برابر اعالم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان در آدرس مذكور مورد 
شناسائى واقع نگرديده است و طبق اعالم بســتانكار (بانك كشاورزى شعبه شهرضا) 
ساكن: اصفهان خيابان امام خمينى شهرك رسالت يك كوچه برهان بن بست هنرمند سمت 
راست منزل دوم طبقه اول كدپستى 818911364344 كه برابر اعالم اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان امكان ابالغ واقعى به شما وجود نداشته است ابالغ مى گردد در موضوع 
پرونده اجرائى به شماره بايگانى 9200099 له بانك كشــاورزى شعبه شهرضا و عليه 
عبداله نره ى و شما تمامت چهار و يك دوم حبه مشاع از كل هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 265 واقع در بخش دو ثبتى شــهرضا مورد رهن سند رهنى شماره 15597 
مورخ 1385/04/26 دفتر اسناد رسمى شماره 145 شهرضا ملكى شما و غالمرضا نرهء و 
افسانه نرهء وصغرى جهانگيرى توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ سه ميليارد 
و پانصد ميليون ريال ارزيابى شــده اســت لذا چنانچه به ارزيابى انجام گرفته اعتراض 
داريد مراتب را ظرف مدت پنج روز از انتشــار آگهى كتبا ضمن پرداخت مبلغ ده ميليون 
ريال بابت هزينه كارشناسى مجدد به واحد اجراى اسناد رسمى واقع در اداره ثبت اسناد 
شهرضا اعالم نمائيد در غير اين صورت موردرهن به مبلغ ارزيابى شده مزايده خواهد 
شد و به اعتراض خارج از وقت و بدون فيش هزينه تجديد ارزيابى ترتيب اثر داده نخواهد 

شد. يوسفيان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا

ــك جراح كه در ماجراى مرگ مرموز پسر يك پزش
ــاله اش تحت تعقيب قضايى بود در دادگاه  ــه س  س
ــناخته شد. اين در  عمومى جزايى تهران بى گناه ش
ــا كوچولو اصرار داشت اين  حالى بود كه مادر پارس

مرد پسرشان را به قتل رسانده است.
ــقوط  ــال 92 ماجراى س در تاريخ يازدهم آذرماه س
ــاله از طبقه چهارم خانه شان به پليس  پارسا سه س
ــه مأموران  ــد. با اعالم اين خبر، بالفاصل مخابره ش
پليس همراه تيم جنايى، خود را به محل حادثه در 
ــاندند. همزمان با اين حادثه،  خيابان ستارخان رس
ــور در محل و معاينه ى  امدادگران اورژانس با حض
پسر سه ساله مرگ وى را تأييد كردند. به اين ترتيب 
كارآگاهان رسيدگى به اين پرونده را در دستور كار 
خود قرار دادند. پليس در نخستين اقدام به تحقيق 

از شاهدان ماجرا پرداخت.
در بررسى هاى تخصصى پليس مشخص شد در زمان 
ــا با پدرش در خانه تنها بودند بنابراين  حادثه پارس
پدر پارسا كه يك پزشك جراح عمومى است تحت 
ــك جوان در  ــرار گرفت. پزش بازجويى هاى فنى ق
مراحل بازجويى مدعى شد پسرش در حال بازى و 
شيطنت هاى كودكانه بوده و يك لحظه در غفلت وى 

به بالكن رفته و اين سقوط هولناك رخ داده است.
برخالف ادعاى «ناصر»، مادر پارسا به دادسرا مراجعه 
و از همسرش به جرم قتل پسر سه ساله اش شكايت 
ــده گفت: مدتى بود  كرد. زن جوان به بازپرس پرون
ــوهرم تغيير كرده بود. او ديگر به فكر  رفتارهاى ش

ــود. بى تفاوتى هاى وى آزارم  زندگى و فرزندمان نب
ــل تغيير  ــعى كردم دلي ــه همين دليل س مى داد ب
رفتارش را بيابم. در حالى كه سعى مى كردم به خاطر 
ــات دهم به  ــا زندگى ام را از نابودى نج آينده پارس
رد پاى زنى رسيدم كه همسرم به وى وعده ازدواج 
ــكالت و اختالفات ما به حدى باال بود  داده بود. مش
كه ناصر مرا از خانه بيرون انداخت. حدود 12 روز بود 
ــرم را  كه در خانه پدرم بودم تا اينكه خبر مرگ پس
شنيدم. ناصر با قتل پارسا مى خواست مرا طالق دهد 

و به راحتى با زن ديگرى زندگى كند.
ــنيدن ادعاى مادر  بازپرس جنايى تهران پس از ش
پارسا كوچولو تا انجام مراحل بازپرسى، پدر پارسا را 
با قرار وثيقه آزاد كرد. اين در حالى بود كه 10 آذرماه 
سال گذشته ضامن ناصر( متهم به قتل ) سند خود را 
از دادسرا پس گرفت و بازپرس سپيدنامه وى را براى 

انجام بقيه مراحل دادرسى احضار كرد.
هنگامى كه ناصر در شعبه 10 دادسراى امور جنايى 
ــت، ادعا كرد:  ــپيدنامه قرار گرف در برابر بازپرس س
روز حادثه با ديدن رفتار ناشايست پارسا و سخنان 
ــدم و براى تنبيه كردن وى،  ــت او ناراحت ش نادرس
ــى كردم كه متوجه  او را داخل يكى از اتاق ها زندان
اشتباهش شود اما او به بالكن رفت و از آنجا سقوط 

كرد.
با ادعاهاى متفاوت اين زوج، پرونده براى رسيدگى 
ــى مجتمع  ــعبه 1142 دادگاه جزايى عموم ــه ش ب
ــت  ــد. 19 ارديبهش ــال ش قضايى بعثت تهران ارس

سال  جارى قاضى پرونده در خصوص اتهام پزشك 
جراح در قتل شبه عمد پارسا كوچولو و شكايت مادر 

پارسا رأى دادگاه را صادر كرد.
در اين حكم اعالم شد چون همسر متهم خود خانه 
ــرى زندگى  ــرده و در محل ديگ ــترك را رها ك مش
ــه از بالكن به پايين  ــا نيز بر اثر حادث مى كرد و پارس
ــت بنابراين با توجه به محتويات  ــقوط كرده اس س
پرونده براى دادگاه محرز نيست كه متهم با سوءنيت 
ــد؛ حاال چه كسى  ــا را در جايى رها كرده باش پارس
ــرك در  ــد و در واقع پس ــه بوده يا نبوده باش در خان
ــده است. با توجه به  خانه پدرى اش دچار حادثه ش
ــه دادرسى و استناد به ماده  دفاعيات متهم در جلس
ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب  177 قانون دادرس
در امور كيفرى و اصل 137 قانون اساسى، حكم بر 

برائت متهم صادر مى شود.
اين حكم با اعتراض مادر پارسا كوچولو در شعبه 23 
ــتان تهران تحت بررسى قرار  دادگاه تجديد نظر اس
گرفت و قاضى حسينعلى منصورى رييس شعبه به 
ــك جراح عمومى را در  همراه مستشار دادگاه پزش
پرونده مرگ پسرك سه ساله اش بى گناه شناختند.

ناصر در اين باره گفت: من وقتى عزادار بودم با اتهام 
ــدم و در اين مدت چه زمانى  ــرم روبه رو ش قتل پس
ــت بودم و چه زمانى كه با سپردن وثيقه  كه بازداش
ــى و روانى لطمات زيادى به  آزاد بودم از لحاظ روح
من وارد شد و اين روزهاى سخت را هرگز فراموش 

نخواهم كرد.

تكليف جراح متهـم
 به فرزنـدكشى 

روشن شـد



امام صادق عليه السالم :
خوش گمانى به خدا اين اســت كه جز به خدا 

اميد نداشته باشى و جز از گناهت نترسى.
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طى اين سال ها فيلم هاى عجيب و غريب و با ساختارهاى نامتعارف 
ــده. در اينجا مرورى داريم بر تعدادى از اين فيلم ها؛  كم ساخته نش

فيلم هايى كه واكنش هاى مختلفى را از سوى مخاطبان گرفته اند.
طى اين سال ها فيلم هاى عجيب و غريب و با ساختارهاى نامتعارف 
ــده. در اينجا مرورى داريم بر تعدادى از اين فيلم ها؛ كم ساخته نش
ــان را شگفت زده كردند و   فيلم هايى كه برخى از آنها مخاطبان ش

برخى ديگر هم داد تماشاگران داخل سالن را در آوردند.
ده (عباس كيارستمى- 1380)

ــد. نه اينكه ذاتا  ــك مصاحبه طوالنى اتفاق مى افت فيلم به صورت ي
مصاحبه اى در كارباشد، درواقع گفت و گويى دو طرفه براى رسيدن 
ــين  ــرد. زنى داخل يك ماش ــترك صورت مى گي به مقصدى مش
مى نشيند و هر بار افراد مختلفى را سوار مى كند. فيلم از 10سكانس 
ــكانس فردى متفاوت با دنيا و افكار مختلف  تشكيل شده. در هر س
ــيند و راجع به دنياى خودش با نقش اصلى  ــين مى نش داخل ماش
ــر زن داخل ماشين مى نشيند، يك  گفت و گو مى كند. يك بار پس
ــراى نماز خواندن ــى كه به دنبال جايى ب بار خواهرش و خالصه زن

 مى گردد و... 
بازتاب: اين فيلم در كشورهاى مختلف به نمايش درآمد و حتى برخى 
مجالت آن را در كنار 500 فيلم مهم دنيا قرار دادند. با اين حال مثل 
ساير آثار كيارستمى، اين فيلم هم صرفا ميان مخاطبان خاص ايرانى 

مورد توجه قرار گرفت و با اقبال عمومى همراه نشد.
گاوخونى(بهروز افخمى- 1381)

ــال ها  ــاى كارنامه افخمى. او بعد از س ــب ترين فيلم ه يكى از عجي
ــى» را جلو دوربين ببرد.  تصميم گرفت دل به دريا بزند و «گاو خون
ــال ها كلنجار رفتن او با اين رمان و چگونگى اقتباس از  ماحصل س
ــد كه عين رمان را بدون  آن موجب شد در نهايت به اين نتيجه برس
ــه اين تصميم هم  ــد. نتيج كم ترين دخل و تصرفى به تصوير بكش
ــاخت فيلمى كه مخاطب نزديك به 70 دقيقه قهرمان  مى شود س
داستان را نمى بيند، چرا كه فيلم از زاويه ديد قهرمان قصه يعنى همان 

نماى «پى او وى» در حال روايت است.
 بازتاب: فيلم وقتى براى اولين بار در جشنواره بيست و دوم فيلم فجر 
به نمايش درآمد، با كلى اعتراض رو به رو شد و رسانه ها تندترين نقدها 
ــيارى از آن به عنوان يك نمايش راديويى  را عليه فيلم نوشتند و بس

كسل كننده نام بردند.
چه كسى امير را كشت(مهدى كرمپور- 1385)

ــط صميمى ترين دوستانش  ــدن امير توس روايت چگونه كشته ش
ــكل متفاوت. آنها هركدام در موقعيت  آن همه به نامتعارف ترين ش
ــوده اند، به روايت رابطه  هاى مختلفى كه معموال با امير در ارتباط ب
خود با او مى پردازند.  در هر سكانس با يكى از دوستان امير رو به رو
ــب از رابطه اش با او  ــويم كه رو به دوربين و خطاب به مخاط  مى ش
مى گويد. عالوه بر اين در هيچ سكانس كاراكترهاى فيلم با يكديگر 
رو به رو نمى شوند، اما در نهايت با كنار هم قراردادن روايت هاى آنها 

متوجه مى شويم كه همگى آنها در كشته شدن امير نقش  داشته اند.
ــركت نكرد و بنابراين بسيارى منتظر  ــنواره ش بازتاب: فيلم در جش
ــابى  ــى فيلم روى پرده رفت، مخاطبان حس اكرانش بودند، اما وقت
ــاختار  ــينماها در اعتراض به س از خجالتش درآمدند و در بعضى س

نامتعارفش شيشه هاى سينما را شكستند.

شيرين(عباس كيارستمى- 1387)
ــه در دوران  ــينما ك ــارف در س ــاى نامتع ــاخت فيلم ه ــتاد س اس
ــن  ــه همي ــود. او در ادام ــى ب ــه گراي ــال تجرب ــم دبن ــش ه اوج
ــى،  ــار تجرب ــاخت آثــــ ــراى س ــه اش ب ــس ماجراجويان ح
ــينماى  ــران زن س ــه بازيگ ــور هم ــا حض ــت ب ــم گرف تصمي

ــن  ــارف تري ــى از نامتع ــه اش يك ــن خان ــران و در زيرزمي اي
ــود تصويرگر ــى كه قرار ب ــازد؛ فيلم ــاى كارنامه اش را بس فيلم ه
 واكنش هاى بازيگران زن سينما در موقعيت هاى مختلف باشد.  آنها 
مثال در حال تماشاى فيلمى براساس يكى از داستان هاى شاهنامه 
هستند. نور پرده به صورت آنها مى خورد و با توجه به اتفاق هايى كه 

در داستان مى افتد، مخاطب واكنش اين بازيگرها را مى بيند.
ــنواره ونيز روى پرده  ــيرين براى اولين بار در جش بازتاب: وقتى ش
رفت، تماشاگران حاضر در سالن از روى اعتراض، با سوت و كف و هو 

كشيدن حسابى از خجالتش درآمدند.
كالس هنرپيشگى(عليرضا داوودنژاد- 1391 )

داوودنژاد در ادامه ساخت فيلم با حضور اعضاى خانواده اش، «كالس 
ــاخت، منتها در اينجا ديگر تجربه گرايى فقط  ــگى» را س هنرپيش
استفاده از اعضاى خانواده به عنوان بازيگر محدود نمى شد؛ فيلمى 
كه در آن مرز بين سينماى مستند و داستانى از بين رفته و مخاطب 
خودش را وسط ماجرايى مى بيند كه نمى داند چه مقدارش واقعى 
ــت. در حالى كه همه ماجرا يك  ــتان اس ــت و چه مقدارش  داس اس
داستان و قصه است. داوود نژاد در اين فيلم پاى برتولد برشت و قانون
ــاختار كالس  ــيده و از آن در س ــط كش  فاصله گذاريش را هم وس

هنرپيشگى بهره برده است. 
ــر تحويل گرفته  ــم فيلم فج ــى و يك ــنواره س بازتاب: فيلم در جش
ــد. كالس  ــه داوودنژاد دادن ــات داوران را ب ــژه هي ــد و جايزه وي ش
هنرپيشگى در اكران عمومى هم با توجه به حال و هوا و ساختارش

 فروش بدى نداشت.
ماهى و گربه(شهرام مكرى- 1393)

اولين فيلم سينماى ايران كه به شكل پالن- سكانس گرفته شده، اما 
اين، همه نامتعارف بودن ماهى و گربه نيست. روايت دايره وار ماجرا و 
مهندسى عجيب و غريب مكرى براى خلق اين فيلم آن هم به شكل 

پالن- سكانس مخاطب را روى صندلى سينما ميخكوب مى كند.
ــليقگى از بخش مسابقه جشنواره فيلم  بازتاب: فيلم با نهايت كج س
ــه روى پرده رفت.  ــده و در بخش هنر و تجرب ــته ش فجر كنار گذاش
ــووالن جشنواره  ــنواره به قدرى بود كه مس ــتقبال از آن در جش اس
ــم يكى از معدود  ــدند. اين فيل ــه اكران آن در چند نوبت ش ناگزير ب
فيلم هاى موفق و پرمخاطب گروه هنر و تجربه است كه سالن هايش 

خالى نبود و از تماشاگر پر شد.
بيدارى براى سه روز(مسعود تيرانى امينى- 1392)

ــت  ــر از يك كارگردان كار اولى كه مى خواس  يك ماجراجويى ديگ
ــت ــود. در فيلم او قرار اس ــينما ش ــه نامتعارف وارد س با يك تجرب
ــتانى به مدت 72 ساعت بيدار بمانند   پرويز پرستويى و سهيال گلس
ــاال چرا؟ اصال در  ــد. ح و دوربين امينى در اين مدت همراه آنها باش
خود فيلم هم مشخص نيست. كارگردان اين قدر مجذوب اين ايده 
شده بود كه اصال هيچ فكرى براى بسط و گسترش آن نكرده بود. از 
همين رو جذابيت اوليه بيدارماندن اين دو بازيگر در حد همان ايده 

باقى مى ماند و ماحصلش مى شود فيلمى پا در هوا . 
ــه وقتى در  ــت ك ــف و پا در هواس ــدر بالتكلي ــاب: فيلم اين ق بازت
ــت و وقتى هم در  ــد، هيچ كس تحويلش نگرف ــنواره اكران ش جش
ــى برايش ــى نقد منف ــت، كل ــرده رف ــه روى پ ــر و تجرب گروه هن

 نوشتند.

آشپزى

گياهان آپارتمانى

خانه دارى

معرفى كتاب

ــته اى550 گرم،  ــتاى رش مواد الزم براى پاسـتاى پامودورو با ميگو :پاس
ــه حبه، ــار عدد، سيرس ــيده چه ــرم، گوجه فرنگى رس ــوى خام1500 گ ميگ
ــق غذاخورى،نمك  ــه قاش ــن زيتون س ــوم فنجان،روغ ــك س برگ ريحان ي

و فلفل به ميزان كافى
ــته و دو ليتر  طرز تهيه پاسـتاى پامودورو با ميگو :يك قابلمه بزرگ برداش

ــا را با يك چاقوى  ــط گوجه ه آب داخل آن بريزيد و بگذاريد جوش بيايد. وس
ــد. وقتى آب جوش آمد با  ــكل ايكس برش بدهي تيز درآورده و ته آن ها را به ش
استفاده از يك كفگير گوجه ها را داخل قابلمه بيندازيد.گوجه ها نبايد بيشتر از 
ــت. حاال ــان كافى اس ــند، اين زمان براى كندن پوستش يك دقيقه در آب باش
ــرد بيندازيد. ــه آب س ــك كاس ــل ي ــه درآورده و داخ ــا را از قابلم ــه ه  گوج
پوست گوجه ها را كنده و آن ها را نصف كنيد و فشار بدهيد تا آب و دانه هاى آن 

خارج شود. بعد آن ها را خرد كنيد.
يك ماهيتابه برداشته و روى حرارت متوسط بگذاريد، بعد يك قاشق غذاخورى 
ــراى يك دقيقه ــا را اضافه كرده و ب ــرم كنيد. ميگوه ــون را در آن گ روغن زيت
ــير را اضافه   تفت بدهيد. يادتان نرود كه آن ها را داخل ماهيتابه بچرخانيد. س
ــان را اضافه كرده و كمى  ــده و ريح كرده و تفت بدهيد. بعد گوجه هاى خرد ش
نمك روى آن بپاشيد و براى يك دقيقه ديگر تفت بدهيد و بعد از روى حرارت 

برداريد.
ــده را اضافه  ــه و ريحان خرد ش ــپس گوج ــير را تفت بدهيدس ابتدا ميگو و س
ــق غذاخورى نمك به آبى كه براى نرم كردن  كنيد و تفت بدهيدحاال يك قاش
ــد از اينكه ــد جوش بيايد. بع ــه كرده و بگذاري ــتفاده كرديد اضاف گوجه ها اس
ــته اى را داخل قابلمه ريخته و براى سه دقيقه طبخ  ــتاهاى رش جوش آمد پاس
ــا آن را منتقل كنيد.  ــه ميگوه ــى كرده و فورا به ماهيتاب ــتا را آبكش كنيد.پاس
ــو و گوجه آن را  ــتا ريخته و با ميگ ــق غذاخورى روغن زيتون روى پاس دو قاش

هم بزنيد.

ــت.اين خانواده داراى ــى از خانواده ى كراسوالسه اس سمپرويوم جنس
 40 جنس مى باشد. اين گياهان هميشه سبز هستند و برگ هاى آن ها 
به صورت روزت قرار مى گيرند.اين گياهان آب را در برگ هاى ضخيم 

خود ذخيره مى كنند و مى توانند خشكى را تحمل نمايند.

از اين گياه به عنوان يك گياه زينتى استفاده مى شود. برگ ها هميشه 
شاداب هستند و نوك برگ ها مى تواند به رنگ بنفش، قرمز، قهوه اى و 
زرد باشد. برگ ها به صورت روزت قرار مى گيرند و گل ها بر روى ساقه 
ــته به نوع  گياه مى توانند به رنگ هاى صورتى ،  به وجود مى آيند و بس

قرمز و يا بنفش باشند.
اين گياه چند ساله و هميشه سبز است. اغلب در مناطق سنگى و خشك 
رشد مى رويند. بخاطر آب زيادى كه در برگ هاى خود دارند مى توانند 

مناطق خشك را تحمل نمايند.
اين گياه مقاوم است و مى توان شرايط خشك را به خوبى تحمل نمايد ، 

اين گياه حتى مى تواند برف را نيز تحمل كند.
ــتند و طعمى شبيه  برگ هاى جوان و ترد و آبدار اين گياه خوراكى هس
ــيدنى نيز  ــوان همانند آلوئه ورا از آن ها نوش به تره فرنگى دارند. مى ت
ــوان از برگ هاى آن  ــوختگى نيز مى ت ــرد. در درمان آفتاب س تهيه ك

استفاده كرد.
در طب گياهى از آن به عنوان يك قابض استفاده مى شود.

ــم و برخى التهاب ها ــت و چش  همچنين در درمان ناراحتى هاى پوس
ــل براى درمان  ــتفاده نمود. مخلوط آن به همراه عس  مى توان از آن اس
ــت. همچنين از آن براى  برفك دهان مورد استفاده قرار مى گرفته اس
ــكمى نيز  ــكالت روده اى و درد هاى ش درمان اختالالت عصبى و مش

استفاده مى شده است.
براى تكثير اين گياه مى توان از تقسيم نمودن ريزوم ها و غده ها و حتى 

كاشت قطعاتى از برگ هاى آن استفاده كرد.
ــدن گل ها ــك ش ــاه را نيز در هنگام خش ــاى اين گي ــوان بذر ه مى ت

 جدا كرد و كاشت.

ــى خانم هاى ــاى كارمند و برخ ــكالت خانم ه ــى از مش ــرزده يك  ميهمانان س
ــراى پذيرايى ــان ب ــردن خانه ت ــراى آماده ك ــما هم ب ــت. اگر ش ــه دار اس  خان

 از ميهمانان سرزده فرصت كمى داريد با روش هاى زير به سرعت خانه تان را (البته 
فقط ظاهر خانه را!) مرتب كنيد.

آشپزخانه
 ظرف هاى كثيف را در يك قابلمه بزرگ قرار دهيد و در گوشه اى بگذاريد تا 

بعدا آنها را بشوييد.
ــام شب گذشته در خانه مانده است مقدارى   براى از بين بردن بويى كه از ش

ميخك يا دارچين يا پوست پرتقال را روى گاز بجوشانيد.
ــا را در يك  ــد و آنه ــال برداري ــره را از روى يخچ ــا و غي ــا، مجله ه  كاغذه

كيسه پالستيكى قرار دهيد. بعدا آنها را در جاى مناسب قرار دهيد.
 حوله ها و دستمال هاى لكه دار را طورى تا بزنيد كه لكه ها در زير قرار بگيرند. 

بعدا آنها را بشوييد.
اتاق كودك

ــو بريزيد و صفحه ى آن را روى كمد يا قفسه  قطعه هاى پازل را در يك كش
 قرار دهيد.

ــند و هم بعدا   پيژامه ها را تا بزنيد و زير بالش بگذاريد تا هم روى زمين نباش
بتوان از آنها استفاده كرد.

ــى ــته دار قرار دهيد و به جالباس ــازى را در يك كيف خريد دس آجرهاى ب
 آويزان كنيد.

كتاب ها را از بزرگ به كوچك به شكلى منظم در كنار صندلى روى زمين يا 
روى يك ميز قرار دهيد.

براى پذيرايى از ميهمانان سرزده از نظافت سرويس بهداشتى غافل نشويدحتما 
ــويى منزل تان بزنيد. به احتمال زياد مهمان شما حداقل براى  ــرى به دستش س

شستن دست و صورتش سرى به سرويس بهداشتى خواهد زد.  (ادامه دارد)

ــتالين در روسيه است. و از زبان  كتاب حاضر داستانى از زمان حكومت اس
كودكى ده ساله به نام «ساشا زايچيك» پسر يك پليس مخفى استالين بيان 
مى گردد. روزى كه ساشا قرار است پس از مدت ها صبر و اشتياق پيشاهنگ 

شود دستگيرى پدرش و چند اتفاق ديگر زندگى اش را دگرگون مى كند.
در قسمتى از اين كتاب مى خوانيم :

ــهروند سختكوش  ــپزخانه شلوغ. چهل و هشت ش «وقت شام است، و آش
ــك آپارتمان  ــويى كوچ ــپزخانه و تنها دستش ــب روس در اين آش و نجي
ــم آن را مختصر «كومونالكا» گذاشته ايم، شريكند.  مشترك مان، كه اس
ــى كنيم. ما  ــبخت زندگى م ــورت يك خانواده بزرگ خوش ما اينجا به ص
ــام چه ــود، ش ــم. مى دانيم هركس چه وقت بيدار مى ش هيچ رازى نداري

ــد.  ــازك ان ــا ن ــد. ديواره ــى گوي ــه م ــش چ ــورد، و در اتاق ــى خ  م
ــى داريم كه  ــى اتاق ــا حت ــد. م ــى رون ــقف باال نم ــا س ــى از آنها ت بعض
ــتالين در آن  ــه اس ــاى مربوط ب ــاب ه ــه هايى از كت ــمندانه قفس هوش

چيده شده و همه خانواده ها در آن شريكند.
ــا  ــه م ــان، ب ــى م ــاى زندگ ــتراك در فض ــد اش ــى گوي ــتالين م  اس
ــد «ما»ى  ــت، مانن ــن»  كاپيتاليس ــاى  «م ــه ج ــه ب ــد ك ــى ده ياد م
ــت ــراى توال ــى ب ــب، وقت ــا اغل ــح ه ــم. صب ــر كني ــت فك كمونيس
ــم....» ــى خواني ــتانه م ــن پرس ــرودهاى ميه ــى كشيم،س ــف م  ص

ــتانى زيبا  ــتالين»  داس ــاغ اس ــت دم ــاب «شكس ــه كت ــت ك گفتنى اس
ــت كه هزاران نفر از  ــتناك استالين اس و غم انگيز از زمان حكومت وحش
مردم در آن زندانى شدند و عده اى نيز اعدام گرديدند ، كه بسيارى از آنان 
ــت براى  ــب و وحش ــر از رع ــى پ ــه زمان ــى ك ــاه بودند.روزهاي ــى گن ب
ــت  ــددى را دريافت كرده اس ــاب جوايز متع ــوروى بود. اين كت مردم ش
، «ALA ــب ــار نيوبرى» ، «منتخ ــده مدال افتخ ــارت اند از: «برن كه عب

ــت» ،  ــتريت كالج» ، «منتخب بوك ليس ــال بنك اس  «بهترين كتاب س
«بهترين كتاب سال هورن بوك»

ــى و 175 صفحه و ــع جيب ــد در قط ــارات مرواري ــر را انتش ــاب حاض كت
 با قيمت 11 هزار تومان چاپ و روانه ى بازار كرده است. 

طرز تهيه پاستاى پامودورو با ميگو

ابرون كبير

چگونه سريع خانه مان را جمع و جور كنيم؟

شكستن دماغ استالين 

فيلـم هـاى عجيب سينمـاى ايـران
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